
Jäsenkirje 2/2017

Hei jäsen! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n vuoden 2017 toista

jäsenkirjettä. Kiitos, että olet mukana tukemassa toimintaamme! 

Tässä jäsenkirjeessä haluamme kertoa sinulle tapahtumista, joihin olemme osallistuneet ja

joihin  olemme osallistumassa  sekä  kannustaa  sinua  tulemaan  mukaan  toimintaamme.

Kerromme myös viimeisimmät kuulumiset tukemistamme projekteista sekä hyvän uutisen

koskien  rahankeräyslupaa;  Sisä-Suomen  poliisi  on  myöntänyt  jatkoa

rahankeräysluvallemme!

Menneet tapahtumat

Toukokuussa  keräsimme  tuloja  yhteistyöjärjestöjen  projektien  tukemiseen  ja

yhdistyksemme  toimintaan  myymällä  vaatteita  ja  tavaroita  kirpputorilla  Jyväskylässä.

Kirpputorimyynti tuotti 66, 50 €. 



19.8.2017  osallistuimme  Jyväskylän

kävelykadulla  järjestettyyn

Mahdollisuuksien  tori-tapahtumaan.

Mahdollisuuksien  toreja  järjestetään

monissa  kaupungeissa  ja

tarkoituksena on esitellä paikallisten

järjestöjen  toimintaa.  Pisteellämme

ihmisten  oli  mahdollista  kuulla

toiminnastamme ja osallistua Nepal-

aiheiseen tietokilpailuun, jossa pääpalkintona oli jyväskyläläisen Double One-liikkeen 20 €

lahjakortti.  Pisteellämme kävi  useampi ihminen, joka halusi kuulla lisää yhdistyksemme

toiminnasta jälkikäteen sähköpostitse. 

Tulevat tapahtumat

Olemme  osallistumassa  Jyväskylän  yliopiston  kehitysyhteistyöviikolle  viikolla  42.

Todennäköisesti osallistumme viikon aikana järjestettävälle Järjestötorille, jossa meidän on

mahdollista esitellä toimintaamme opiskelijoille. 

Tule mukaan toimintaammme

Jos sinulta löytyy halua osallistua yhdistyksemme toimintaan tiiviimmin, silloin tällöin tai

kertaluonteisesti,  voit  olla  yhteydessä  hallitukseen  esimerkiksi  sähköpostitse

(auroraborealis.development@gmail.com)  tai  Facebookin  kautta.  Voit  olla  mukana

esimerkiksi  tapahtumissa,  päivittämässä  nettisivuja  tai  ehdottaa  jotain  uutta

toimintamuotoa. Otamme mielellämme vastaan kaikki ehdotukset!
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Projektien kuulumiset

Bholungin kylän jälleenrakennus jatkuu

edelleen. Huhtikuussa 2015 tapahtunut

maanjäristys  vaikutti  kylässä  ja  sen

läheisyydessä  900  ihmisen  elämään.

143  rakennusta  (koteja  ja  eläinten

suojia)  vaurioituivat  asuinkelvottomiksi.

Yhdistyksemme  keräämillä  varoilla  on

tähän  mennessä  ostettu  kylään

alkuvaiheen  katastrofiavun  (ruoka,

vaatteet,  peitot,  pressut)  jälkeen

kattopeltejä ja moottorisaha. Yhteistyösopimuksemme paikallisen järjestön, Hands for Help

Nepalin,  kanssa  on  tällä  hetkellä  voimassa  kuluvan  vuoden  loppuun  saakka,  mutta

aiomme  neuvotella  jatkosopimuksesta  koska  tuen  tarvetta  on  kylässä  edelleen  ja

haluamme tehdä kestävää ja pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. 

Loo Niva Child Concern Groupille osoittamamme tuki suuntautuu edelleen peruskoulun

päättäneiden  nuorten  jatko-opintojen  tukemiseen.  Kesäkuussa  2017  Loo  Niva  on

haastatellut tuen tarpeessa olevia nuoria ja valinnut neljä nuorta naista, joiden opintoja

yhdistyksemme keräämillä varoilla tuetaan. Kaikkien valittujen taloudellinen tilanne on ollut

heikko, mutta siitä huolimatta he ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Kaksi nuorista on

orpoja ja heidän yhteisönsä on ehdottanut heitä tuettavaksi. Tässä yhden nuoren naisen

perustelut sille, miksi hänet tuli valita: ”If I get scholarship from Loo Niva I will not left the

education. The problem of my family will be less. I will read hard & can't give at any upset

to Loo Niva. I will always give my best in education. I will always read hard. Due to this

scholarship my family can give more support than now.”

Rahankeräyslupa

Sisä-Suomen  Poliisi  on  myöntänyt  jatkoa  yhdistyksemme  rahankeräysluvalle.

Rahankeräyslupamme  (RA/2017/842)  on  voimassa  Sisä-Suomen  poliisilaitoksen

toimialueella  1.9.2017-31.8.2020.  Rahankeräystilille  kerätyt  varat  käytetään



kokonaisuudessaan  projektien  tukemiseen.  Rahankeräystilille  voi  tehdä  haluamansa

lahjoituksen kirjoittamalla viestikenttään sen järjestön nimen, kenen projektia haluaa tukea

- eli Loo Niva tai Bholung. Jos lahjoituksen saa jakaa näiden molempien projektien kesken,

voit kirjoittaa viestikenttään molempien järjestöjen nimen. Rahankeräystilin tilinumero on:

FI82  5278  5020  0070  20.  Kiitos  lahjoituksestasi!  Yhdistyksellämme  on  myös  kaksi

rahankeräyslipasta, jotka liikkuvat mukanamme tapahtumiin joihin osallistumme. 

 

Lopuksi

Jos  tiedät  henkilön,  joka  haluaisi  liittyä  jäseneksemme,  pyydä  häntä  ottamaan meihin

yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse (auroraborealis.development@gmail.com). Tai jos et ole

itse vielä jäsen niin sama ohje!

Parhaiten toimintaamme voi tukea:

 Olemalla mukana aktiivisesti toiminnassamme (enimmilläänkin Aurora Borealis vie

aikaasi pari tuntia kuukaudessa), esimerkiksi auttamalla tapahtumissa

 Lahjoittamalla avustuskohteillemme

Kiitos osoittamastanne tuesta Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealikselle sekä hyvää

alkavaa syksyä!

Toivottavat: 

Puheenjohtaja Antti Rajala

Rahastonhoitaja Nelli Niemistö

Sihteeri Heli Pikkarainen
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