
Jäsenkirje 2/2018

Hei kaikki Aurora Borealis ry:n jäsenet ja ystävät! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys
Aurora  Borealis  ry:n  vuoden  2018   toista  jäsenkirjettä.  Kiitos,  että  olet  ollut  mukana
tukemassa toimintaamme!

Tässä  kirjeessä  haluamme  kertoa  etenkin  sihteerimme,  Heli  Pikkaraisen,  tekemästä
monitorointimatkasta  Nepaliin.  Kirjeen  lopussa  tietoa  myös  menneistä  ja  tulevista
tapahtumista. 

Monitorointimatka ja kumppanijärjestöjen kuulumiset

Sihteerimme,  Heli  Pikkarainen,  teki  monitorointimatkan  Nepaliin  19.-27.9.2018.
Yhdistyksemme tuki  matkaa  100  €:lla.  Heli  pääsi  tutustumaan  matkan  aikana  etenkin
kumppanijärjestö  Loo  Niva  Child  Concern  Groupin  toimintaan.  Seuraavassa  katkelma
myös Jylkkärissä (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lehti) ilmestyvästä jutusta; 

”Seuraavana  päivänä  tapaan  kolme  ujoa
nuorta  naista  Loo  Niva  Child  Concern
Groupin päätoimistolla.  Nämä kolme nuorta
naista  saavat  tukea  opintoihinsa  Academic
Sponsorship Programin kautta, jota Kehitys-
ja  Kulttuuriyhdistys  Aurora  Borealis  Ry  on
ollut  kehittämässä  yhdessä  Loo  Niva  Child
Concern Groupin kanssa, ja jota Jyväskylän
Yliopiston  Ylioppilaskunta  tukee  mm.
lounaslippuvaroin.  Nuoret  naiset  ovat  Alka
Mali,  Albina  Maharjan  sekä  Kalpana
Maharajan.  Aikaisemmin tukea sai  myös neljäs nuori,  mutta  hän on valmistunut  ja  nyt
hänen tilalleen etsitään uutta nuorta. 



Naiset  kertovat,  että  tuki  on  ollut  heille  erityisen  tarpeellinen.  Jokainen  naisista  tulee
suuresta  perheestä  ja  heillä  on  suuri  taloudellinen  vastuu  perheen  elättämisestä.
”Unelmani  oli  tulla  lääkäriksi,  mutta  luovuin  unelmastani,  koska tiesin  sen olevan liian
kallista. Eikä minulla olisi ollut aikaa” Sanoo Alka ja painaa päänsä alas vienosti hymyillen.
”Nyt opiskelen kirjanpitäjäksi, se on edullisempaa. Tuen avulla minun ei tarvitse huolehtia
opintojen maksamisesta. Huoleni on vähentynyt” Hän jatkaa. Alka kertoo, että hän tekee
työtä opintojen ohella edelleen, mutta pelko tulevaisuudesta on vähentynyt. Työtä hänen
on tehtävä, sillä perheen isä on alkoholisti eikä äidin kotiapulaisen palkka riitä elättämään
kuusi henkistä perhettä. Loo Nivan työntekijä Narendra Dangol kertoo, että työpaikallaan
tilitoimistossa Alka on ahkera ja pidetty työntekijä. ”Hän on erityisen älykäs ja hänellä on
potentiaalia saavuttaa elämässä mitä tahansa” Dangol sanoo hymyillen, saaden kyyneleen
valumaan Alkan silmäkulmasta. 

Taloudelliset ongelmat ovat jokaisen nuoren naisen arkipäivää. Aikaisemmin hankaluuksia
tuotti  opiskelujen  ja  työnteon  yhdistäminen,  kun  työtä  tuli  tehdä  enemmän,  jotta  sai
maksettua  sekä opinnot  että  perheen elannon.  Tuen myötä  opintojen  rahoittaminen ei
enää tuota päänvaivaa. Albina kertoo työskentelevänsä opettajana kun taas Kalpana tekee
kortteja ja myy niitä. Nuoret kokevat, ettei yhteisö ole tukenut heitä silloin kun elämässä on
ollut  vaikeaa. Maanjäristyksen vaikutukset näkyvät myös heidän elämässään. Jokainen
menetti  kotinsa  vuonna  2015  ja  asuvat  nyt  vuokrahuoneistossa.  Myös  tämä  rasittaa
muutenkin tiukkaa taloutta. “Olin pettynyt kun kukaan ei auttanut meitä. Yhteisö ei pidä
täällä huolta toisistaan” Sanoo Albina ja pudistaa päätään. Valtiolta he kertovat saaneensa
ainoastaan ruoka-apua.  Vaikka nuoret ovat pettyneitä yhteisöön, Kalpana kertoo, että hän
haluaa opiskella sosiaalityöntekijäksi, jotta hän voisi palvella Khokanassa asuvia ihmisiä ja
auttaa heitä. Albina kertoo, että hänen unelmansa on olla kirjanpitäjä.”

Helin mukaan monitorointimatka Nepaliin oli  antoisa. Yhteistyö Loo Niva Child Concern
Groupin  kanssa  jatkuu  ja  seuraavaksi
tarkoituksena on kehittää projektia siten, että
projektin  piirissä  olevat  nuoret  saisivat
projektin  kautta  myös  ura-  sekä
psykososiaalista ohjausta. 

Jatkamme yhteistyötä myös Hands for Help
Nepalin  kanssa  Bholungin  kylän
jälleenrakentamiseksi.  Hands  for  Help
Nepal-järjestön  mukaan  kylän  jälleen
rakentaminen  kestää  vielä  ainakin  kolmen

vuoden ajan.  Hands for Help Nepalin  edustajan mukaan jälleenrakentamiseen on ollut
vaikea saada avustuksia, koska maanjäristyksestä on kulunut jo yli kolme vuotta.

Yhteistyö Jyväskylässä

Jatkamme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa ainakin vuoden 2018
loppuun saakka. JYY tukee toimintaamme muun muassa myymällä lounaslippuja joiden
tuotosta osa suunnataan kauttamme Loo Nivan projektiin. 

Yhteistyömme Jyväskylän YK-yhdistyksen kanssa jatkuu myös edelleen.



Menneet tapahtumat 

Osallistuimme  Mahdollisuuksien  torille
Jyväskylässä  19.8.2018  yhdessä  Jyväskylän
YK-yhdistyksen  kanssa.  Tapahtumaan
osallistujien  oli  mahdollista  tutustua
toimintaamme. 

Osallistuimme  JYY:n  kehitysyhteistyöviikolle
30.10.2018  myymällä  lounaslippuvihkoja
ravintola Ilokivessä. Samalla opiskelijoiden oli
mahdollista saada lisätietoa toiminnastamme. 

Tulevat tapahtumat

Olemme  osallistumassa  Jyväskylän  Joulutorille  Hippoksella  1.12.2018.  Tule  tukemaan
toimintaamme  ostamalla  esimerkiksi  Nepalissa  tehtyjä  kortteja,  rukouslippuja  tai
aineettomia lahjoja. 

JYY ja Jyväskylän YK-yhdistys ovat järjestämässä 5.12.2018 hyväntekeväisyyskonserttia
yliopiston  kampuksella,  Musica-rakennuksessa,  kello  18.00.  Tulot  tapahtuman
sisäänpääsymaksuista tullaan ohjaamaan Aurora Borealis ry:lle. Tervetuloa kuuntelemaan
opiskelijabändejä!

Jäsenmaksu vuodelle 2018

Jos et ole vielä maksanut vuoden 2018 jäsenmaksua, tai tiedät jonkun joka haluaisi liittyä
jäseneksemme,  tässä  muistutus  maksamisesta;  Jäsenmaksun  määrä  on  15  €.
Opiskelijoilta  ja  lapsilta  jäsenmaksu  on  10  €.  Kannatusjäsenmaksu  on  50  €  ja  sen
maksaneilla on samat oikeudet kuin jäsenmaksun maksaneella.

Jäsenmaksun  voi  maksaa  yhdistyksen  tilille  FI23  5290  0220  5044  33.  Viestiksi
”Jäsenmaksu  2018”.  Jäsenmaksun  maksamalla  annat  samalla  yhdistykselle  luvan
rekisteröidä  nimesi  ja  osoitteesi  (postiosoite  ja/tai  sähköpostiosoite)  yhdistyksen
jäsenrekisteriin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  Asetus tuli  voimaan 24.5.2016 ja
sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tarkoituksena on
henkilötietojen käsittelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Aurora Borealis ry:n
jäsenrekisteriin  tallennetaan jäsenten  nimi  ja  osoite,  jotta  voimme lähettää  teille  tietoa
yhdistyksen toiminnasta. Voit kysyä meiltä lisää halutessasi. 

Muita tapoja tukea yhdityksen toimintaa

Voit osallistua tapahtumiin tai tulla mukaan järjestämään niitä. Jos sinulla on ehdotuksia
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi  ota  rohkeasti  yhteyttä  ja  tule  mukaan toimintaan!
Lähetä meille vaikka sähköpostia auroraborealis.development@gmail.com. 

mailto:auroraborealis.development@gmail.com


Voit myös ostaa Aurora Boralis ry:n T-paidan hintaan 18 €. Kysy meiltä onko tarvitsemaasi
kokoa vielä jäljellä. Saatavilla on niin naisten kuin miesten mallia. T-paita on valkoinen ja
sen etupuolella on jäsenkirjeen etusivullakin oleva yhdistyksen logo. 

Voit myös tukea toimintaamme ostamalla kuvassa olevia tuotteita.
Sponsoroimamme tytön tekemät postikortit 3,50 €/kpl, nepalilainen
käsikoru  3  €  ja  rukouslippu  2,50  €  (+  postimaksut).  Lähetä
tilauksesi  sähköpostiimme;
auroraborealis.development@gmail.com

    Mukavaa loppuvuotta kaikille!
Toivottaa Aurora Borealis ry:n hallitus; Antti, Heli ja Nelli 
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