
 

 

 

Jäsenkirje 1/2019 

 

 

Hei kaikki Aurora Borealis ry:n jäsenet ja ystävät! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys 
Aurora Borealis ry:n vuoden 2019  ensimmäistä jäsenkirjettä. Kiitos, että olet ollut mukana 
tukemassa toimintaamme! 
 

Edellisen jäsenkirjeen lähettämisen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon! Kerromme tässä 
kirjeessä yhdistyksemme tapahtumista vuoden 2019 alkupuoliskolla ja tulevaisuuden 
suunnitelmista. Kirjeessä myös viimeisimmät kuulumiset Nepalista.  
 
 

Vuosikokous 6.4.2019 

 
Vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä ravintola Krua Siamissa 6.4.2019. 
Hallitukseen valittiin Heli Pikkarainen (PJ), Antti Rajala (VPJ), Piia Suoranta (sihteeri) ja 
Nelli Niemistö (rahastonhoitaja).  
 
 
Monitorointimatka ja kumppani- ja 
yhteistyöjärjestöjen kuulumiset 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja, Heli Pikkarainen, 
vieraili kesäkuussa Nepalissa ja tapasi 
molempien yhteistyöjärjestöjemme edustajia. 
Kuvassa Heli ja Hands for Help Nepalin 
hallitus.  
 
Yhteistyömme Hands for Help Nepalin 
kanssa Bholungin kylän 
jälleenrakentamiseksi jatkuu vuoden 2019 
loppuun saakka. Yhteistyömme aikana 
kylässä on kunnostettu yhteensä 78 taloa ja 



 

 

näistä 14 yhdistyksemme lahjoitusten avulla. Hands for Help Nepalin toiveena oli, että 
tämän vuoden rahansiirto tehtäisiin jo ennen monsuunikautta jotta lisää taloja saataisiin 
vielä kunnostettua ennen sateita. Yhdistys lähetti Hands for Help Nepalille 750 € kesäkuun 
2019 lopussa. Keräämme jälleenrakennukseen varoja vielä loppuvuoden ajan ja ensi 
vuonna aloitamme neuvottelut koskien uutta yhteistyöprojektia. 
 
Yhteistyö Loo Niva Child Concern Groupin kanssa tiivistyy entisestään. Jyväskylän 
yliopiston kanssa tekemämme yhteistyön vuoksi Youth Sponsorship Programmen kautta 
tuettavien nuorten määrä pystytään tuplaamaan neljästä kahdeksaan. Lisäksi tällä hetkellä 
Loo Niva ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kartoittavat Jyväskylän yliopistossa 
maisteriopintoja tekevien mahdollisuuksia suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu Nepalissa 
Loo Nivassa. Aurora Borealis ry:n ja JYY:n yhteistyö jatkuu ainakin vuoden 2019 loppuun 
saakka.  
 

 
Saadut apurahat 
 
Jyväskylän NNKY myönsi Aurora Borealis ry:lle Eira 
Paunun stipendin 16.12.2018. Tuki ohjataan Loo Nivan 
Youth Sponsorship Programmen kautta valittujen nuorten 
opiskelu- ja työelämävalmennukseen. Sihteerimme Piia 
kävi kertomassa Loo Nivan projektin kuulumiset NNKY:llä 
14.5.2019. 
 
Maaliskuussa 2019 saimme myös mahtavan potin Loo 
Nivalle JYY:n vuosijuhla-lahjoituksien myötä! Lahjoituksia 
kertyi yhteensä 495 €.  
 
Toukokuussa 2019 yhdistyksellemme myönnettiin myös 
Jyväskylän kaupungin toiminta-avustus 200 €.  
 

 
 
Menneet tapahtumat  
 
Osallistuimme 1.12.2018 Hippoksella järjestetyille 
Joulumarkkinoille. Myimme muun muassa Nepalista tuotuja 
tuotteita, shaaleja ja kortteja. Joulumarkkinat tuottivat 
yhdistyksellemme 180 €. 
 
5.12.2018 Jyväskylän YK-yhdistys ja Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunta, sekä kehitysyhteistyövaliokunta, järjestivät 
hyväntekeväisyyskonsertin. Hallituksemme edustus oli mukana 
kertomassa yhdistyksestä ja projektien kuulumisista. Konsertti 
tuotti yhdistyksellemme 130€.  
 
Jyväskylän YK-yhdistys ja JYY:n kehitysyhteistyövaliokunta 
järjestivät 7.5.2019 hyväntekeväisyysjuoksun, Charity Runin, 
jossa osallistujat kävelivät tai juoksivat viiden kilometrin lenkin 
Jyväsjärven maisemissa hyvän asian vuoksi. Viereisessä 
kuvassa verryttelyt käynnissä. Hyväntekeväisyysjuoksu tuotti yhdistykselle 145 €.  
 



 

 

Tulevat tapahtumat 
 
Tulemme osallistumaan Jyväskylän YK-yhdistyksen kanssa yhteistyössä 17.8.2019 
järjestettävälle Jyväskylän Mahdollisuuksien torille. Tule tapaamaan meitä kävelykadulle ja 
osallistu esimerkiksi tietokilpailuun! Mahdollisuus ostaa myös mm. Nepalista tuotuja 
shaaleja.  
 
Järjestämme yhteistyössä JYY:n kanssa Nepal-illan 13.11.2019. Lisätietoa tulossa syksyn 
aikana! 
 
 
Uudistetut nettisivut 
 
Nettisivujamme on päivitetty! Sivuilta löydät nyt myös hallituksen kokousten pöytäkirjat ja 
kaikki jäsenkirjeet. Käy tutustumassa osoitteessa: auroraborealisry.blog 

 
 
Jäsenmaksu vuodelle 2019 
 

Jos et ole vielä maksanut vuoden 2019 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 2019”. Jäsenmaksun maksamalla annat samalla yhdistykselle luvan 
rekisteröidä nimesi ja osoitteesi (postiosoite ja/tai sähköpostiosoite) yhdistyksen 
jäsenrekisteriin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Aurora Borealis ry:n jäsenrekisteriin 
tallennetaan jäsenten nimi ja osoite, jotta voimme lähettää teille tietoa yhdistyksen 
toiminnasta. Voit kysyä meiltä lisää halutessasi.  
 
 
Lopuksi 
 
Tule rohkeasti mukaan toimintaamme! Voit tulla auttamaan esimerkiksi tapahtumien 
järjestämisessä, nettisivujen päivittämisessä tai tulla ideoimaan uutta mahdollista hanketta 
Hands for Help Nepalin kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi Facebookin kautta 
tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen auroraborealis.development@gmail.com. 
 
Oikein aurinkoista syksyä toivottaen,  
 
Aurora Borealis ry:n hallitus 

 


