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Hei kaikki Aurora Borealis ry:n jäsenet ja ystävät! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys
Aurora Borealis ry:n vuoden 2020 ensimmäistä jäsenkirjettä. Kiitos, että olet ollut mukana
tukemassa toimintaamme!

Aurora  Borealis  ry:n  vuosikokous  järjestettiin  21.3.2020.  Tänä  vuonna  kokoustettiin
poikkeuksellisesti Skypen välityksellä vallitsevan poikkeustilan vuoksi. Hallitukseen valittiin
Heli  Pikkarainen  (PJ),  Piia  Suoranta  (sihteeri)  sekä  Nelli  Niemistö  (rahastonhoitaja).
Toivomme että tukisit toimintaamme myös tänä vuonna maksamalla jäsenmaksun. Ohjeet
kirjeen lopussa. Kiitos! 

Menneet tapahtumat

Edellisen  jäsenkirjeen  ilmestymisen  jälkeen
yhdistyksemme  on  osallistunut  Jyväskylän
Mahdollisuuksien  torille  yhdessä  Jyväskylän
YK-yhdistyksen  kanssa  17.8.2019.  Olemme
osallistuneet  myös  Jyväskylän  yliopiston
kestävän  kehityksen  teemaviikon
ilmastomessuille 31.10.2019. 
Syksyn kohokohdaksi  muodostui  13.11.2019
toista  kertaa  järjestetty  Nepal-ilta.  Nepal-
illassa kokkailtiin momoja, pidettiin tietovisoja,
kerrottiin tarinoita ja tehtiin tietoiskuja. Nepal-
illassa tarjolla oli  daalia,  riisiä ja nepalilaista
teetä. Nepal-iltaan osallistui noin 50 henkilöä.
Viereisessä kuvassa Heli esittelee yhteistyötä
Loo Nivan kanssa Nepal-illassa. 



Osallistuimme myös Hipposhallin  joulumyyjäisiin  14.12.2019.  Joulumyyjäisissä myimme
Nepalista tuotuja shaaleja, kortteja ja aineettomia lahjoja. 

Kumppani- ja yhteistyöjärjestöjen kuulumiset

Yhteistyömme  Hands  for  Help  Nepalin  kanssa  Bholungin  kylän  jälleenrakentamiseksi
jatkuu elokuuhun 2020 saakka. Viisi vuotta jatkuneen yhteistyön päättämisen syy on kylän
jälleenrakentamisen loppuun saattaminen.

Yhteistyömme  jatkuu  myös  Loo  Niva  Child  Concern  Groupin  kanssa.  Tällä  hetkellä
jännitämme  miten  vallitseva  tilanne  tulee  vaikuttamaan  muun  muassa  koulunkäyntiin
Nepalissa.  Toivomme,  että  tukemamme  nuoret  pystyvät  jatkamaan  opintojaan
suunnitellusti. Vuoden 2020 tavoitteena oli kasvattaa tuettujen nuorten määrää entisestään
mutta  vallitsevan  tilanteen  vuoksi  asiaa  täytynee  arvioida  uudestaan.  Valitettavasti
Jyväskylän yliopiston kaksi opiskelijaa, jotka olivat jo ehtineet sopia harjoittelujaksoistaan
Loo Nivan kanssa joutuivat perumaan harjoittelunsa ainakin tässä vaiheessa. Toivotaan
että he pääsevät matkaan myöhemmin tänä vuonna!

Jatkamme hyvin toiminutta yhteistyötä sekä Jyväskylän YK-yhdistyksen sekä Jyväskylän
yliopiston ylioppilaskunnan kanssa varainkeruun merkeissä. Ilokiven jälleen auetessa on
edelleen mahdollista ostaa kehy-lounaslippuja joiden tuotto ohjataan Loo Nivan projektin
tukemiseen. 

Rahankeräyslupa

Tämän  hetkinen  rahankeräyslupamme  on  päättymässä  31.8.2020.  Olemme  tehneet
hallituksessa  päätöksen  että  tulemme  hakemaan  uutta,  toistaiseksi  voimassa  olevaa
rahankeräyslupaa 1.9.2020 alkaen. Alamme valmistella hakemusta lähiaikoina. 

Nettisivut

Muistathan  että  nettisivujemme  kautta  pystyt  lukea  esimerkiksi  hallituksen  kokousten
pöytäkirjat ja kaikki jäsenkirjeet. Käy tutustumassa osoitteessa: auroraborealisry.blog

Jäsenmaksu vuodelle 2020

Jos haluat tukea meitä vuonna 2020 voit maksaa jäsenmaksun seuraavasti; Jäsenmaksun
määrä on 15 €. Opiskelijoilta ja lapsilta jäsenmaksu on 8 €. Myös toiset yhdistykset tai
yhteisöt voivat tukea toimintaamme maksamalla yhteisöjäsenmaksun 20 €. 

Jäsenmaksun  voi  maksaa  yhdistyksen  tilille  FI23  5290  0220  5044  33.  Viestiksi
”Jäsenmaksu  2020”.  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,  sähköpostiosoite  ja  kotiosoite  (jos  saatu),  jotta  voimme
lähettää teille tietoa yhdistyksen toiminnasta. Voit kysyä meiltä lisää halutessasi. 

Lopuksi

Tule  rohkeasti  mukaan  toimintaamme!  Voit  tulla  auttamaan  esimerkiksi  tapahtumien
järjestämisessä  tai  ideoimaan  uutta  projektia  jonka  suunnittelun  aloitamme  kun
yhteistyömme  Hands  for  Help  Nepalin  kanssa  päättyy.  Voit  ottaa  meihin  yhteyttä
esimerkiksi  Facebookin  kautta  tai  lähettämällä  meille  sähköpostia  osoitteeseen
auroraborealis.development@gmail.com.

Pitäkää huoli itsestänne ja toisista!

Oikein aurinkoista kevättä toivottaa, 

Aurora Borealis ry:n hallitus


