
JÄSENKIRJE 2/2020 

Hei kaikki Aurora Borealis ry:n jäsenet ja ystävät!
Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora 
Borealis ry:n vuoden 2020 toista jäsenkirjettä. 

Kiitos, että olet ollut mukana tukemassa 
toimintaamme!

Tässä jäsenkirjeessä:  

Menneet tapahtumat 
Muutoksen tuulia ja kiitokset Bholungille

Kumppani- ja yhteistyöjärjestöjen kuulumiset
Nettisivut
Tulevasta

Toiminnan tukeminen
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MENNEET TAPAHTUMAT

Vuosikokous 21.3.2020
Poikkeustilanteen takia vuosiko-
kous järjestettiin etänä Skypen 
välityksellä. Hallituksessa 
jatkaa Heli Pikkarainen (pu-
heenjohtaja), Nelli Niemistö 
(rahastonhoitaja) ja Piia Suoranta 
(sihteeri).

Poistuva jäsen Antti Rajala kiit-
ti yhdistystä sen toiminnasta. 
Yhdistys kiittää myös Anttia 
aktiivisuudestaan!

Mahdollisuuksien tori 
15.8.2020

Torilla viihdyttiin korona-
rajoituksista huolimatta. 
Varustauduimme päivään kasvo-
maskeilla ja käsidesillä. Kuvassa 
puheenjohtajamme Heli 
Mahdollisuuksien torin ständillä.



3

MUUTOKSEN TUULIA & KIITOS BHOLUNGILLE

2015 maanjäristys tuhosi tuhan-
sien nepalilaisten kodin. Yksi 
pahiten tuhoutuneista alueis-
ta oli Kavren lääni, jossa sijaitsee 
myös Bholungin kylä.  Tuolloin 
neljän innokkaan ihmisen pää-
töksellä, joilla oli palava halu 
auttaa,  perustettiin yhdistys ja 
näin alkoi myös yhteistyö kan-
salaisjärjestö Hands For Help 
Nepalin kanssa, joka kestäisi vii-
den vuoden ajan. 
 
Vuosien 2015-2020 aikana 
Bholungin kylää on jälleenra-
kennettu sinnikkäästi.  Noin 
80 perhettä on saanut uuden 
kodin, joista 15:sta yhdistyksem-
me tuella. 
 
Nyt, viisi vuotta myöhemmin, 
Bholungin jälleenrakennuspro-
jekti ja sen myötä yhteistyömme 
Hands for Help Nepalin kanssa 
on päättymässä. Viimeiset ke-
räämämme varat on lähetetty 
Nepaliin syyskuussa ja ne käyte-
tään niiden muutaman perheen 
auttamiseksi, jotka vielä odotta-
vat kotinsa jälleenrakentamista. 

Haluamme sanoa suuren kiitok-
sen kaikille lahjoittajillemme, 
yhteistyökumppaneillemme 
Suomessa sekä Hands for Help 
Nepalille.  
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KUMPPANI- JA YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN KUULUMISET

Loo Niva Child Concern Group 

Nepalissa koronavirus on 
asettanut monet perheet 
ahtaalle ja tämä on näkynyt 
arjessa hyvin konkreettisesti. 
BKT on pudonnut reilusta 
kahdeksasta prosentista alle 
kolmeen ja monet perheet 
tarvitsevat taloudellisen avun 
lisäksi muun muassa ruoka-
apua. Pitkän poikkeustilan 
vaikutusten oletetaan näkyvän 
pitkään ja niiden pelätään 
vaikuttavan esimerkiksi naisten 
asemaan sekä koulutuksen 
laatuun.
 
Lockdown on kuitenkin onnek-
si päättynyt ja esimerkiksi koulut 
aukeavat pikkuhiljaa. 

Jatkamme Loo Nivan ja nuorten 

korkeakoulutuksen tukemista 
hankalista ajoista huolimatta. 

Tällä hetkellä tuen alla olevia 
nuoria on 5. Tavoitteenamme on 
lisätä tuettujen nuorten määrää 
reippaasti ja jatkaa uraohjauk-
sen (career counseling, kuva) 
tarjoamista. 

JYY

Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunnan ja 
kehitysyhteistyövaliokunnan 
tuki jatkuu edelleen.

JyYK 

Jyväskylän YK-yhdistyksen 
kanssa lähdetään pian suun-
nittelemaan yhteisiä kuvioita 
syksylle. 
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NETTISIVUISTA

Nettisivumme löydät 
osoitteesta:
www.auroraborealisry.blog  

Sivuilta löydät hallituksen ko-
kousten pöytäkirjat, kaikki 
jäsenkirjeet, blogikirjoituksia, 
päivityksiä tukikohteisiimme 
liittyen, kuvia ja esimerkiksi lisä-
tietoja jäseneksi liittymisestä. 

Uutena nettisivuiltamme löytyy 
myös ainejärjestöille ja ainejär-
jestöjen edustajille suunnattu 
sivu, että mahdollisuus lähettää 
tukiviesti nuorille opiskelijoil-
le, joita tuemme Loo Niva Child 
Concern Groupin kautta.
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TULEVAA KOHTI

 Rahankeräyslupamme on päivittynyt syyskuun alussa (1.9.2020) ja on 
voimassa toistaiseksi (RA/2020/836).

Syksyllä jatkamme vielä pääsääntöisesti etäyhteydellä ja seuraamme 
ohjeistuksia koronatilanteen osalta. 

Yhdistyksen hallitus on osallistumassa ulkoministeriön järjestämään 
Nepal-sidosryhmätilaisuuteen verkossa 20.10.2020. Tapahtumassa 

jaetaan ajankohtaisia kuulumisia, opitaan lisää koronan vaikutuksista 
Nepalissa, että Nepalin tulevasta maastrategiasta. 

Jos tilanne sallii, meidät voi nähdä loppuvuodesta Hippoksen 
Joulumarkkinoilla 5.12.2020!

Yhdistyksen mahdollisista pikkujouluista infoamme lähempänä 
pikkujoulukautta. 



Oikein mukavaa syksyä toivottaa,  

Aurora Borealis ry:n hallitus Heli, Nelli & Piia

Tule rohkeasti mukaan toimin-
taamme! Voit tulla auttamaan 
esimerkiksi tapahtumien järjestä-
misessä, somesisällössä tai uuden 
projektin ideoimisessa! 

Meihin voi ottaa yhteyttä esi-
merkiksi Facebookin kautta tai 
lähettämällä meille sähköpostia 
osoitteeseen: auroraborealis.deve-
lopment@gmail.com. 
 
Jäsenenämme tuet myös toimin-
taa. Jos haluat tukea meitä vuonna 
2020 voit maksaa jäsenmaksun 
seuraavasti; Jäsenmaksun määrä 
on 15 €. Opiskelijoilta ja lapsil-
ta jäsenmaksu on 8 €. Myös toiset 
yhdistykset tai yhteisöt voivat 
tukea toimintaamme maksamalla 
yhteisöjäsenmaksun 20 €.  

Ilmoittaudu jäseneksi sivujemme 
kautta ja suorita jäsenmaksu!  

Jäsenmaksun maksamalla annat 
samalla yhdistykselle luvan re-
kisteröidä nimesi ja osoitteesi 
(postiosoite ja/tai sähköpostiosoi-
te) yhdistyksen jäsenrekisteriin 
EU:n tietosuoja-asetuksen mu-
kaisesti. Aurora Borealis ry:n 
jäsenrekisteriin tallennetaan jä-
senten nimi, sähköpostiosoite ja 
kotiosoite (jos saatu), jotta voim-
me lähettää tietoa yhdistyksen 
toiminnasta. Voit kysyä meiltä lisää 
halutessasi. 

TOIMINNAN TUKEMINEN



https://auroraborealisry.blog/ 

www.facebook.com/auroraborealiskehitys 

www.instagram.com/auroraborealis.develop-
ment/ 

auroraborealis.development@gmail.com
chair.auroraborealis.development@gmail.com

SEURAA JA OTA YHTEYTTÄ


