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En God Mars F-distriktets Lions! 

humana förhållanden ordnas för nyanlända här. 

Mars månad är här. Våren gör sin ankomst, snömängden sjunker, på dagen gör solens sken vägar och gårdar 

blöta, på natten fryser de och på morgonen måste man vara riktigt försiktig både när man kör och går. 

De vackra vårdagarna överskuggas dock av de exceptionellt obehagliga händelserna i Ukraina. Den obegripligt 

orättvisa attacken mot en självständig stat har påverkat och fortsätter att ha en oåterkallelig inverkan på 

miljontals människors liv. Oron för medborgarna i Ukraina är stark och viljan att hjälpa till är vanlig i hela Europa. 

I Finland har olika varuinsamlingar snabbt organiserats för att levereras till Ukraina, såväl som från krig till 

säkerhet 

Lions har också möjlighet att hjälpa till genom Lions organisation. 

LCIF distribuerar hjälp direkt till klubbar i Polen, Rumänien, Ungern, Lettland och Tjeckien, och säkerställer att det 

går till rätt destination, levererat av våra egna pålitliga vänner. 

Det snabbaste sättet att få pengar är genom en länk som skapats av LCIF specifikt för denna katastrof. Länken är: 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Genom länken går pengarna via LCIF och Lions nätverk, och samlar på sig både Saldot i Kampanj 100 och donatorn 

Melvin Jones kredit. 

Klubbar kan också driva boxinsamlingar för att hjälpa Ukraina. Den använder Finlands Lions förbunds 

insamlingstillstånd och insamlingskonto, från vilket det bidrag som klubben samlar in förs vidare. Lions-

förbundets konto: FI54 8000 1970 8298 84. 

Som referens, "klubbnamn" och "Ukraina" och "insamlingstillstånd" om medlen har samlats in med tillstånd av 

Föreningen RA / 2020/183, t.ex. genom insamling. Detta tillstånd är tillgängligt för alla klubbar på det finska 

fastlandet. Lådor och klistermärken finns att köpa hos Matti Vaarasto, LCIF 

distriktskoordinator,matti.vaarasto@lions.fi 

 

Klubbarna kan dock även ansöka om sitt eget insamlingstillstånd  

Lions licens är redo för omedelbar användning. 

Om klubben samlar in medel under eget insamlingstillstånd,  

de insamlade medlen kan kanalisera antingen via LCIF eller via 

förbundets katastrofkonton till Ukraina. 
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Förutom att samla in pengar kan Ukraina också få hjälp av andra traditionella Lions insamlingsmetoder. Stöd till 

konserter är en möjlighet, särskilt när Coronaperiodens begränsningar börjar vara över. Här skulle finnas ett 

möjligt supportkonsertkoncept där artisten och datumet redan är klart. En arrangör och lokal skulle behövas. 

Norden Orkester är en ungdomsorkester (73 musikanter) grundad 1993 av dirigenten Esa-Pekka Salonen och 

nordiska Lions och har sin hemvist i Norden. Orkestern kommer att ha sitt säte i Lahtis 2019–2024, där den 

kommer att samarbeta med Lahtis stads kulturtjänster. Huvudsponsor för orkesterns verksamhet är Nordiska 

ministerrådet. Tilläggsinfo: https://www.orkesternorden.com (engelsk). 

Orkesterns nästa sommarturné planeras just nu. Enligt den preliminära planen kommer konserten i 

Österbotten/Södra Österbotten att äga rum den 28 juli 2022. Orkesterns nästa konsert blir sedan i Uleåborg den 

31 juli 2022. 

Konserten skulle därför kräva en konsertsal eller en lämplig kyrka, det vill säga en konsertlokal och nödvändiga 

arrangemang. Operaarenan för Ilmajoki Musikfestival skulle vara en möjlighet, men det är en friluftsscen, så där 

är det känsligt för väderleken. 

Biljettförsäljning kan ske, även genom Biljettkontoret. Biljettpris 25 €, studenter och seniorer 20 €. Om Lions 

ansvarar för konsertlokalen, lokala arrangemang och middagar kan de behålla större delen av eller hela sina 

biljettintäkter. Finansieringen av ministerrådet täcker orkesterns grundläggande funktioner, det vill säga rörelse 

och boende. 

Om det finns en eller flera intresserade klubbar i Distrikt F för att genomföra konserten, lägg vantarna på den och 

kontakta undertecknad. Jag kommer att ge mer information och hjälpa till i förberedelserna. Om du är intresserad 

av att anordna en Orkester Norden-konsert rekommenderar jag att du agerar snabbt, eftersom konserten även 

har erbjudits till Mellersta Österbotten och schemat endast ger en konsert åt dessa håll. 

 

 

Tjäna tillsammans och arbeta för ett bättre liv i grannskapet och längre bort! 

Hälsningar 

DG Tapio och partnern Heli 

https://www.orkesternorden.com/

