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Maaliskuuta F-piirin leijonat! 

 

Maaliskuu maata näyttää. Kevät tekee tuloaan, lumen pinta madaltuu, päivällä auringon lämpö tekee tiet ja pihat 

märiksi, yöllä ne jäätyvät ja aamuisin saa olla todella varovainen niin autoillessa kuin kävellen liikkuessa. 

Kauniita kevätpäiviä kuitenkin varjostaa poikkeuksellisen ikävät tapahtumat Ukrainasta. Käsittämättömän epäreilu 

hyökkäys itsenäiseen valtioon on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen peruuttamattomasti miljoonien ihmisten 

elämään. Huoli Ukrainan kansalaisista on voimakas ja auttamisen halu on yhteinen koko Euroopassa. 

Suomessa eri alueilla on nopeasti organisoitu erilaisia tavarakeräyksiä toimitettavaksi Ukrainaan sekä samoin 

sodan jaloista turvaan tulijoille järjestetään inhimillisiä olosuhteita täällä. 

 

Leijonilla on mahdollisuus avustaa myös Lion-organisaation kautta. 

LCIF välittää avun suoraan Puolan, Romanian, Unkarin, Latvian ja Tsekin klubeille, mikä varmistaa, että se menee 

oikeaan kohteeseen, omien luotettavien ystäviemme toimittamana. 

Nopeimmin raha menee perille LCIF:n erikseen tätä katastrofia varten perustaman linkin kautta. Linkki on: 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Linkin kautta rahat menevät LCIF:n ja Lions-verkoston kautta perille, ja samalla kerryttävät sekä Kampanja100 

saldoa että lahjoittajan Melvin Jones krediittiä. 

 

Klubit voivat toteuttaa myös lipaskeräyksiä Ukrainan auttamiseksi. Siihen käytetään Suomen Lions-liiton 

rahankeräyslupaa ja rahankeräystiliä, jolta klubin keräämä avustus välitetään eteenpäin. 

Lionsliiton tili: FI54 8000 1970 8298 84. 

Viitetiedoksi “klubin nimi” ja “Ukraina” sekä “rahankeräyslupa”, jos varat on kerätty Liiton luvalla RA/2020/183, 

esim. lipaskeräyksellä. Tämä lupa on kaikkien Manner-Suomen klubien käytettävissä. Lippaat ja tarrat saa piirin 

LCIF-koordinaatorilta Matti Vaarastolta, matti.vaarasto@lions.fi 

 

Klubit voivat hakea myös oman rahankeräysluvan, mutta 

Lions-liiton lupa on valmiina heti käytettäväksi. 

Jos klubi kerää varoja oman keräysluvan puitteissa, kerätyt varat 

voi  kanavoida Ukrainaan joko LCIF:n tai liiton katastrofitilin 

kautta. 

 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement
mailto:matti.vaarasto@lions.fi
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Lipaskeräyksen lisäksi Ukrainaa voi auttaa myös muilla perinteisillä Lions-varainhankinnan tavoilla. Tukikonsertit 

ovat yksi mahdollisuus etenkin, kun korona-ajan rajoitukset alkavat olla takana päin. Tässä olisi yksi mahdollinen 

tukikonserttikonsepti, jossa esiintyjä ja päivämäärä ovat jo valmiina. Järjestäjä ja esiintymispaikka tarvittaisiin. 

Orkester Norden on kapellimestari Esa-Pekka Salosen ja pohjoismaisten lionien vuonna 1993 perustama nuoriso-

orkesteri (73 soittajaa), jonka kotipaikka vaihtelee Pohjoismaiden sisällä. Orkesteri kotipaikka on 2019–2024 

Lahdessa, jossa yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Orkesteritoiminnan 

päärahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto. Lisätietoa https://www.orkesternorden.com (englanniksi). 

Tällä hetkellä orkesterin ensi kesän kiertuetta suunnitellaan. Alustavan suunnitelman mukaan Pohjanmaan/Etelä-

Pohjanmaan konsertti on 28.7.2022. Orkesterin seuraava konsertti on sitten Oulussa 31.7.2022.  

Konserttiin tarvittaisiin siis konserttisali tai sopiva kirkko eli konserttitila ja sinne tarvittavat järjestelyt. Ilmajoen 

musiikkijuhlien ooppera-areena olisi yksi mahdollisuus, mutta se on ulkoilmanäyttämö, joten siellä on sääriski. 

Lipunmyynti voi olla, vaikka lippupisteen kautta. Lipun hinta 25 €, opiskelijat ja eläkeläiset 20 €. Jos lionit 

vastaavat konserttitilasta, paikallisista järjestelyistä ja ruokailuista, niin voisivat pitää suurimman osan 

lipputuloista tai jopa kaikki lipputulot. Ministerineuvoston rahoitus kattaa orkesterin perustoiminnot, eli 

liikkumisen ja majoituksen. 

Mikäli F-piiristä löytyy kiinnostunut klubi tai klubeja toteuttamaan konsertin, niin käsi pystyyn ja ota yhteyttä 

allekirjoittaneeseen. Toimitan lisätietoja sekä avustan valmisteluissa. Mikäli Orkester Norden -konsertin 

järjestäminen kiinnostaa, suosittelen toimimaan nopeasti, sillä konserttia on tarjottu myös Keski-Pohjanmaalle, ja 

aikataulu antaa myöden vain yhden konsertin näillä suunnilla. 

 

 

 

Palvellaan yhdessä ja vaikutetaan paremman elämän puolesta lähialueella sekä kauempana!  

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

https://www.orkesternorden.com/

