
 

        Lions Röda Fjädern samlar pengar för ungdomen 

Efter tio år genomför  Lions klubbarna i Finland åren 2016-2017 sin sjunde Röda Fjädern- 

medelinsamlingskampanj. 
 
Sedan år 1972 har finländska  Lions klubbar samlat in i nyvärde över 46 miljoner euro i sex Röda Fjädern 
kampanjer och två internationella synvårdkampanjer.  

- Vi har stött unga, barn, hjärtsjuka, handikappade, krigsveteraner och ny samlar vi för Finlands 
ungdom. Uppskattningsvis är  50000 unga finländare  i fara av marginalisering eller är redan utslagna.   
I detta svåra läge vill vi räcka vår hjälpande hand, berättar Röda Fjädern kampanjkommittees 
ordförande Matti Tieksola från Uleåborg. 

Lionsklubbarnas insamlingspartner är sju organisationer, som idkar sitt arbete i hela landet och som kan 
styra hjälpen fram. Dessa organisationer är Tukikummit (stödfadrar), Barn- och ungdom stiftelsen, 
Partiolaiset – Scouter, EHYT r.f.,  Sällskap för de ungas mentala hälsa  YEESI r.f., De synskadades förbund 
och Stationens Barn r.f. 

                       Verksamhet i hela landet med två språk 

Enligt Tieksola opererar ovannämnda organisationer i hela landet och känner behov, som de unga har.   
Tukikummit-stiftelsen (förebyggande av marginalisering), Ehyt r.f. (preventivt rusmedelsarbete). Scouternas 
medborgaruppfostringsprogram, Stationens Barn rf:s Walkers- café och bussverksamhet samt Synskadades 
förbunds kursverksamhet för unga (stöd till livskontroll) 
 
Vi stöder mentalvårdsarbete via Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind-konstterapiprojekt och Yeesi rf:s 
resursorienterade fritidsverksamhet för unga. 
 
Gärningar för de unga gör vi även genom de finländska Lions klubbarnas eget Lions Quest -kunskap för 
livet” –program och ”Ansvaret är vårt”- kampanjen, som guider barn till tryggt utnyttjande av internet.  

 
Insamlingens tema är Stöd de unga till självständighet.  Vi har valt fyra delområden till vilka vi, tillsammans 
med våra insamlingspartner, vill rikta vårt stöd. Delområdena är förebyggande av marginalisering,  
drogfrihet, livskontroll och mentala hälsa 
 
Vårt bruttoinsamlingsmål är 5 miljoner euro med vilket vi, tillsammans för våra samarbetspartner, utför 
minst 2017 gärningar för de unga i Finland.  Insamlade medel överlåtas till våra samarbetspartner i oktober 
2017. Ytterligare delar varje deltagande Lions klubb 25 % av klubbens insamlade medel ut lokalt till 
ungdomsarbete. 
 
Detta är finländska Lions klubbarnas gåva till 100-åriga självständiga Filmands ungdom, fortätter 

insamlingsledare Matti Tieksola. 

                Republikens president beskyddar 

Röda Fjädern kampanjens öppningsfest firas på Tammerfors den  19.3.2016. Därefter startar cirka 900 

klubbar insamlingen i hela landet med tusentals insamlare i Lions väst och bössan i handen.  – Fjädern-pin 

kommer att säljas bra, då Lions och allmänheten träffas, fortsätter han. 



Klubbarnas aktiva och idérika medlemmar har utvecklat fantasirika evenemang för att skaffa medel till 

insamlingen. Kampanjen avslutas vid slutet av juni 2017. 

Röda Fjädern kampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. 


