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Hyvän Mielen Konsertit
• Ajatuksena on valmistella konsertit pidettäväksi 1.2 – 30.4. 2022

• Toivottavasti Korona ei tee meille enää kepposiaan.

• Uskon, että kaikilla 5 alueella (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja 
Kuopio) on tallella konserttisuunnitelmat joita kevättalvena 2020 oli 
tarkoitus toteuttaa.

• Uutena ajatuksena tullut mukaan konsertin järjestäminen 
piirikohtaisesti, koska

• Joiltakin alueilta voi jopa bussimatka tulla 10 tuntiseksi:
meno-paluu, kahvitus, ruokailu, konsertti







Hyvän Mielen Konsertit
• Miten olisi hyvä toimia vaihtoehtojen toteuttamiseksi ? 
• Kummikampanjapäälliköt keskustelevat piirien toiveen toteutetaanko 

piirikohtainen konsertti vai alueellinen vaihtoehto ? Ennen marraskuun 
loppua ! ?

• Kummikampanjapäällikkö tai piirin GST-Palvelu-/kumppanuusjohtaja 
tiedottaa klubeille mahdollisuudesta osallistua ja järjestää konsertin 
alueellaan yhdessä kootun organisointiryhmän kanssa.

• Tarkoitus on vedota pikimmiten piirikuvernööreihin, että avustavat 
konsertin järjestelyä piirin johtotiimin kanssa.

• Mitä nopeammin saadaan tieto edellä mainitusta voidaan aloittaa 
konsertin järjestelyt; mm. piirille sopiva ajankohta, paikka ja monelleko 
ihmiselle on tarkoitus järjestää?, esiintyjät, lipunmyynti.



Hyvän Mielen Konsertit
• Olemmeko piirinä mukana? 

• Leijonahuone vs. Hyvän Mielen Konsertti.

• Klubeilla omina aktiviteetteina konsertteja.

• Konsertin pitopaikkana kirkko.

• Vetovoimainen esiintyjä + kanttori + lapsi/nuorisokuoro.

• Lippujen myynti kaikkien klubien toimesta. 

• Ajankohdan valinta merkittävä.

• Tai 10.000 € / 83 klubia = 120 € 



Joulu mielelle –konsertti 12.12.21 MTV:llä

• Lastenklinikoiden perinteinen joulukonsertti  - runsaasti Suomen 
ykkösesiintyjiä

• Illan videotaltiointi 24.11 Vantaalla

• Lioneilla oma 30-60 sekunnin haastattelu klippi, johon sisällytetään 
lipaskeräystilanne, nostekuvana todennäköisesti komeettojen 
konsertista yleisökuva, Lions haastateltava + mahdollisesti elävä 
Teemu-nalle ja Joulupukki yhteiseen ääneen toivottamassa parempaa 
tulevaa syöpälapsille  

• MIKSI? Kumppanuussopimuksen mukanaan tuoma + alkuvaiheessa 
kerätyt 20000 €



Hyvän Mielen Konsertit

Kiitos !



Piirien GST palvelujohtajat = piirien kumppanuusjohtajat
Piirien GST palvelulionit = piirien kumppanuuslionit

• A Hannele Tanner-Penttilä

• -Olli Välimäki G Helvi Stolt

• B Mira Haahti H Sirkka-Liisa Hannukainen

• C Raija Alonen I Mari Korpela

• D Jukka Hietanen K Risto Lindholm

• E Jussi Virtanen L Tuomo Romakkaniemi

• F Jaakko Korkonen M Pasi Kallioinen

N Jyri Kurki
O Anne-May Wallin


