
 

        Leijonien Punainen Sulka kerää varoja nuorisolle 

    Seitsemättä kertaa käynnistyvä Suomen Lions-liiton varainhankinta-aktiviteetti Punainen Sulka alkaa 

jälleen kymmenen vuoden tauon jälkeen.  Ensimmäisen vuonna 1972 kampanjoidun Punaisen Sulan ja 

kahden näönsuojelukeräyksen kokonaistuotto nykyrahaksi muutettuna kohoaa noin 46 miljoonaan euroon. 

- Avustuskohteina ovat olleet nuoret, lapset, sydänsairaat, vammaiset, veteraanit ja nyt keräämme 

Suomen nuorisolle.  Arviolta noin 50000 suomalaista on syrjäytymisvaarassa tai ovat jo syrjäytyneet 

yhteiskunnan laitamille.  Tähän vaikeaan tilanteeseen haluamme ojentaa auttavan kätemme, 

Leijonien Punainen Sulka-kampanjan toimikunnan puheenjohtaja oululainen Matti Tieksola kertoo. 

   Lions-liiton keräyskumppaneiksi on valikoitunut seitsemän koko maassa toimivaa järjestöä, joiden kautta 

apu löytää perille.  Nämä järjestöt ovat Tukikummit, Lasten ja Nuorten säätiö, Partiolaiset – Scouter, 

ehkäisevää päihdetyötä tekevä EHYT, nuorten mielenterveysseura YEESI, Näkövammaisten Liitto ja Aseman 

lapset ry:n Walkers-toiminta. 

                       Toimintaa koko maassa ja kaksikielisesti 

     Tieksolan mukaan mainitut järjestöt operoivat koko maassa ja tuntevat nuorten tarpeet.  

Näkövammaisten liitto järjestää leirejä kuten myös EHYT, Tukikummit ry hankkii saamillaan rahoilla avun 

tarvitsijoille tarvikkeita ja välineitä, Aseman Lapset ry laajentaa koko maassa nuorten kahvilatoimintaa, 

YEESI ry auttaa nuoria matkalla itsenäisyyteen, Lasten ja Nuorten säätiön keinot löytyvät taiteen parista ja 

Partio-järjestö opettaa leireillään nuoria ottamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisistä. 

     Keräyksen teema on Tue Nuorta Itsenäisyyteen.  Leijonien tavoitteet itsenäisyyden pitkällä polulla ovat 

elämänhallinta, syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveys ja päihteettömyys.  Yhteistyön edellytyksenä 

on ollut juuri mainittujen arvojen tukeminen.  

   Keräystavoitteena on 5 miljoonaa euroa. –Pitää muistaa että emme kerää rahaa leijonille, vaan Suomen 

nuorisolle.  Varat luovutetaan lokakuussa 2017 mainituille järjestöille.  Lisäksi on huomioitava että varoja 

lahjoittavat klubit saavat palautuksena 25 % tilittämästään summasta ja tämä summa kohdennetaan 

lahjoittajaklubin kotikunnan nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan.  Tämä on Suomen Lions-liiton 

lahja 100 vuotta täyttävän ja itsenäisen Suomen nuorisolle, puheenjohtaja Matti Tieksola jatkaa. 

                 Presidentti suojelee 

     Punainen Sulka-kampanjan avajaisia vietetään Tampereella 19.3.2016, jonka jälkeen noin 900 klubia 

koko maassa jalkautuu toreille ja kentille sulka-liivit yllään ja lippaat kädessään.  – Sulka-pinssit tulevat 

menemään hyvin kaupaksi, kun leijonat ja yleisö kohtaavat, hän jatkaa. 

     Klubien aktiiviset jäsenet ovat jo nyt kehitelleet mielikuvitusrikkaita tapahtumia, joiden yleisötuloilla 

kampanjaa rahoitetaan tuotemyynnin ja muiden keräysten ohella.  Kampanja päättyy kesäkuun lopussa 

2017. 

    Punainen Sulka-kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 


