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Se på den juliga utmaningsvideon genom att klicka på bilden

https://www.youtube.com/watch?v=2r9TxszFaUo


Finlands Lionsförbund och 
Faddrarna bjuder in alla till 

julens goda gärningar och till 
ett gott julhumör!
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Smidiga sätt för 
klubbmedlemmarna 
att delta 

Barnklinikernas faddrar rf, polisstyrelsens tillstånd för 
penninginsamling RA/2020/1559 hela Finland (förutom Åland). 
Insamlingstillstånd på Åland ÅLR 2022/584.



Lionsklubbarnas och distriktens  
juldonationer 

 Man utmanar lionsklubbarna/distrikten att donera 500 euro 
till Faddrarnas julinsamling.

 Namnet på de klubbar/distrikt som donerat minst 500 euro 
(senast 29.11.) noteras på Finlands Lionsförbunds ”julkort” 
som 11.12 visas på MTV-kanalen under Faddrarnas 
Joulumieli-sändning med förväntade en miljon tittare. 
Namnen syns också  i tacknotisen i Kummit-tidningens 
julnummer.

 De klubbar/distrikt som deltagit får till sitt förfogande också 
Faddrarnas julemblem, diplom och hälsningar:



Direktiv för julig klubb/distriktdonation  
 Donationer och meddelanden till Faddrarna senast 29.11.

 Klubben eller distriktet gör en minst 500 € stor juldonation till Barnklinikernas faddrars 
insamlingskonto Nordea: FI21 1573 3000 1058 81 

Åbo (Distrikten A och M) referensnummer: 1131486
Tammerfors (Distrikten E, G och F) referensnummer: 1131460
Uleåborg (Distrikten O, I och L) referensnummer: 1131499
Helsingfors (Distrikten N, B och C) referensnummer: 1131473
Kuopio (Distrikten D, K och H) referensnummer: 1131509

 OBS! I samband med inbetalningen, sänd ett meddelande på e-post till  Faddrarnas Laura Kukkonen på adressen 
laura@kummit.fi. Nämn att man deltagit i julinsamlingen och det fullständiga namnet på din lionsklubb/ditt distrikt och som 
kommer att läggas till som text på planschen med lionens julhälsning som läggs ut på Faddrarnas julkonsert som sänds på MTV3 
den 11 december. Du kommer också att få ett elektroniskt julemblem på posten.

Observera att klubbens namn för den gemensamma julhälsningen inte bara överförs via kontoöverföringen, utan alltid kräver att
man sänder det nämnda e-postmeddelandet. Tack!

Barnklinikernas faddrar rf, polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/1559 hela Finland (förutom Åland). Insamlingstillstånd på Åland ÅLR 2022/584.



Då insamlingen avslutats 
informerar man om 
Julinsamlingens resultat via 
lionens kanaler.  

BÖSSINSAMLING
Man kan också delta i insamlingen 
genom en bössinsamling 
Om er klubb gärna vill bidra till 
julinsamlingen med en 
bössinsamling, beställ då 
bössorna i god tid från 
laura@kummit.fi

mailto:laura@kummit.fi


Mahtavaa tehdä hyvää 
kanssanne!

Lastenklinikoiden 
Kummit ry

Jaana Roos
projektipäällikkö (alueet)
jaana@kummit.fi

Suomen Lions-liitto
kumppanuustoimiala
MDC Veikko Teerioja
veikko.teerioja@lions.fi

Fantastiskt fint att tillsammans 
med er göra gott även under 

julen! 

Finlands Lionsförbund

Anita Tihveräinen
anita.tihverainen@lions.fi

Veikko Teerioja
veikko.teerioja@lions.fi

Barnklinikernas Faddrar rf

Anu Rapeli
anu@kummit.fi

Laura Kukkonen
laura@kummit.fi
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