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LASTENKONSERTTI KOKO PERHEELLE - Tuotto hyväntekeväisyyteen

Lions Club Vaasa Ostrobotnia järjestää tulevana lauantaina koko
perheelle suunnatun tapahtuman Vaasan kaupungintalolla klo 15.
Esiintyjiksi on saatu peräti Vaasan kaupunginorkesteri,
kapellimestarinaan Jin Wang ja viulusolistina Maano Männi. Myös Pikku
Aasin Nukketeatteri esiintyy. Italialaissyntyinen Cosimo Galiano
viihdyttää yleisöä itsevalmistamillaan nukeilla.
Koko tapahtuma perustuu hyväntekeväisyyteen, sillä niin
kaupunginorkesteri kuin nukketeatterikin esiintyvät ilman palkkiota.
Konsertin tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Irti Huumeista ry:n
toimintaan Vaasassa, sekä lasten kehitysvammatyöhön Sri Lankassa.

Tapahtuman puuhanaiset Rita Lahti ja Margit Sellberg ovat
konsertista enemmän kuin innoissaan.
- Huumeidenvastaista työtä kaupungissamme todellakin tarvitaan, siksi
päätimme lahjoittaa osan tuotosta Vaasan Irti Huumeista ry:lle. Apua
kaivataan myös Sri Lankassa, jonne olen Rita Lahden kanssa lähdössä ensi
viikolla, Margit Sellberg kertoo.
Rita Lahti kertoo olleensa avustustöissä Sri Lankassa heti taannoisen
tsunamin jälkeen.

Rita Lahti ja Margit Sellberg odottavat innolla lauantain konserttia.

- Näin kaiken sen kauheuden, mitä luonnonvoimat saivat aikaan. Ihmisiä
kuoli ja kodit tuhoutuivat. Moni lapsi jäi täysin orvoksi, ilman
minkäänlaista tietoa tulevaisuudesta. Uudelleenrakentaminen on maassa
jo pitkällä, mutta muun muassa vammaisten orpokoti Gallessa on täysin
avustusten varassa. Valtion tukea se ei saa. Itse olen käynyt useasti
paikalla tsunamin jälkeen, kuten monet muutkin clubimme jäsenet.
Viimeksi ostimme orpokotiin valtavan määrän lääkkeitä.
Avustuksellamme on myös korjattu orpokodin vesijohtoja sekä
remontoitu suihkutiloja.
- Apumme menee perille ilman välikäsiä, Margit Sellberg jatkaa.
Maksamme itse matkamme ja muut kulumme, ja samalla viemme
Suomesta käytettyjä silmälaseja Ratnapurassa sijaitsevalle silmäklinikalle.

Clubimme jäsenien mukana silmälaseja on matkannut Sri Lankaan jo
kymmeniä tuhansia.
- Lauantain konsertti on suunnattu nimenomaan lapsiperheille. Näin
ollen siellä ei tarvitse arkaillen miettiä, osaavatko lapset käyttäytyä,
myhäilee LC Vaasa Ostrobotnian presidentti Jarmo Valtari.
Rita Lahti juontaa tilaisuuden myös ruotsiksi. Liput myynnissä ennakkoon
Studio Ticketissä. Lippuja myydään myös ovelta ennen tilaisuuden alkua.
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Cosimo Galiano Pikku Aasin Nukketeatterista valmistaa kaiken itse nukeista ja lavasteista lähtien

