
UKR AID – APUA UKRAINALAISILLE TANSSIJOILLE! 
 
Sotatila Ukrainassa on nostanut monenlaisia tunteita esiin myös Suomessa sekä herättänyt maailman 
myötätunnon ukrainalaisia kohtaan. ”Sota on jo sanana kamala, se herättää pelkoa ja ahdistusta. Meidän kaikkien 
sympatiat ovat ukrainalaisten puolella, mutta välillä on tehtävä muutakin kuin laitettava kädet ristiin ja rukoiltava 
toisten puolesta” toteaa Elevent Groupin toimitusjohtaja Helena Ahti-Hallberg.  
 
”Tanssi on minun elämäni ja elämäntyöni. Kansainvälinen tanssiyhteisö on tiivis ja toivomme, että tämä kriisi 
herättää laajan auttamishalun. Haluan omalla panoksellani auttaa nuoria ukrainalaisia tanssijoita” kertoo Helena. 
”Avaamme keräystilin yhdessä Sofia Kohtalan ja Tero Laakson kanssa ja keräyksen tuotto ohjataan 
lyhentämättömänä Ukrainan tanssiurheiluliiton kautta nuorille tanssijoille joko raha-avustuksena tai tarvikkeina. 
Tämä on mielestämme vähintä, jota voimme tehdä.”  
 
Rahakeräyksen lisäksi Helena Ahti-Hallberg sekä Hanna Karttunen ovat organisoimassa kuljetusta ukrainalaisille 
tanssijoille ja heidän perheenjäsenilleen sekä järjestämässä majoitusta Suomesta. ”On ollut upeaa nähdä, kuinka 
tanssiyhteisö on lähtenyt mukaan auttamaan ja Hanna on ollut supervoima selvittäessään kaikkia 
maahantulomuodollisuuksia. Toivomme, että pääsemme pian tuomaan ja majoittamaan 12 ihmistä Ukrainasta 
Suomeen ja auttamaan tässä vaikeassa tilanteessa myös tällä tavalla” jatkaa Helena. Tallink Silja Oy on mukana 
auttamassa kuljetusten kanssa. ”Suomen Tanssiurheiluliitto lähtee mukaan rahankeräykseen ja tiedottaa 
kotimaan seurakenttää projektista sekä auttaa kansainvälisten yhteyksien kanssa. Suomen Tanssinopettajainliitto 
lähtee mukaan itse keräykseen. Tiedän, että lahjoitusinnokkuutta on paljon ja jokainen lahjoitettu euro vie meitä 
lähemmäksi tavoitetta” sanoo Helena Ahti-Hallberg.  
 
UKR AID for Dancers on avannut sekä Facebookiin että Instagramiin sivun, jonka kautta kerrotaan keräyksen 
etenemisestä sekä projektin vaikutuksista ja jonka kautta viestitään myös muista mahdollisuuksista auttaa. Sivut 
löydät @ukraidfordancers tägillä.  
 
Rahankeräys on nyt avoinna ja ensimmäisenä tavoitteena on kerätä 10 000,00 € nuorille ukrainalaisille tanssijoille 
ja keräystä jatketaan, kun saamme keräysluvan isompaa keräystä varten. Pienkeräysnumero on RA/2022/308. 
Keräykseen voit osallistua kahdella tavalla: verkkomaksulla tai mobilepaylla.  
 
Tilinumero FI02 5723 0261 9058 92 / Sofia Kohtala ja BIC: OKOYFIHH 
Mobilepay +358 44 9703266 / Sofia Kohtala.  
 
Lahjoitussumma on vapaa, käytä maksaessa viitteenä UKRAID. 
 
Pienkeräyksen avulla kerätyt varat ohjataan Ukrainan tanssiurheiluliitolle käytettäväksi avustuksina nuorille 
ukrainalaisille tanssijoille. Jos liiton kautta ei avustuksia saada jaettua toivotulla tavalla, tullaan kerätyt varat 
käyttämään tanssijoiden tarvikkeisiin ja toimittamaan ne paikallisen tanssiurheiluliiton kautta harrastajille. 
 
Lisätietoja: 
Tero Laakso 
050 329 6041 
tero.laakso@elevent.fi  
https://www.facebook.com/ukraidfordancers  
 
 


