
Liikekannallepano 2021 - Tapa Se Korona 

Tapahtuma-aika su 14.2. - su 28.2.2021, jos Korona suo. 

Liikekannallepano 2021 suoritetaan vuoden 1941 marssimaaottelun 80 v muistoksi maaottelun 
hengessä ja toisaalta mukaillen Fuengirolan Ruta de la Tapa Eróticaa. Siis tapahtuman 
vuosinimenä on Tapa Se Korona 

Maaottelumarssi toteutettiin kohottamaan kansan kuntoa ja mielialaa ja tämä on nytkin tärkeä 
tavoitteemme. Kävely yksin ja erityisesti ystävän kanssa kohottaa sekä kuntoa että 
mielenlaatua. 

Toinen tavoitteemme on kiinnittää huomiota siihen, että monet paikalliset suomalaiset ja 
suomalaisperheet ovat joutuneet hädänalaiseen asemaan. Myös Rannikon suomalaisliikkeiden 
toiminta on kärsinyt ja kärsii Koronan aiheuttamasta asiakaskadosta. 

Järjestävät yhdistykset - Aurinkorannikon Leijonat, Aurinkorannikon Naisten Pankki, 
Aurinkorannikon Saapasryhmä ja Aurinkorannikon Sydänyhdistys - ovat päättäneet, että 
tilaisuuden tuotto käytetään kokonaisuudessaan sosiaalityöhön Aurinkorannikolla 
sosiaalikuraattorimme ohjauksessa. Tapahtuma järjestetään siten, että järjestelyistä ei synny 
kuluja. 

Liikekannallepano suoritetaan kenraali Koronasta huolimatta, mutta ehdottomasti kaikkia 
viranomaismääräyksiä noudattaen. 

Jos tapahtumaa ei voida järjestää viranomaismääräysten vuoksi, se siirretään tai sen 
kestoa jatketaan myöhemmäksi. Näin jo silloin, jos ravintolat joudutaan sulkemaan, 
mutta kaupat yhä ovat avoinna. 

Tapahtumalla on omat netti- ja Facebook-sivunsa. Lisäksi kaikkien järjestäjien FB-sivut ovat 
mukana tapahtumassa.  

Arpajaiset 

Tapahtumaan liittyy myös arpajaiset, joiden tuotto ohjataan samoin kuin varsinaisen 
tapahtuman. 
 

Lisätietoja www.aurinkorannikonleijonat.com  



Marssisuoritus 

Osallistujalla voi olla yksi tai useampia marssisuorituksia. Mitä enemmän sitä parempi. 
Tarkoituksena on kannustaa osallistujat liikkumaan ja tutustumaan suomalaisliikkeisiin. 
Kannustamme käyttämään liikkeiden palveluksia, mutta ostopakkoa ei ole. Suoritukset 
merkitään henkilökohtaiseen marssipassiin, jollaisen voi lunastaa kaikista osallistuvista 
liikkeistä. 

 Osallistumismaksu 10 € / henkilö = passin lunastus. 
 Lapset 0—25 v vanhempien mukana ja heidän harkintansa mukaan ilmaiseksi. Kyse on 

lopulta vapaaehtoisesta hyväntekeväisyydestä. 
 Omin jaloin liikkuvat lapset saavat oman passin. 
 Osallistumismaksut ja arpajaisten tuotto käytetään kokonaisuudessaan 

hyväntekeväisyyteen Aurinkorannikolla. 
 Jokaisen kävelysuorituksen aikana pitää hakea leima ainakin yhdestä tapahtumaan 

osallistuvasta suomalaisliikkeestä. 
 Liikkeillä voi olla erikoistarjouksia kävelijöille. 
 Kertakävelyllä ei ole vähimmäis- tai enimmäismatkaa eikä aikarajaa. 
 Matka pitää mitata tai arvioida omatoimisesti. 100 m:n tarkkuus riittää mukavasti. Jos 

asut osallistuvan liikkeen yläkerrassa, arvioitu matka liikkeeseen on 0 m ei 100 m. 
 Kertakävelyllä voi myös kerätä useamman liikkeen leiman, mutta vain yhden kustakin 

pisteestä saman päivän aikana 
 Kävelysuorituksia ja leimoja voi ja toivotaankin kerättävän mahdollisimman monta. 
 Jos osallistujan passi täyttyy suorituksista, hän voi palauttaa täyden passin osallistuvaan 

liikkeeseen ja saa uuden passin veloituksetta. Uuteen passiin merkitään sama nimi ja 
samat yhteystiedot kuin vanhassakin. (Ville Virtasia voi olla useitakin, mutta eri tiedoilla) 

 Tapahtuman päätyttyä, passit jätetään mihin hyvänsä osallistuvaan liikkeeseen. 
 Täytetyt marssipassit on palautettava johonkin osallistuvaan liikkeeseen viimeistään 

tapahtumajakson päättymistä. seuraavana päivänä (1.3., jos ei tule muutoksia) Jos 
osallistuja kävelee palauttamaan passin, kävelymatka hyväksytään suoritukseksi vielä 
palautuspäivänäkin. Samoin ensimmäinen kävelymatka passin lunastuspisteeseen 
hyväksytään suorituksena. 

 Kunniakirjan saaneiden ja ’sijoille’ 2-10 sijoittuneiden nimet julkaistaan tapahtuman 
nettisivulla. Muuten osallistujien nimi- tai yhteystietoja ei säilytetä, ellei osallistuja jätä 
yhteydenottopyyntöä passilomakkeelle. 
 

Haasteet 

 Yksittäiset osallistujat voivat haastaa mukaan ystäviään. 
 Yksityiset osallistujat voivat muodostaa porukoita ja kerätä suorituksia myös porukan 

nimissä. 
 Yhteisöt (porukat, yhdistykset, yritykset) voivat osallistua ja myös haastaa toisiaan 

mukaan. 
 Marssipassiin vain merkitään henkilötiedon lisäksi marssijan edustama yhteisö. Tällöin 

suoritukset lasketaan sekä marssijalle itselleen että hänen nimeämälleen yhteisölle. 
 Haasteet esitetään ja julkaistaan Leijonien FB-sivuilla 

Kunniaa voittajille ja terveyttä kaikille 

Jaossa on kolme kunniakirjaa: 
 pisimmän kokonaismatkan kävelleelle 
 eniten leimoja keränneelle 
 pisimmän matkan kävelleelle yhteisölle tai vapaamuotoiselle porukalle 


