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            MELVIN JONES FELLOW       

      Jäsenohjelma 
 
MELVIN JONES JÄSENYYS ON ARVOKAS TAPA OSOITTAA SITOUTUMISTA 
LCIF:n HUMANITAARISEEN TYÖHÖN JA TUKEA SÄÄTIÖTÄ. SAMALLA SE 
ON KLUBILLE KUNNIAKAS TAPA OSOITTAA KUNNIOITUSTAAN KLUBIN 
JÄSENELLE. 

                                                       
 
Melvin Jones -jäsenyys (MJF)  
on tunnustus 1 000 dollarin lahjoituksista. Se on LCIF:n perusta: sen kautta 
säätiö saa 75 prosenttia tuloistaan. Melvin Jones -jäsenyys on kunnianosoitus 
humanitaarisesta työstä. Se myönnetään henkilölle, joka lahjoittaa 1 000 dollaria 
LCIF:lle, tai henkilölle, jonka puolesta muut ovat tehneet lahjoituksen.  
 

Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt (myös ei-lionit), klubit ja piirit. 
Lahjoitukset voi tehdä kertasummana tai vähintään 100 dollarin erissä viiden 
vuoden aikana. Melvin Jones -jäsenet saavat rintaneulan, laatan ja 
onnittelukirjeen. 
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Melvin Jones -jäsenyys on LCIF:n korkein kunnianosoitus. 
 

                                                       
 

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenyysohjelma (PMJF)  
on keino lahjoittajille laajentaa tukeaan LCIF:n toiminnalle. Ohjelmassa on 100 
tunnustustasoa, yksi kullekin 1 000 dollarin lahjoitukselle alkuperäisen MJF-
lahjoituksen jälkeen. Jokaiselle 1 000 dollarin lahjoitukselle on omanlaisensa 
rintaneula.  
 

Lahjoitettuaan 100 000 dollaria lahjoittajista tulee Humanitarian Partner -
kumppaneita. 
 

Lahjoituskohteet 
Jäsenyysohjelmassa hyväksytään nyt lahjoitukset viidelle erilliselle ohjelma-
alueelle. 
Alue, jossa tarve on suurin: Tukee kaikkia ohjelma-alueita ja antaa LCIF:lle 
joustavuuden myöntää varoja sinne, missä rahoitusta tarvitaan eniten tai missä 
tarve on suurin. 
Katastrofiapu: Rahoittaa alueita, jossa tarve on suurin luonnonkatastrofin 
jälkeen joko välittömään, keskipitkään tai pitkän aikavälin avustustyöhön. Säätiö 
pystyy tarjoamaan välittömästi varoja suuren mittakaavan avustustöihin sen 
sijaan, että se kerää ja jakaa varoja viikkojen tai kuukausien ajan. 
Näkökyky: Tuetaan satoja näkökykyyn liittyviä aktiviteetteja näköhuollon 
klinikoiden varustamisessa aina sokeainkirjoituksella varustettujen tietokoneiden 
hankkimiseen. 
Nuoriso: Tukee Lions-Quest ohjelmaa ja muita aloitteita kuten koulutuksen 
parantamista ja riskialttiin nuorison tukemista. 
Humanitaariset tarpeet: Rahoittaa projekteja, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin 
paikkakunnalla, jotka eivät liity näkökykyyn, hätäapuun tai nuorisoon kuten esim. 
tuhkarokko-ohjelma, kaivojen rakentaminen tai ammattikoulutuksen tarjoaminen 
vammaisille. 
 

Tietoja Melvin Jones –jäsenyydestä 
Jäsenkunta perustettiin vuonna 1973 LCI:n perustajan Melvin Jonesin kunniaksi 
ja progressiivinen ohjelma alkoi vuonna 1986, kun lionit pyysivät tapaa laajentaa 
tukeaan LCIF:lle. 
 
Uudet jäsenet saavat rintamerkin, muistoplaketin ja kirjeen LCIF:n 
puheenjohtajalta. 

 



Säätiön vuosituloista 75 prosenttia tulee Melvin Jones -jäsenyyksistä. 
 
Progressiivisessa ohjelmassa on 100 tasoa. 
 
Suurin osa SightFirst-kampanjan ja SightFirst II -kampanjan varoista tuli Melvin 
Jones -lahjoituksina. 
 
Toukokuussa 2011 maailmassa on 324 636 MJF-jäsentä ja 59 520 PMJF- 
jäsentä.  
 
Suomessa on 31.10.2011 tilaston mukaan 4886 MJF-jäsentä ja 113 
progressiivista MJF-jäsentä.  
 
N-piirimme on selkeästi MJF– jäsenmäärältään suurin seuraavilla luvuilla 742 
MJF-jäsentä ja 30 progressiivista MJF-jäsentä  
 
Kaikki MJF-jäsenet kutsutaan vuosittaiselle juhlalounaalle vuosikongressissa. 
Melvin Jones -jäsenten juhlalounaat alkoivat vuonna 1984, ja niitä on järjestetty 
vuosikongresseissa siitä lähtien. Sama tapa on meillä ainakin omassa N-
piirissämme. MJF juhlalounas järjestetään vuosittain tammikuussa samana 
päivänä kun käymme Hietaniemessä sankarihaudoilla. 
 

Kaikkien Melvin Jones Fellow -jäsenten nimet ovat tietokoneistetussa vierivässä 
lahjoittajaluettelossa kansainvälisen päämajan Melvin Jones -jäsenkunnan 
huoneessa.  

Vain kohdentamattomat lahjoitukset voidaan merkitä Melvin Jones – 
jäsenohjelmaan ellei LCIF:n hallitus päätä toisin, kuten tapahtui viimeksi SIGHT 
FIRST II kampanja suhteen. 
                                                           

        

Mitä eroa on kohdennetulla ja kohdentamattomalla lahjoituksella? 
Kohdentamaton lahjoitus on kaikkein tärkein lahjoitus LCIF:lle. Näitä lahjoituksia 
käytetään tukemaan kaikkia LCIF:n ohjelmia ja niitä voidaan ohjata eniten 
tarvitseviin ohjelmiin. Jokaista lahjoitusta voidaan hyödyntää Melvin Jones 
jäsenyys ohjelmaan. 
 
Kohdennetut lahjoitukset annetaan tiettyyn tarkoitukseen kuten suureen 
luonnonkatastrofiin tai erityiseen kampanjaan kuten oli SIGHT FIRST II. 
Kohdennettuja lahjoituksia ei hyväksytä MJF ohjelmaan ellei LCIF:n hallitus ole 
tehnyt asiasta erillistä päätöstä. 
 
Voinko olla varma, että lahjoittamiani varoja ei käytetä hallitokuluihin? 
Ehdottomasti! LCIF:n hallituksen päätöksen mukaisesti kaikki hallinto- ja 
mainoskulut katetaan sijoitusten korkotuloilla. Lahjoitukset käytetään ainoastaan 
apurahoihin. 
 



LCIF:n varoista 75 % tulee Melvin Jones jäsenohjelman kautta. Loput 25% 
tulevat testamenteista, osakkeista, kiinteistöistä ja muista arvopapereista. 

 

LCIF piirikoordinaattori 107-N 

DC Veikko Teerioja , p. 0400 410793, veikko.teerioja@lions.fi 

 

 


