
Tapahtuman järjestelystä vastaa D-piirin III-alueen klubit: 
LC Anjalankoski, LC Elimäki, LC Elimäki/Ratsu, LC Jaala,
LC Kaipiainen, LC Kausala, LC Kouvola/Hansa, LC Kouvola/
Honka, LC Kouvola/Iris, LC Kouvola/Lukko, LC Kouvola/
Ritarit, LC Kouvola/Salpaus, LC Kuusankoski, LC Kuusankoski 
/Voikkaa, LC Myllykoski, LC Valkeala ja LC Valkeala/Vekara.

Kansainväliset, maailmanlaajuiset
avustuskohteet ovat:VK 2022 KOUVOLA Tiesitkö:

Lions-järjestö on maailman suurin palvelu- ja 
hyväntekeväisyysjärjestö.
Lions-järjestö on perustettu vuonna 1917. 
Suomeen aate tuli v. 1950.

 * * *
Vuonna 2018 järjestössä on 1,4 miljoonaa 
jäsentä yli 200 maassa. 
Lions-klubeja on maailmassa yli 48 000. 
 Suomessa klubeja on yli 900, joissa jäseniä yli 
22 000. Suomi on maailman 13. ja Euroopan 
neljänneksi suurin jäsenmaa v. 2018. 
Suomi on yksi maailman aktiivisimpia 
 Lions-maita.

 * * *
Lions-järjestö on YK:n perustajajäsen. 

 * * *
Järjestön avustussäätiö, LCIF, palvelee
koko maailmaa. 
Financial Times -lehti nimesi säätiön
maailman parhaaksi kansalaisjärjestöksi 
vapaa ehtoistyössä. 

 * * *
LCIF:n tehokas taloushallinto ja avoimuus 
 säätiön hallinnossa ovat tuoneet säätiölle 
 useita neljän tähden luokituksen Charity 
 Navigator -järjestöltä. 
Neljän tähden luokitus kertoo, että LCIF 
 toteuttaa ohjelmia luotettavalla ja taloudelli-
sesti vastuullisella tavalla. Täten lahjoituksia 
LCIF:lle tehneet voivat luottaa, että rahat 
käytetään niissä mainittuihin tarkoituksiin.

 * * *
Suomessa Lions-nimi tulkitaan Luovuta
Isänmaasi Onnellisempana Nouseville
Sukupolville.

∙ Punainen Sulka   ∙ Lion Quest -nuorisotoiminta  ∙ Hyvän Päivä 8.10. ∙ Nuorisovaihto   ∙ Leijonat puhtaan veden puolesta

Suomalaisia, kansallisia
kohteitamme ovat mm.: 

Paikallisesti leijonat
avustavat monin tavoin
lapsiperheitä,
vanhuksia ja nuoria.

Lue lisää
Lions-
toiminnasta
QR-koodista:  

Lue lisää
Lions-
toiminnasta
QR-koodista:  

Valtakunnallinen Lions-vuosikokous järjestetään
Kouvolassa 10.–12.6.2022

Ryhdymme toimeen
Missä tarve, siellä Lion. Me toimimme,
jotta pystymme auttamaan muita
meidän omilla paikkakunnillamme
ja eri puolilla maailmaa.
Ystävälliset teot ja toivo ovat
tärkeitä siellä, missä niitä
tarvitaan eniten. 

         

    ∙ Lapsuusiän syöpä∙Diabetes ∙Näkökyky     ∙Nälän helpottaminen ∙ Ympäristö

Ravintosisältö / Näringsinnehåll / Nutrition contents 100 g

Energia / Energi / Energy 1292 kJ / 304 kcal
Rasva / Fett / Fat   0,5 g
  josta tyydyttynyttä / varav mättat fett /   0,3 g
  of which saturates  
Hiilihydraatit / Kolhydrat / Carbohydrate 70,5 g
  josta sokereita / varav sockerarter /  41,4 g
  of which sugars 
Proteiini / Protein   4,3 g
Suola / Salt   0,6 g

PM

PALA HALUSTA NAUTTIA
Kouvolan Lakritsia on valmistettu  

tinkimättömällä otteella vuodesta 1945. 
Maun takana on perinteinen 

valmistusmenetelmä, oikeat ihmiset, hiottu 
resepti, sylillinen rakkautta ja toimitusketju, 

joka takaa jokaisen lakupalan tuoreuden.
 

Oikeastaan lakritsin pitäisi olla tällaista.
www.kouvolanlakritsi.fi

Aineosat:
Vehnäjauhot, vesi, sokeri, sokerisiirappi, 
elintarvike melassi, suola, luontaisia aromeja:  
(lakritsiuute, anisöljy), väri (E153), emulgointiaine 
(E471), happa muudensäätöaine (E500),  
säilöntäaineet (E211, E202).

Ingredienser:
Vetemjöl, vatten, socker, sockersirap, livsmedels-
melass, salt, naturliga aromer (lakritsextrakt, 
anisolja), färg (E153), emulgeringsmedel (E471), 
surhetsregle rande medel (E500), konserveringsmedel 
(E211, E202).

Parasta ennen: 
22.11.2019


