
Tuomas Aunila 

LCIF-piirikoordinaattori 

2015-2016 

Säätiömme LCIF 
Lions Clubs International Foundation 



Mikä on LCIF? 

 LCIF on meidän leijonien yhteinen säätiömme ja kansainvälisen 

järjestömme virallinen hyväntekeväisyyttä harjoittava elin. 

 

 Kaikki säätiölle lahjoitetut varat käytetään 100% lyhentämättömänä 

hyväntekeväisyyteen. Hallintokulut katetaan säätiön sijoitusten 

korkotuotolla. 

 

 Säätiön tavoite on tukea lionsklubien toimintaa, kun ne palvelevat 

paikallisia yhteisöjä eri puolilla maailmaa. 

 

 LCIF kasvattaa saamiensa lahjoitusten vaikutusta luomalla tehokkaita 

kumppanuussuhteita muihin säätiöihin, yrityksiin ja hallituksiin. Hyvänä 

esimerkkinä tästä toimii yhteistyö tuhkarokko-rokotuskampanjassa. 
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LCIF Painopistealueet 

 Näön pelastaminen: LCIF on ykkönen vältettävissä olevan sokeuden 

ehkäisyssä ja näön palauttamisessa ihmisille joka puolella maailmaa.  

 

 Nuoriso: LCIF on alusta alkaen sitoutunut auttamaan puutteenalaisia 

lapsia ja nuoria kaikkialla maailmassa.  

 

 Hätäapu: Iskipä katastrofi milloin ja missä tahansa, lionit ovat usein 

ensimmäisten joukossa tarjoamassa apua – ja LCIF on siellä heidän 

kanssaan valmiina tukemaan työtä rahoitusavulla. 

 

 Humanitaarinen palvelu: Lionit tunnistavat yhteistyössä maailman 

polttavimmat humanitaariset tarpeet ja LCIF tukee heitä hankkeissa, jotka 

muuttavat ihmisten elämän eri puolilla maailmaa. 
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LCIF saavuttaa näkyviä tuloksia 

 LCIF on myöntänyt yhteensä apurahoina yli 811 miljoonaa dollaria. 

 

 Näön palauttaminen lähes 8 miljoonalle ihmiselle kaihileikkauksien avulla 

ja 30 miljoonan henkilön vakava näön menetyksen ehkäisy. 

 

 Myönnetty yli 100 miljoonaa dollaria hätäaputyöhön. 

 

 Yli 12 miljoonan oppilaan ja yli 500 000 opettajan ottaminen mukaan 

Lions-Quest-ohjelmaan. 

 

 Suomeen LCIF on myöntänyt apurahan yli 20 kertaa. Lue lisää 

vuosikirjasta. 
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Miten LCIF rahoitetaan? 

 Melvin Jones -jäsenyys (MJF) on tunnustus 1 000 dollarin lahjoituksista. 

Ne ovat LCIF:n perusta: niiden kautta säätiö saa 75 prosenttia tuloistaan. 

Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt (myös ei-lionit), klubit ja piirit. 

Lahjoitukset voi tehdä kertasummana tai vähintään 100 dollarin erissä. 

 

 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.  

 

 Lahjoitus katastrofin tai muun kohdennetun avun hyväksi. 

 

 Lahjoitustavat: luottokortti, shekki tai tilisiirto. 
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Lisätietoja säätiömme toiminnasta 

 LCIF:n verkkosivut 

http://www.lcif.org/FI/index.php 

 Suomen Lions-liiton 

verkkosivuthttp://www.lions.fi/toiminta/lionien_kansainvalinen_saatio_lcif/  

 Lions piirin MD 107-N verkkosivuthttp://www.verkkoviestin.fi/n-

piiri/saatiomme_lcif_ja_melvin_jones/ 

 

 Huomioithan että säätiömme kansainväliset sivut ovat suurelta osin 

käännetty suomen kielelle, mutta esimerkiksi sähköinen lahjoituskaavake 

on englanninkielinen. 

 

  Lisätietoja säätiön toiminnasta antaa piirin LCIF-piirikoordinaattori: 

Tuomas Aunila | tuomas.aunila@lions.fi | +358 400 860203  
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