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Kauden 2019-2020 teemat: 
Kansainvälinen järjestö Suomen Lions-liitto  Piiri 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
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Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
LCIF ja Kampanja 100 
Lions Clubs International Foundation eli LCIF on lionien oma säätiö. Se on useampaan otteeseen 
rankattu maailman luotettavimmaksi hyväntekeväisyysjärjestöksi: sille lahjoitettu euro menee 
täysimääräisesti perille avustuskohteeseen. LCIF palvelee ihmisiä neljällä päätoiminta-alueella: 
näön suojelu, nuorison tukeminen, hätäavun jakaminen ja humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen. 
 
LCIF aloitti jo vuosi sitten kolmannen suurkeräyksensä. Tavoitteena on kolmen vuoden aikana 
kerätä 300 miljoonaa dollaria. Lokakuun alkuun mennessä keräys on tuottanut 121 miljoonaa 
dollaria, josta Euroopan osuus on  hiukan alle 10 miljoonaa. Suomen osuus tästä on n. 320 000 
dollaria. 
  
LCIF:n tavoite on apurahoja jakamalla tukea Lions-klubien suurempia hankkeita ympäri maailmaa. 
Eniten apua ohjataan kehitysmaihin Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. LCIF:llä on myös omia 
hankkeita, kuten tuhkarokon hävittämiseen tähtäävä kampanja, jonka tuella on rokotettu jo 110 
miljoonaa lasta. Loistauti jokisokeus on jo monesta maasta todettu hävitetyksi, samoin trakooma. 
LCIF:n tukemia keskeisiä ohjelmia ovat Lions Quest ja Special Olympics. 
 
Suomeenkin on LCIF:n apurahoja saatu mm. näkövammaisten laitoksiin, diabeetikoiden 
silmänpohjakuvauksiin ja Lions Questin tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. 
Kansainvälisiin hankkeisiimme on saatu suuria avustuksia, kuten silmäsairaaloihimme Ecuadorissa 
ja Sri Lankassa sekä Aurinkokeitin-projektiimme Keniassa. B-piirin hankkeista LCIF on tukenut 
merkittävästi viime kesänä toteutettua nuorten diabetesleiriä sekä piirin hyvinvointipäivää. 
 
B-piirissä tavoitteena on saada jokainen klubi joko klubina tai  klubin jäsen kautta osallistumaan 
LCIF:n keräykseen.  Tärkeintä on osallistuminen ja mukanaolo, ei niinkään lahjoituksen suuruus. 



Tällä hetkellä keräys on tuottanut B-piirissä 23 200 dollaria. Klubeista mukana on 40 %. Tämän 
kauden tuloksesta noin puolet on tullut yksittäisiltä lahjoittajilta ja puolet klubeilta.  
 
Näin joulun lähestyessä on hyvä hetki joko klubina tai henkilökohtaisesti tehdä lahjoituspäätös. 
Maksuohjeet löydät parhaiten nettisivuilta  www.lcif.org/donate 	
B-piirin LCIF-koordinaattori on Kimmo Markkanen (kimmo.markkanen@lions.fi). Kimmolta saat 
lisätietoja meneillään olevasta kampanjasta ja LCIF -säätiön tukemisesta muutenkin. 
 
Lions Europa Forum 4-6.10.2019 Tallinnassa 
Vuosittainen Lions Europa Forum järjestettiin tällä kertaa Tallinnassa. Tapahtuma kokosi reilusti yli 
tuhat lionia  eri puolilta Eurooppaa ja muualtakin maailmasta. Foorumissa rohkaistiin ideoiden 
vaihtoa niin, että maailmankahvilatyylisissä keskusteluissa jokainen osallistuja saattoi ilmaista 
ideansa.  
 
Päivien teemoja olivat kestävä kiertotalous aiheinaan Itämeren puhdistushankkeet, maailman 
siivouspäivä sekä ilmastokorvaukset. Keskusteluja vetivät Lionit, Leot tai alan asiantuntijat. 
Uutuutena ohjelmassa oli Uusien osallistujien työpaja. Sen tavoitteena oli jakaa ensikertalaisten 
keskuudessa tietoa foorumista, ohjelmista ja tutustuttaa heitä uusiin Lions-ystäviin. Toinen 
pääteema oli Terve nuoriso – Perusta eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Keskustelujen aiheissa 
sivuttiin mm. tulevaisuuden työvoiman trendejä sekä nuorison terveyttä. 
Kolmas pääteema keskittyi E-Lion – Lions Cyber Solutions -aiheeseen. Siinä tutustuttiin erityisesti 
e-Viroon ja Viron kyberratkaisuihin. 
 
Minulle tapahtuma tarjosi mielenkiintoisen läpileikkauksen siitä, millaiset aiheet ja aktiviteetit ovat 
ajankohtaisia eri puolilla Eurooppaa. Monissa työpajoissa oli suomalaisia lioneita alustajina ja 
keskustelijoina. Tallinnassa huomasi, että mm. kestävän kehityksen osalta suomalaisilla on paljon 
annettavaa ja meitä myös kuunnellaan mielellään. Foorumi oli myös mitä oivallisin paikka 
verkostoitua ja tavata uusia Lions-ystäviä.  
 
Ensi vuoden Europa Forum on syksyllä 2020 Thessalonikissa, Kreikassa.   
 
Tulevia tapahtumia: 
Piirihallituksen toinen kokous  16.11.2019 Tallinnan risteily 
Aktiviteettipaja 3: Auta lasta auta perhettä to 28.11.2019 klo 18.00. Saat paljon käytännön tietoa 
ja ideoita piiritasoisen aktiviteettimme toteuttamiseen. Tule mukaan! 
 
Uusi klubi 
Parhaat uutiset lopuksi. B-piiriin on syntynyt uusi klubi LC Helsinki/ Stamina, joka perustetaan 
lakkautetun LC Helsinki Worldwiden pohjalle. Uudessa klubissa on 10 jäsentä ja sen erityisteemana 
on juokseminen. Iso kiitos klubin perustamisesta kuuluu 1. alueen aluepuheenjohtaja Heikki 
Hartikaiselle ja taustavaikuttajana on myös jäsenjohtajamme Hannu Saarnilehto. Paljon onnea 
uudelle klubille! 
 
Ostetaan paljon Lions-arpoja ja lähetetään joulukortteja. Niillä tuemme Lions -nuorisotyötä. 
Syksyisin Lions-terveisin  
 
Kristiina 


