
Turkin lionit tarjoavat apua maanjäristyksen uhreille LCIF:n rahoituksen kautta 
 
OAK BROOK, Ill., 8. helmikuuta 2023 - Kun voimakas maanjäristys iski Turkkiin ja Syyriaan 5. 
helmikuuta, talot sortuivat, satoja muita rakennuksia romahti, tuhansia ihmishenkiä menetettiin, 
ja määrä lisääntyy joka päivä, kymmenet tuhannet ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan ja 
yhteisöt muuttuivat ikuisesti.  
 
Luonnonkatastrofien iskiessä lionit ovat ensimmäisten auttajien joukossa. Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) vastasi nopeasti tehostaakseen heidän palveluaan myöntämällä 
200 000 dollarin suurkatastrofiapurahan Turkin lioneille. Apurahavaroilla lionit voivat tarjota 
välitöntä, lyhyt- ja pitkäkestoista apua uhreille sen jälkeen, kun yksi voimakkaimmista 
maanjäristyksistä yli sataan vuoteen iski alueelle. 
 
“Tämän maanjäristyksen ja jälkijäristysten aiheuttamat tuhot ovat sydäntä särkeviä, ja ihmiset, 
jotka ovat täällä tarvitsevat kipeästi apua uudelleenrakentamisessa, seuraavien päivien, viikkojen, 
kuukausien ja jopa vuosien ajan”, sanoi LCIF:n puheenjohtaja Douglas X. Alexander. 
 
Tällä rahoituksella lionit osallistuvat välittömiin ja lyhytaikaisiin siivous- ja korjaustoimiin ja 
työskentelevät paikallisten organisaatioiden kanssa pitkän aikavälin jälleenrakennusprojekteissa 
ja täyttävät mahdolliset puutteet palvelussa.  
 
"Lionit asuvat ja palvelevat yhteisöissä, joihin maanjäristys on eniten vaikuttanut, ja olemme 
siellä tukemassa ihmisiä niin kauan kuin he tarvitsevat meitä", Alexander sanoi. "LCIF:n 
rahoitus auttaa meitä tukemaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet niin paljon menetyksiä tämän 
käsittämättömän katastrofin aikana." 
 
Kansainvälisen katastrofitietokannan mukaan luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet 
maailmanlaajuisesti lähes 400 % viimeisten 50 vuoden aikana. LCIF:n katastrofiapuapurahat on 
suunniteltu tukemaan lionien johtamia avustustoimia katastrofiavun eri vaiheissa. Lionit ovat 
avainhenkilöitä yhteisöissään ja heillä on tärkeä rooli tässä prosessissa. He ovat vastuussa 
piirinsä tarpeiden arvioimisesta avustustoimien maksimoimiseksi. LCIF:n apurahat antavat 
lionien vapaaehtoisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisöihinsä. 
 
Tue lioneita heidän yrityksissään auttaa maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien 
uhreja: lionsclubs.org/donate tai ota yhteyttä omaan paikalliseen lionsklubiin. 
 
Lions Clubs Internationalin säätiö: 
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin virallinen 
hyväntekeväisyysjärjestö. Vuonna 1968 perustettu LCIF tarjoaa apurahoja lionien palvelun 
tukemiseksi, vahvistamalla heidän palveluaan ja vastaamalla paikkakuntien tarpeisiin sekä 
paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Vuodesta 1968 LCIF on myöntänyt yli 18 000 apurahaa, 
joiden yhteisarvo on yli 1,2 miljardia dollaria. Pidä yhteyttä LCIF:ään Facebookissa tai 
verkkosivulla lionsclubs.org/LCIF. Lisätietoja LCIF:n tukemisesta on 
osoitteessa lionsclubs.org/donate. 
 

### 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=4094630599&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=Lions+Clubs+International+Foundation
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=987020044&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLCIFLions%2F&a=LCIF+on+Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=3955370639&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2FLCIF
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate

