
Puolet maailman 
väestöstä asuu 
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puutteesta kärsivillä 
alueilla1
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AVUN ANTAMINEN KAUKAA 

Valentina Matiku vietti 
suurimman osan 
nuoruusvuosistaan kulkien 
äärettömän kuuman savannin 
halki hakeakseen vettä. Vesi 
oli likaista, mutta sitä tarvittiin 
perheelle juomista varten, sekä 
kotieläimille ja kylpyvedeksi. 

Hänen aikansa meni elämän ylläpitämiseen liittyviin 
askareisiin, eikä aikaa jäänyt koulunkäyntiin paremman 
tulevaisuuden varmistamiseksi.

Valitettavasti 
Matikun tarina ei ole 
ainutlaatuinen. Mutta 
tänään hän käy koulua, 
eikä hänen enää tarvitse 
hakea vettä joka päivä. 
Hänen elämänsä 
muuttui, kun 18 Itävallan 
lionsklubia, jotka 
käyttivät Lions Clubs 
Internationalin säätiön 
(LCIF) myöntämää US$77 000 dollarin suuruista vastaavan 
summan apurahaa, tukivat lioneita Tansaniassa parantamaan 
veden saantia useissa maaseudun kylissä, mukaan lukien 
Matikun kylässä. 

Land for Life -hanke toi Maran alueelle kolme uutta kaivoa 
ja kuusi uutta vesisäiliötä, infrastruktuuriin keskittyvän 
rakennushenkilöstön ja muita projektin jäseniä, jotka 
kouluttivat asukkaita käyttämään uusia maatalouden ja 
kalanviljelyksen laitteita. Projekti on helpottanut veden 
puutteesta kärsineitä kyliä ja maatalouden tuotanto on 
kasvanut lähes 5000 ihmiselle. Tämä todistaa, että joskus on 
tärkeää palvella lähimmäisiä, jotka asuvat kaukana meistä.

Projektin kautta 
helpotettiin veden 
puutteesta kärsiviä 
alueita ja kasvatettiin 
maatalouden 
tuottavuutta.

VP IV

Ympäristö



LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka antaa lioneille mahdollisuuden vaikuttaa entistä enemmän heidän omilla paikkakunnillaan ja eri puolilla 
maailmaa. Suurin osa LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien antamaa palvelua LCIF-
apurahojen ja ohjelmien kautta.

Ympäristö on vain yksi LCIF:n ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloitteen kohteista. Lionien ja klubien taloudellisella tuella 
maailmanlaajuisesti, Kampanja 100 pystyy tukemaan lioneita, kun he kasvattavat palvelun vaikutusta näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja 
humanitaarisen työn tukemisessa. Tätä kautta myös taistellaan maailmanlaajuista diabetesepidemiaa vastaan ja edistytään alueilla kuten 
lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristö. 

TUKEKAA PALVELUANNE 
TUKEMALLA TEIDÄN 
SÄÄTIÖTÄNNE 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/environment

LÄHTEET/HUOMAA: 1,2,7World Health Organization; 3European Environment Agency; 4European Environment 
Information and Observation Network; 5CNBC; 6United Nations; grant limits subject to change 

Elämän edellytys
Veden puute on vakava ongelma Afrikassa. Myös Euroopassa on edessä haasteita veden 
saatavuudessa samalla kun ilmasto lämpenee, saasteet lisääntyvät ja edessä on muitakin 

ympäristöön liittyviä haasteita, kuten:

Väestö, jolla on mahdol-
lisuus peruspalveluihin                                                       
joissakin Euroopan maissa

Lämpötila  
nousee/ 

BKT laskee

Yli  
500 miljoonaa 

ihmistä 

~7 miljoonaa                        
ihmishenkeä 
menetetään 

TÄMÄ ON EUROOPASSA. MAAILMANLAAJUISESTI TILANNE NÄYTTÄÄ TÄLLAISELTA:

asuu alueilla, joissa 
eroosio on yhteydessä 
ilmastonmuutokseen6

vuosittain  
ilmansaasteiden 
takia7

- Juomavesi ≥ 51%
- Sanitaatio 34%                     
- Hygienia 26%2

Ilmastovaikutukset ovat johtaneet 
huonompiin satoihin, korkeampiin 

tuotantokustannuksiin                     

ja lisäksi maatalouden  
tuottavuus ja laatu on kärsineet3 

~90%

Maapallon keskilämpötilan nousu 
keskimäärin .072˚F = BKT  
alenee 7,22% per asukas                           

vuoteen 2100 mennessä5

LCIF JA LIONIT

Rahoittavat palvelua, toteuttavat ratkaisuja
Ympäristömme suojeleminen suojelee 
lapsiamme, perheitämme ja yhteisöjämme. 
LCIF, joka on rahoittanut lionien 
maailmanlaajuista humanitaarista työtä 
vuodesta 1968, on paikalla ja osa ratkaisua.

PIIRIN JA  
KLUBIN APURAHAT 

PAIKKAKUNNAN 
TUKEMISEKSI 

käytetään tukemaan  
piirin ja klubin suorittamia 

projekteja

APURAHAN MÄÄRÄ  
VAIHTELEE

VASTAAVAN 
SUMMAN  

APURAHAT 
rahoittavat rakennus- ja 

laitekustannuksia

US$10 000 - 
US$100 000

LEOJEN PALVELU- 
APURAHAT 

rahoittavat leojen projekteja 

KORKEINTAAN US$1500 
PIIREILLE

KORKEINTAAN US$5000 
MONINKERTAIS- 

PIIREILLE

Kaupungeissa asuvat ihmiset joutuvat 
kärsimään haitallisella tasolla olevista 
ilman epäpuhtauksista4


