
Malliklubit: 
Johtavat Kampanja 100:aa omalla esimerkillään



Kampanjan puheenjohtajalta

Hyvät lionit,

Olemme suorittamassa toisen vuosisadan palvelutyömme; 

näemme apua tarvitsevan maailman ja jatkamme sen 

muuttamista. Mutta hyvä tahto ja myötätunto yksinään 

eivät auta ihmisiä, jotka sairastavat, joutuvat kokemaan 

luonnonkatastrofeja tai muuta tuhoa. Siihen tarvitaan 

rahoitusta. Siihen tarvitaan Kampanja 100: LCIF:n 

palveluvoimaa -aloitetta. 

Malliklubit, jotka mainostavat monin eri tavoin lioneita, LCIF:ää ja kampanjaan liittyviä 

toimia, ovat tehokas tapa saavuttaa kampanjan varainkeruutavoitteet. Malliklubit ovat 

tärkeä tekijä kaikkien lionien kyvyssä saavuttaa Kampanja 100 -aloitteen tavoitteet:

n Lisäämme palvelua näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja humanitaarisen työn 
tukemiseksi

n Taistelemme diabetesta vastaan
n Saamme aikaan merkittävää edistystä laajennettujen maailmanlaajuisten 

avustuskohteiden kuten lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen ja ympäristön 
alueilla.

Tässä esitteessä kuvataan yksityiskohtaisesti Malliklubien kykyä vaikuttaa, selitetään 

miksi klubinne pitäisi ryhtyä malliklubiksi ja miten Malliklubit vaikuttavat Kampanja 100 

-aloitteen menestymiseen. 

Haluan kiittää sydämeni pohjasta klubeja, jotka ovat jo Kampanja 100 -malliklubeja ja 

jotka kasvattavat varainkeruuseen liittyvää innostusta. Koska klubinne on saavuttanut 

tämän tason menestyksen, pyydän teitä jatkamaan sitoutumistanne ja kasvattamaan 

asemaanne Malliklubina. Teidän johtamiskykynne inspiroi muita ja se auttaa luomaan 

paremman ja terveellisemmän tulevaisuuden eri puolilla maailmaa. 

Kutsun kaikki lionit tutustumaan Malliklubien merkitykseen ja kannustan klubianne 

jatkamaan tähän haasteeseen vastaamista.

Terveisin

Dr. Jitsuhiro Yamada

Entinen kansainvälinen presidentti

Puheenjohtaja, Kampanja 100
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Malliklubit – Kriittinen osa Kampanja 100:n menestystä

Kampanja 100:n 300 miljoonan keräystavoitteen saavuttaminen vaatii osallistumista 

kaikilta klubeilta - ja lioneilta- ympäri maailmaa. Malliklubit johtavat esimerkillään:

n Keräämällä varoja mm: 

	 •	 Yksityisten	jäsenten	lahjoituslupauksilla.		

	 •	 Järjestämällä	Kampanja	100	aiheisen	varainkeruutapahtuman.

	 •	 Tekemällä	lahjoituksen	LCIF:lle	klubin	tililtä	

	 •	 Pyytämällä	lahjoituksia	paikkakuntalaisilta.	

n Pyrkivät nostamaan keskimääräistä jäsenkohtaista minimilahjoitusta vähintään  
500 uS dollariin lahjoituksina ja lahjoituslupauksina 30. kesäkuuta, 2022 

mennessä. Jäsenkohtainen keskimääräinen lahjoitus sisältää lahjoitukset 1. 
heinäkuuta 2017 alkaen, joten oma klubisi saattaa jo olla lähellä tavoitetta!

n Inspiroimalla muita klubeja ryhtymään malliklubeiksi.

Johda. Inspiroi. Lahjoita.
liity maailmanlaajuiseen pyrkimykseemme. 



Johda omalla esimerkilläsi
Malliklubit tekevät tärkeää työtä tärkeän asian eteen, johtavat  
omalla esimerkillään, rohkaisten muita klubeja lahjoittamaan 
kampanja 100:n hyväksi.

Malliklubina olemisen edut

Autat omaa klubiasi monilla tavoin ryhtymällä malliklubiksi:

n Malliklubit edistävät Kampanja 100:aa, joka antaa lioneille lisää  

voimaa niin omalla paikkakunnallasi kuin ympäri maailmaa.
n Paikallisesti malliklubit kasvattavat tietoisuutta LCIF:stä ja tuovat  

sille lisätukea.
n Malliklubien jäsenet parantavat omaa yhteistyötaitoaan ja 

varainkeruutaitojaan, lähentäen samalla jäsenten välisiä suhteista 

tehdessään työtä yhteisen hyvän eteen.
n Malliklubit saavat erityisen aseman ja tunnustusta!

tuki malliklubeille

Kun klubisi jäsenet ovat päättäneet klubin keskimääräisestä 

jäsenkohtaisesta lahjoituksesta (minimi on 500 dollaria) täytä ja toimita 

lyhyt, vaadittava Malliklubin sitoumuslomake. 

Muistathan, vaikka keskimääräinen minimi on 500 dollaria, se voi 

koostua useasta lähteestä: lahjoitus klubin tililtä, varainkeruutilaisuudesta, 

lahjoituksista paikkakuntalaisilta, henkilökohtaisten kontaktien 

panoksesta, jne. Kaikki nämä lasketaan mukaan jäsenkohtaiseen 

keskimääräiseen lahjoitukseen.

Saat avuksesi myös Malliklubin käsikirjan sekä esitteitä, 

sitoumuslomakkeet ja esitelmät. Ja mikä parasta, oman klubisi ja  

piirisi koordinaattorit auttavat sinua materiaalien kanssa malliklubisi -  

ja Kampanja 100:n - saattamisessa menestykseen!



LAHJOITTAMASI 90 eurOLLA 
Menee tarpeeSeen

90 eurolla  
voi vaikuttaa 

näin. 
Malliklubit voivat 

tehdä vielä 
enemmän.

näkökyky
2 kaihileikkausta

 nuoriso
Lions Quest - 

kurssimateriaalit yhdelle  
luokalle vuodeksi

Hätäapu 
Välintöntä  

apua neljälle  
luonnonkatastrofin  

uhrille

Humanitaarinen apu 
Tuhkarokkorokotukset 

sadalle lapselle

Diabetes 
Seulonta 18 riskiryhmään 

kuuluvalle henkilölle

Ympäristö 
Pääsy puhtaaseen  

juomaveteen  
14 ihmiselle

nälän  
helpottaminen 
Ruokaa 14:lle  

kroonisesta nälästä 
kärsivälle

lapsuusiän syöpä 
Välineitä kahdeksalle 
syöpää sairastavalle 

lapselle



* myönnetty lahjoitusten perusteella, jotka vastaavat esitettyjä Yhdysvaltain dollareita, ja niihin 

voi kuulua uutiskirje, verkkosivusto, vieritysnäytöt, jne.

erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltu kampanja 100 Malliklubin plakaati 
on myös saatavilla kampanjan päättyessä. 

Malliklubien palkitseminen
Malliklubina toimimisessa on omat etunsa: Mitä nopeammin klubistasi tulee 

malliklubi, sitä enemmän teillä on aikaa saada erityinen tunnustus kolmella tasolla! 

Lippumerkki
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

200% Silver Banner Chevron
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

300% Silver Banner Chevron
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

400% Gold Banner Chevron
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

500% Gold Banner Chevron
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

600% Gold Banner Chevron
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnustus

preMier Gold Banner Chevron, 
kirjallinen ja julkinen tunnustus

tunnustukset kolmella tasolla

Sitoudu johtamaan malliklubina ja klubisi saa erityisen tunnustuksen 
saavuttaessaan kunkin virstanpylvään: 

Osallistumissitoumus Jäsenkohtaisen 
kaikkien sitoumusten 

ja lupausten 
täyttyminen

Vähimmäismäärä per jäsen
keskiarvo (uSD)

tunnustus*

ViSiOnarY Malliklubi – $750

200% malliklubi – $1,000

500% malliklubi – $2,500

300% malliklubi – $1,500

600% malliklubi – $3,000

400% malliklubi – $2,000

preMier Malliklubi – $3,500+

ViSiOnarY Purple Banner Chevron 
Laaja kirjallinen ja julkinen tunnutus

Malliklubi – $500



Monet sanovat avuntarpeen maailmassa olevan  
liian suuren. Yli 1,4 miljoonaa lionjäsentä sanovat  
”Me palvelemme”. 

Jokaiselle lionille, joka rohkeana etenee palvelumme seuraavaan  
aikakauteen– aikakauteen, jossa 100 prosentin palvelu saavutetaan  
vain siten, että me kaikki sekä teemme että lahjoitamme – heille kiitos

Ja niille lioneille, jotka jo tekevät ja lahjoittavat ja vielä puskevat palvelutyössä 
uusiin ulottuvuuksiin Kampanja 100:n malliklubihaasteen myötä, mitä suurimmat 
kiitokseni teille. 

Yhdessä me pystymme, ja tulemme, saavuttamaan kampanjalle asetetut tavoitteet, 
ja palvelemme apua tarvitsevia. 

kiitos!
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Sivulta lionsclubs.org/campaign100 saat lisätietoja siitä 

miten me yhdessä muutamme maailmaa kun lisäämme 

palvelumme vaikutusta näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja 

humanitaarisen avun alueilla; taistelemme maailmanlaajuista 

diabetesepidemiaa vastaan; ja laajennamme maailmanlaajuisia 

kohteitamme ottamalla mukaan lapsuusiän syövän, nälän 

helpottamisen ja ympäristön suojelemisen.


