
  
 

Kampanja 100: LCIF:n Palveluvoimaa 
 Kampanjan pidentämiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä 

LCIF haluaa antaa tunnustusta ja kiittää kaikkia Kampanja 100 -keräyksen lahjoittajia, kansainvälisen 

toimikunnan jäseniä, erityistoimikuntien jäseniä, aluejohtajia, moninkertaispiirien koordinaattoreita, 

piirikoordinaattoreita ja klubikoordinaattoreita heidän ahkerasta työstään lionien palvelun tukemiseksi. 

Olemme arvioineet COVID-19-taudin aiheuttaman vaikutuksen kampanjaan, ja nykyisen tilanteen vuoksi 

LCIF on päättänyt pidentää kampanjaa yhdellä vuodella. 

Tutustu verkkosivuumme, josta löytyy lisätietoja. Alla on myös lista usein kysytyistä kysymyksistä liittyen 

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräyksen jatkamiselle yhdellä vuodella.  

K: Miksi kampanjaa on päätetty jatkaa? 

V: Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -keräys on LCIF:n tähän mennessä kunnianhimoisin 

varainkeruualoite.  LCIF:n hallitus järjesti virtuaalisen hallituksen kokouksen 21.5.2020 ja hallitus äänesti 

kampanjan pidentämisestä 30. kesäkuuta 2022 saakka. Hallitus teki tämän päätöksen nykyisen tilanteen 

perusteella.  Meidän on annettava itsellemme tarvittava aika, jotta pystymme käyttämään täyden 

potentiaalimme tässä kampanjassa säätiön tulevan menestyksen takaamiseksi. Tämä päätös tehtiin 

asettamalla lionien terveys ja turvallisuus etusijalle. 

K: Muutetaanko LCIF:n antaman tuen painopisteitä kampanjan jatkamisen suhteen tai tämän 

maailmanlaajuisen pandemian aikana?  

V: Ei, meidän painopisteemme eivät tule muuttumaan.  Yhteistyö lionien kanssa yhteisöjemme 

tukemiseksi tulee aina olemaan LCIF:n tehtävä.  Aivan kuten LCIF on valmiina auttamaan yhteisöjä 

tuhoja aiheuttaneiden luonnonkatastrofien jälkeen, LCIF on valmiina tukemaan yhteisöjä, joihin COVID-

19 on vaikuttanut vakavasti.  Lahjoittajien tuella LCIF on myöntänyt 190 apurahaa ja US$3 500 000 

tukemaan näitä yhteisöjä. 

Meidän on yhä tuettava LCIF:n palvelukohteita sekä nyt että tulevaisuudessa.  Tämä maailmanlaajuinen 

pandemia vaikuttaa ihmisten elämään tavoilla, joita Kampanja 100 on aina ollut valmiina tukemaan: 

hätäapu, nälän helpottaminen, humanitaarinen apu ja nuoriso. LCIF tulee edelleen tukemaan näitä 

kohteita sekä näkökykyyn, diabetekseen, lapsuusiän syöpään ja ympäristöön liittyviä kohteita. 

Kun käynnistimme Kampanjan 100 -keräyksen, me sitouduimme varmistamaan, että lionien palvelu olisi 

tärkeämpi kuin koskaan. Tämän päivän maailmanlaajuisen pandemian valossa pyrkimyksemme laajentaa 

palvelukohteitamme on entistä sopivampi.  

K: Muuttuuko tunnustukseen liittyvä suunnitelma?  

V: Ei, kampanjan tunnustus ei tule muuttumaan tämän pidennyksen takia.  On kyllä mahdollista, että 

tunnustus viivästyy jonkin verran COVID-19 -taudin takia.  Jotkut tunnustusohjelmaa tukevat varastot ja 

ulkopuoliset myyjät ovat tällä hetkellä suljettu.  Nämä sulkemiset yhdistettynä postikuljetusten 

keskeyttämiseen osassa maailmaa voivat viivästyttää joidenkin tunnustusmateriaalien saatavuutta nyt ja 

tulevaisuudessa. 
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K: Jatkuvatko aluejohtajan, moninkertaispiirin koordinaattorin ja piirikoordinaattorin virkakaudet 

automaattisesti kampanjan loppuun? 

V. Kyllä, nämä virkakaudet jatkuvat automaattisesti kampanjan loppuun saakka, mutta samalla otetaan 

huomioon, että näissä nimityksissä on paikallisia eroja ja joustavuutta tarvitaan. Mutta jos aluejohtaja, 

moninkertaispiirin koordinaattori tai piirikoordinaattori ei enää pysty hoitamaan tehtäväänsä, 

ilmoittakaa asiasta ylemmälle johtajalle, jotta virkaan voidaan etsiä uusi henkilö. 

K: Jatketaanko koulutusten järjestämistä moninkertaispiirien ja piirien koordinaattoreille vuonna 

2021-2022? 

V: Kyllä, LCIF tulee tarjoamaan koulutusta moninkertaispiirien ja piirien koordinaattoreille.  Tällä hetkellä 

emme vielä tiedä milloin tai missä nämä koulutukset järjestetään.  Koulutuksia voidaan tarjota 

henkilökohtaisen koulutustilaisuuden, yksittäisen verkkoseminaarin tai useampien verkkoseminaarien 

muodossa. LCIF:n henkilökunta työskentelee ahkerasti varmistaakseen, että pystymme järjestämään 

tarvittavaa koulutusta johtajille. Sivulla Virtuaalinen tapahtumakeskus pääset olemaan yhteydessä LCIF-

kehitysjohtajaan tai asiantuntijaan saadaksesi lisätietoja tulevista koulutuksista.  

K: Onko ylimääräisen vuoden aikana budjettia kattamaan hyväksyttyjä kuluja? 

V: Kyllä, LCIF tarjoaa koordinaattoreille budjetin kampanja-aktiviteetteihin liittyvään toimintaan. 

Lähetämme lisätietoja budjettimääristä vuosille 2020-2021 ja 2021-2022.  

K. Pidennetäänkö sitoumusten maksuaikaa? 

V. Jos lahjoittaja haluaa tehdä muutoksia olemassa olevaan sitoumukseen, LCIF sopii yhdessä 

lahjoittajan kanssa muutosten tekemisestä. Kaikkien uusien sitoumusten kohdalla lahjoittajilla on kolme 

vuotta aikaa lähettää sitoumuksessa määritellyt lahjoitukset suuruudeltaan US$300-$24 999 ja viisi 

vuotta, kun lahjoitus on yli US$25 000. 

K. Jatketaanko Malliklubien sitoumusten täyttämisaikaa yhdellä vuodella? 

A. Kyllä, Malliklubien sitoumusten täyttämisaikaa jatketaan yhdellä lisävuodella 30. kesäkuuta 2023 

saakka. Lisäksi toimivuonna 2021-2022 voidaan sopia uusista Malliklubien sitoumuksista. 

K. Korotetaanko kampanjan yleistavoitetta? Korotetaanko Kampanja 100 

alueen/moninkertaispiirin/piirin tavoitteita? 

V. Kampanjan kokonaistavoite pysyy 300 miljoonana dollarina. Joillakin alueilla voidaan tarkistaa alueen, 

moninkertaispiirin ja piirin tavoitteita pidennetyn aikataulun ja tähänastisten saavutusten mukaisesti. 

K: Pidennetäänkö Malliklubien haastetta?  

V: 175 klubia on vahvistettu vuoden 2020 Malliklubien haasteessa 8.5.2020 mennessä. Kiitos kaikille 

johtajillemme, jotka ovat mahdollistaneet tämän saavutuksen. 2020 Malliklubien haastetta ei tulla 

jatkamaan, mutta tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti suunnitella toista Malliklubien haastetta.   
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K: Pidennetäänkö määräaikaa tai muokataanko vaatimuksia ansaita puheenjohtajan mitali tai 

muutetaanko vaatimuksia piirille tai klubille hakea apurahaa piirin ja klubin työn tukemiseksi vuonna 

2019-2020? 

V: Ei, aikatauluja ja vaatimuksia ansaita puheenjohtajan mitali tai hakea apurahaa piirin ja klubin työn 

tukemiseksi paikkakunnalla 2019-2020 eivät muutu. Kriteerit näissä ohjelmissa eivät liity ainoastaan 

Kampanja 100 -keräykseen. 

Näiltä sivuilta löytyy lisätietoja puheenjohtajan mitalista ja apurahasta piirin ja klubin työn tukemiseksi.  

K: Miten voimme tukea Kampanja 100 -keräystä nyt?  

V: Monet lionit ovat kysyneet, miten he voivat auttaa näinä ennennäkemättöminä aikoina. Tukenne 

LCIF:lle ei ole koskaan ollut tärkeämpää. 8.5.2020 mennessä Kampanja 100 -aloitteen kautta on kerätty 

US$151 804 119 tukemaan lionien palvelua. Jos pystyt lahjoittamaan varoja tukeaksi LCIF:ää, kun se 

tukee lionien suorittamia avustustoimia, voit lahjoittaa täällä. Lahjoituksesi on erittäin tärkeä, jotta 

ylläpidämme LCIF:n kykyä auttaa lioneita tukemaan heidän yhteisöjään. Kaikki lahjoitukset otetaan 

huomioon MJF-jäsenyydessä ja Kampanja 100 -tunnustuksessa. Jos olet äskettäin tehnyt lahjoituksen, 

kiitämme sinua vilpittömästi johtamisesta ja anteliaisuudesta! 

Suosittelemme, että juuri nyt keskityt oman terveytesi ja turvallisuutesi varmistamiseen.  Kannustamme 

sinua pitämään yhteyttä virtuaalisesti LCIF:ään, LCI:hin ja muihin lioneihin, jos ei ole turvallista tavata 

henkilökohtaisesti.  Voit seurata LCIF:ää verkossa Facebookissa ja verkkosivulla. Käy myös Virtuaalisessa 

tapahtumakeskuksessa nähdäksesi miten voit osallistua verkkoseminaareihin. 

K: Jos piirimme on äskettäin saanut apurahan LCIF:ltä, onko meillä lisäaikaa apurahan käyttämiseen 

COVID-19 -taudin vuoksi? 

V: LCIF kannustaa lioneita priorisoimaan terveyden ja turvallisuuden tällä hetkellä. Jos piirinne on saanut 

apurahan, mutta ette pysty toteuttamaan projektia tällä hetkellä turvallisesti, ottakaa yhteyttä LCIF:ään 

keskustellaksenne aikataulun muuttamisesta.   Tämä pätee myös vastaavien varojen keräämiseen 

projektia varten.   

K: Pidennetäänkö hakemusten jättämisen määräaikoja?  

V: Ei, hakemusten määräaikoja ei pidennetä.  Voit tutustua apurahoihin täällä saadaksesi lisätietoja 

tulevista määräajoista ja hakemuskriteereistä.   
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