
APU TULEE KOTIIN

On mahdotonta kuvitella 
miltä tuntuu, kun kuulet, 
että lapsesi sairastaa 
syöpää. Se muuttaa koko 
elämän ja se on pelottavaa. 
Ja valitettavasti lapsuusiän 
syöpien lukumäärät 
kasvavat. 

Bosnia ja Hertsegovinassa ainoalla lasten syöpähoitoa 
tarjoavalla sairaalalla ei ollut seurantaohjelmaa. Kun  
75 prosentilla lapsista oli komplikaatioita hoidon jälkeen, 
tämä oli vakava ongelma.

Lionit yhdessä 
paikallisen voittoa 
tavoittelemattoman 
järjestön kanssa 
loivat suunnitelman 
tarjota lapsille maksutonta hoitoa valtakunnallisesti 
liikkuvalla seurantaohjelmalla. Lions Clubs International 
Foundation -säätiön (LCIF) myöntämällä lähes 37 000 
dollarin apurahalla lionit hankkivat ajoneuvon ja varustivat 
sen laitteilla, joita tarvitaan jatkohoidon suorittamiseen. 
Nyt jopa 200 syövästä toipuvaa lasta yhdessä perheensä 
kanssa saavat elintärkeää hoitoa ja tukea lääkäriltä, 
sairaanhoitajalta, psykologilta, sosiaalityöntekijältä 
ja opettajalta, jotka matkustavat potilaiden koteihin 
tarjoamaan hoitoa - ja toivoa. 

”Olen erittäin onnellinen istuessani pakettiautossamme 
tietäen, että tuomme hymyn lasten kasvoille,” kertoi 
Nejra Musich, joka selvisi lapsuusiän syövästä ja on nyt 
vertaisneuvoja. ”Olemme iloisia siitä, että olemme eläneet 
nähdäksemme sen tapahtuvan.”

Joka 2. minuutti 
yksi lapsi saa 
syöpädiagnoosin1
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”Tuomme hymyn 
lasten kasvoille.”

Vaalipiiri IV

Lapsuusiän 
syöpä



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.

Lapsuusiän syöpä on vain yksi alueista, joita LCIF ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -keräys tukevat. 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/childhoodcancer

LÄHTEET/HUOMAA: 1St. Baldrick’s Foundation; 2,3Cancer Atlas; 4ExPO-r-Net; 5The Lancet; 6United Nations; 7World Health 
Organization; 8American Childhood Cancer Organization; grant limits subject to change

LCIF JA LIONIT

Rahoitamme palvelua, 
toteutamme ratkaisuja
Lasten syövän esiintyminen  
maailmanlaajuisesti on korkeampi  
kuin aiemmin ajateltiin8. LCIF, joka  
on rahoittanut maailmanlaajuista  
humanitaarista työtä vuodesta 1968,  
on paikalla ja osa ratkaisua.

 
LAPSUUSIÄN SYÖPÄÄN 
LIITTYVÄT APURAHAT  

tukevat hankkeita, joilla 
helpotetaan perheiden taakkaa 

US$10 000 - 
US$150 000

VASTAAVAN 
SUMMAN  

APURAHAT 
rahoittavat rakennus-  
ja laitekustannuksia

 US$10 000 -  
US$100 000

PIIRIN JA 
KLUBIN APURAHAT 

PAIKKAKUNNAN 
TUKEMISEKSI 

käytetään tukemaan piirin  
ja klubin suorittamia  
paikallisia projekteja

APURAHAN MÄÄRÄ 
VAIHTELEE

Tarina tuhosta ja unelmista

Yksikään lapsi ei ansaitse syöpää. Silti lymfoomat, leukemiat ja muut lapsilla yleiset taudin 
muodot ovat vakava todellisuus monille eurooppalaisille nuorille - ja heidän perheilleen.             

Tilanne on sekä sydäntä särkevä että toivoa antava.

LAPSUUSIÄN   
       SYÖVÄN  
ELOONJÄÄMIS- 
          LUVUT

≥80 ≤20

TÄMÄ ON TILANNE EUROOPASSA. MAAILMANLAAJUISESTI LAPSUUSIÄN SYÖPÄ NÄYTTÄÄ TÄLTÄ:

57% lapsuusiän  
syöpätapauksista jää  
diagnosoimatta osissa  
maailmaa5

Syöpä on johtava lasten  
kuolinsyy                           
300 000 uutta tapausta vuosittain 
0–19-vuotiailla7

kehittyneissa 
maissa

vähemmän 
kehittyneissä 

maissa6

Syövän ilmaantuvuus         
miljoonaa lasta kohden
- Leukemia 49.1
- Lymfoomat 16.3
- Keskushermoston      
   kasvaimet 36.62

90%                              
parantumistodennäköisyys
Burkittin lymfoomasta korkean 

tulotason maissa3

Potilaan/tapauksen  
kustannukset

Lääketieteelliset ja ei-lääketieteelliset:  
Yli 180 000 €

Menetetty tuottavuus:  
Yli 933 000 €4


