
TUNNUSTUS 
LAHJOITTAJILLE



Annamme tunnustusta 
avokätisestä tuesta

Avokätinen lahjoitus ansaitsee tunnustuksen Lions Clubs Internationalin säätiö tarjoaa 

monipuolisia tunnustusohjelmia, joiden kautta voimme kiittää yksittäisiä lahjoittajia ja klubeja 

lionien palvelun edistämisestä Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloitteen kautta. 

Tunnustus yksittäisille 
henkilöille

Kampanja 100  
lahjoittajan rintaneulat

Kampanja 100 lahjoittajan rintaneulat

Rintaneulan etu- ja takaosa Rintaneulan etu- ja takaosa

Kampanja 100 -rintaneula annetaan lahjoittajille, 

jotka ovat lahjoittaneet kampanjalle vähintään 

US$100. Yli US$100 kampanjalle lahjoittaneet 

henkilöt saavat rintaneulaan kiinnitettäviä lisäosia, 

joissa näkyy tehtyjen lahjoitusten määrä.



Johtavat ja suurlahjoitukset Tunnustus

Johtavien ja suurlahjoitusten tekijöille annetaan erityistä tunnustusta, 
kun antavat kirjallisen sitoumuksen lahjoittaa vähintään US$25 000 
tai joiden kumulatiivinen lahjoitussumma 1. heinäkuuta 2017 alkaen 
on vähintään US$25 000. Johtavien ja suurlahjoitusten tekijät saavat 
rintaneulan ja muita tunnustusmateriaaleja.

Miljoonan dollarin rintaneula

Johtavien lahjoittajien rintaneula

Suurlahjoittajien rintaneula

Kiitoskortit & Toivon viesti -kortit

Myönnetään lahjoittajille, jotka ovat 
sitoutuneet lahjoittamaan tai ovat jo 
lahjoittaneet vähintään US$1 000 000

Myönnetään lahjoittajille, jotka ovat 
sitoutuneet lahjoittamaan tai ovat jo 
lahjoittaneet US$100 000-US$999 000

Myönnetään lahjoittajille, jotka ovat sitoutuneet 
lahjoittamaan tai ovat jo lahjoittaneet vähintään 
US$25 000-US$99 999

Rintaneulat johtavien ja  
suurlahjoitusten tekijöille Johtavien ja suurlahjoitusten tekijät saavat erityisen kiitoskirjeen 

kampanjan johtajilta ja heidät kutsutaan inspiroimaan tulevia 
lioneita ja leoja kirjoittamalla Toivon viestin, joka lähetetään Melvin 
Jonesin toimistoon Oak Brookissa.

Johtavien ja suurlahjoittajien nimirulla



Kiitos Kampanja 100:lle antamastasi tuesta. Yhdessä meidän työmme ja 
henkilökohtaiset lahjoitukset säätiöllemme varmistavat, että tulevaisuus on 
valoisampi seuraavat 100 vuotta - ja sen jälkeenkin.
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LCI and LCIF are Equal Opportunity Providers

Säännöllisesti lahjoituksia tekevät henkilöt
Henkilöt, jotka sitoutuvat lahjoittamaan joka kuukausi tai vuosittain 
Kampanja 100 -aloitteelle, tai jotka ilmoittavat verkossa lahjoittavansa 
säännöllisesti luottokortin kautta, saavat: 

Kangaskassin ja henkilökohtaisesti 
allekirjoitetun kiitoskortin 

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Säännöllisesti lahjoittavan 
henkilön todistuksen 

Säännöllisesti lahjoittavat henkilöt Tunnustus


