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Lähetä sähköpostia osoitteeseen campaign100@lionsclubs.org kun tarvitset kampanjaan liittyviä  

resursseja, lisätietoja tunnustuksesta tai haluat ottaa yhteyttä omaan piirin LCIF-koordinaattoriin. 

lionsclubs.org/campaign100

Kampanja 100 -aloitteelle tehdyt 

lahjoitukset otetaan huomioon 

Melvin Jones -jäsenyyteen (MJF), 

Progressiiviseen Melvin Jones 

-jäsenyyteen (PMJF) sekä Lions 

Share -ohjelmassa. Lahjoitukset 

otetaan myös huomioon uudessa 

Kampanja 100 -tunnustuksessa  

ja LCIF:n säännöllisessä tunnus-

tuksessa kuten 100% MJF,  

100% PMJF, 100% osallistuminen 

Lions Share -ohjelmaan ja per 

jäsen keskiarvo -lippumerkkien  

ansaitsemisessa.

Miten klubit voivat tukea lionien palvelua

Klubien tuki Kampanja 100 -aloitteelle ja Lions Clubs Internationalin säätiölle (LCIF) - teidän  
säätiöllenne - kasvattaa kykyämme muuttaa maailmaa. Miten klubinne voi auttaa?

Kannustakaa kaikkien jäsenten osallistumista
Osallistuminen on tärkein asia menestyksen varmistamisessa! Yksinkertaisin ja  
nopein tapa kerätä varoja LCIF:lle ja Kampanja 100 -aloitteelle on pyytää lionjäseniä 
tekemään henkilökohtaisen lahjoituksen. 

Ryhtykää 100 I100 -klubiksi - 100% jäsenistä osallistuu lahjoittamalla  
vähintään US$100 
Klubit, joissa 100% jäsenistä lahjoittaa vähintään 100 dollaria vuodessa, saavat  

erityistä tunnustusta 100 I100 -klubeina.

Järjestäkää varainkeruutapahtuma
Varainkeruutapahtumat ovat hieno tapa tuoda klubin jäsenet yhteen ja samalla  
voidaan pitää hauskaa! Lisäksi tämä on hyvä mahdollisuus kutsua paikkakunnan  
ei-lioneita saamaan lisätietoja lionien tekemästä hyvästä työstä ja he voivat liittyä  
mukaan tukemaan LCIF:ää ja Kampanja 100 -aloitetta.

Tehkää lahjoitus klubin rahastosta
Monilla klubeilla on rahasto lahjoituksia varten ja ne voivat lahjoittaa näistä  
varoista LCIF:lle. Nämä lahjoitukset ovat hieno tapa klubin johdolle tukea  
LCIF:ää jäsenten puolesta.

Kutsukaa paikallisia yrityksiä ja ei-lioneita tukemaan teitä
Monilla klubeilla on jo hyvät suhteet paikallisiin yrityksiin ja ei-lioneihin.  
Tuen pyytäminen paikkakuntalaisilta ja oman klubin ulkopuolisilta ryhmiltä  
joko tapahtuman kautta tai suoran pyynnön kautta on tärkeää tavoitteemme  
saavuttamiselle.

Ryhtykää malliklubiksi – Kerätkää US$500 per jäsen
Malliklubit johtavat varainkeruuta Kampanja 100 -aloitteessa. Kannustakaa  
alueenne klubeja asettamaan korkeat tavoitteet ja toimimaan esimerkkinä muille.  
Kaikki 1.7.2017 - 30.6.2023 välisenä aikana kerätyt varat lasketaan mukaan  
malliklubin statukseen. Lisätietoja malliklubeista löytyy resurssikeskuksesta  
verkkosivulla lionsclubs.org. Napauta kohtaa Kampanja 100. 

Monet sanovat, että tarpeet maailmassa ovat liian suuret. Yli 1,4 miljoonaa lionia sanovat: ”Me palvelemme.” 
Haluamme kiittää kaikkia lionsklubeja, jotka ovat valmiita aloittamaan palvelun uuden aikakauden – aikakauden, 
jossa 100% saavutetaan kun klubit sekä tekevät että lahjoittavat – kiitos! Kampanjan, järjestön, säätiön ja 
tulevaisuuden menestys alkaa klubien tasolla, tänään. Yhdessä me pystymme, ja tulemme, saavuttamaan  
kampanjalle asetetut tavoitteet ja palvelemme apua tarvitsevia.

Kiitos!

Saatte 
tunnustusta!


