
VAHVISTA TOIVOA 
Vuosikertomus | 2020–2021



Tehtävämme

Tehtävämme on 

antaa lionsklubeille, 

vapaaehtoisille 

ja kumppaneille 

mahdollisuuksia 

parantaa terveyttä ja 

hyvinvointia, vahvistaa 

yhteisöjä ja tukea 

avun tarpeessa olevia 

ihmisiä humanitaarisen 

avun ja apurahojen 

kautta, jotka vaikuttavat 

maailmanlaajuisesti, 

sekä edistää rauhaa 

ja kansainvälistä 

yhteisymmärrystä.

Huomaa: LCIF:n hallitus hyväksyi 
elokuussa 2021 edellä mainitun 
päivitetyn tehtäväkuvauksen.
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Kolmekymmentä vuotta sitten olin auttamassa aviomiestäni luomaan materiaalia Lions Clubs 
Internationalin säätiön ensimmäisen varainkeruukampanjan, SightFirstin, edistämiseksi. Samaan  
aikaan ymmärsin, että halusin olla osa lioneita; osa jotakin suurempaa ja kansainvälisellä tasolla.  
Minulla on kunnia palvella lionien rinnalla. Nyt kun kirjoitan tätä viestiä ja päätän toisen vuoteni  
LCIF:n puheenjohtajana, olen erittäin ylpeä siitä, että olen saanut olla osa säätiön historiallisinta 
kampanjaa: Kampanja 100.  

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet täysin ainutlaatuiset. Kun aloitin tehtävässäni LCIF:n puheenjohtajana 
vuonna 2019, kuvittelin viettäväni vuoden matkustaen, vieraillen lionien ja LCIF:n rahoittamien 
projektien luona eri puolilla maailmaa. Kuten hyvin tiedämme, pandemia muutti jyrkästi meidän kaikkien 
suunnitelmia. Mutta se tarjosi erinomaisen mahdollisuuden näyttää, miten sinnikkäitä ja luovia me 
olemme, jotta pystymme tekemään mitä lionit tekevät parhaiten - palvelemme.  

Puheenjohtajana minulta kysytään usein: ”Kaikista näkemistäsi projekteista, mikä on oma suosikkisi?” 
Rehellinen vastaus?  

Jokainen projekti, jonka olen päässyt näkemään, on minun suosikkini.  

Jokainen projekti, josta olen kuullut, on suosikkini.  

Kaikki tulevaisuudessa toteutettavat projektit ovat suosikkejani.  

Tämä johtuu siitä, että kaikki projektit muuttavat yhteisöjämme parempaan suuntaan. 

Tiedän, että monien ihmisten elämä on edelleen vaikeaa, ja jotkut saattavat olla huolissaan siitä, 
miten palvelemme yhteisöjämme tulevaisuudessa. Juuri tästä syystä LCIF on niin tärkeä. Tulemme 
selviytymään tästä pandemiasta ja palvelumme maailmalle on jatkuttava. LCIF, maailmanlaajuinen 
säätiömme, on olemassa, jotta vahvistamme toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat sitä.  

Lionit, yhteistyökumppanit ja LCIF:n ystävät, jotka ovat osoittaneet suurta tukea tänä vuonna - kiitän 
teitä sen varmistamisesta, että LCIF pystyy jatkossakin tukemaan projekteja, joiden kautta parannetaan 
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöjä ja suojellaan heikommassa asemassa olevia. 
Ja kiitän teitä kaikkia siitä kunniasta ja etuoikeudesta, että olen saanut palvella LCIF:n puheenjohtajana 
kahden vuoden ajan. 

Ystävällisin terveisin,

Gudrun Yngvadottir

Puheenjohtaja, Lions Clubs Internationalin säätiö

Puheenjohtajan viesti
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Apurahaohjelmamme
Lionit ja leot palvelevat apua tarvitsevaa maailmaa. Heidän palvelunsa vaikutusta tukee LCIF:n 
monipuolinen valikoima apurahaohjelmia. 

Lapsuusiän syöpä -apurahat
Lapsuusiän syöpä -apurahat tukevat kykyämme auttaa syöpää 
sairastavia lapsia ja heidän perheitään erilaisten projektien 
kautta: perheille sopivien odotushuoneiden ja majoitustilojen 
rakentaminen ja laajentaminen; kuljetuksen helpottaminen 
sairaalakäynneille; sekä koulutus- ja virkistystarpeiden 
täyttäminen.

Diabetesapurahat
Diabetesapurahat tukevat palveluprojekteja, joiden kautta 
vähennetään diabeteksen esiintyvyyttä ja parannetaan 
sitä sairastavien elämänlaatua esimerkiksi diabetesleirien, 
seulontatapahtumien, hoidon saatavuuden parantamisen  
ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisen avulla.

Hätäapurahat
Hätäapurahoilla tuetaan toimia, joilla pyritään antamaan 
välitöntä ja jatkuvaa tukea luonnonkatastrofien uhreille. 
Myönnettäviä apurahoja ovat Hätätilavalmiusapurahat, 
Hätäapurahat, Paikkakunnalle annettava tuki sekä 
Suurtuhoapurahat. 

Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä 
paikkakunnilla
Apurahat piireille ja klubeille -ohjelmassa klubien ja piirien 
tekemistä rajoittamattomista lahjoituksista voidaan käyttää  
jopa 15% rahoittamaan paikallisia projekteja.  

Nälän helpottaminen -apurahat 
Nälän helpottamiseen liittyvät apurahat tukevat koulujen 
ruokailuohjelmia, ruokapankkeja, ruoanjakelukeskuksia ja 
muita vastaavia palveluja laajamittaisesti laitteiden hankintaan 
ja kuljetukseen keskittyvän infrastruktuurin kehittämiseksi. 

Leojen palveluapurahat
Leojen palveluapurahat tukevat laajempia ja vaikuttavampia 
aloitteita, joita lionsklubien nuorimmat vapaaehtoiset 
suunnittelevat. 

Lions Quest -apurahat
Lions Quest -apurahojen avulla koulut voivat luoda ja  
laajentaa sosiaalis-emotionaalisia oppimismahdollisuuksia,  
joita tarjotaan LCIF:n Lions Quest -opetusohjelmissa.  
Tarjolla ovat yhteisökumppanuus, Lions Quest -ohjelma  
ja Lions Quest -markkinointiapurahat. 

Vastaavan summan apurahat
Vastaavan summan apurahoilla rahoitetaan laajamittaisia 
humanitaarisia hankkeita, jotka edellyttävät suuria laitteita 
tai rakentamista, jotta yhteisöt voivat saada koulutusta, 
teknologiaa, terveydenhuoltoa ja muita elämän muuttavia 
parannuksia. 

SightFirst-apurahat
SightFirst-apurahat auttavat taistelemaan ennalta  
ehkäistävää sokeutta vastaan, tarjoamaan apua sokeille  
tai näkövammaisille sekä kehittämään monipuolisia 
näköhuollon järjestelmiä.



LCIF ja 
Yhdistyneet Kansakunnat

Lionit juhlivat huhtikuussa 75 vuotta jatkunutta 
kumppanuutta Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 
kanssa. Järjestöjen välinen yhteistyö alkoi,  
kun lionien perustaja Melvin Jones auttoi  
kehittämään YK:n kansalaisjärjestöjen perus-
kirjaa. YK pyrkii LCIF:n tavoin vastaamaan 
haavoittuvien ja syrjäytyneiden väestöryhmien 
maailmanlaajuisiin ja uusiin tarpeisiin. Tämän 
saavuttamiseksi YK on luonut 17 kestävän  
kehityksen tavoitetta (SDG) – kokoelman  
toisiinsa liittyviä globaaleja tavoitteita, joiden  
tarkoituksena on edistää parempaa ja kestä-
vämpää tulevaisuutta. LCIF:n palvelukohteet 
heijastavat näiden tavoitteiden henkeä.

Yli neljän vuosikymmenen ajan järjestöt ovat 
kokoontuneet vuosittain Lionien päivä YK:ssa 
-tapahtumassa juhlistaakseen pitkäaikaista 
yhteistyötään ja yhteistä sitoutumistaan 
humanitaaristen tarpeiden täyttämiseen 
maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 
on osoitteessa sdgs.un.org.

Yhdistyneiden  
Kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet

Ei köyhyyttä

Ei nälkää

Terveyttä ja hyvinvointia

Hyvä koulutus

Sukupuolten tasa-arvo

Puhdas vesi ja sanitaatio

Edullista ja puhdasta energiaa

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Kestävää teollisuutta,  
innovointia ja infrastruktuureja

Eriarvoisuuden vähentäminen

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Ilmastotoimet

Vedenalainen elämä

Maanpäällinen elämä

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Yhteistyösuhteet tavoitteiden saavuttamiseksi
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http://sdgs.un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal1.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
http://Peace%20and%20Justice%20Strong%20Institutions%20Partnerships%20to%20Achieve%20the%20Goal%20
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


Hätäapu  
LCIF tarjoaa välitöntä avustusta 
luonnonkatastrofien jälkeen; se 
tukee yhteistyötä paikallisten 
järjestöjen kanssa avustustoimien 
valmistelemiseksi; se tukee lyhyen 
aikavälin puhdistus- ja korjaustoimia 
sekä tarjoaa huomattavaa tukea 
suurten luonnonkatastrofien tai 
siviilikatastrofien jälkeen. 

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Ilmastotoimet

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$5 285 438

.

Lähteet: Statista www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-
events-globally/#statisticContainer; Statista www.statista.com/statistics/510952/
number-of-deaths-from-natural-disasters-globally; visited June 30, 2021

Vuonna 2020 maailmassa tapahtui 400 luonnonkatastrofia. Noin 8100 
ihmistä menehtyi ja vahingot olivat noin US$268 miljardia. LCIF on 
vahvistanut toivoa vuodesta 1968 ja se on myöntänyt yli US$140 
miljoonaa apurahoina tukemaan lionien johtamia hätäapuun liittyviä 
valmius- ja avustustoimia maailmanlaajuisesti. 

Hätäavun tarjoaminen katastrofin 
aikana
Vuonna 2020 COVID-19-pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen 
terveyskriisi oli jo yksinään tarpeeksi suuri katastrofi. Joillekin Keski-
Amerikan asukkaille se oli vain puolet taistelusta. 

Marraskuun 2020 alussa kategorian 4 hurrikaani Eta tuhosi osia 
Keski-Amerikasta. Rankkasateet, yli 200 km tunnissa puhaltavat 
tuulet ja katastrofaaliset tulvat tekivät Etasta yhden voimakkaimmista 
Atlantilla marraskuussa syntyneistä hurrikaaneista sitten vuoden 
1932. Tämä ennätys ei kuitenkaan kestänyt kauan. Vain kaksi viikkoa 
sen jälkeen, kun Eta aiheutti tuhoa alueella, tuhoisa hirmumyrsky Iota 
osui alueelle aiheuttaen entistä suurempia ongelmia asukkaille. 

Hurrikaanit Eta ja Iota aiheuttivat satojen ihmisten kuoleman ja 
jättivät jälkeensä miljardien 
dollarien tuhot. Samalla kun 
he joutuivat taistelemaan 
tappavaa virusta vastaan, 
luonnonkatastrofeista 
selvinneet lapset ja perheet 
joutuivat kohtaamaan 
entistä käsittämättömämpiä 
haasteita. Lionit olivat paikan päällä uhrien kanssa Costa Ricassa, 
Panamassa, Guatemalassa ja Hondurasissa tarjoen lohtua ja 
huolenpitoa. Lionien mukana oli myös LCIF, joka myönsi US$80 
000 hätäapurahoina tukemaan ruoan, vesitankkien, keittimien, 
kattopäällysteiden, peittojen ja puhdistusvälineiden hankkimista.

Lionit olivat paikan 
päällä myrskyn uhrien 
kanssa tarjoen lohtua 
ja huolenpitoa.

https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer


Vuodesta 1968 lähtien LCIF on rahoittanut maailmanlaajuista 
humanitaarista palvelua ja syventänyt lionien ja leojen sitoutumista 
sekä apua tarvitseviin että heidän yhteisöihinsä. Yhdessä me 
jatkamme toivon vahvistamista. 

Tarpeiden tunnistaminen,  
ratkaisujen toteuttaminen 
Parhaissakin olosuhteissa lapsen hoitoon pääsyn odottaminen 
kuukausien ajan voi olla turhauttavaa. Itse lääkärissä käyminen  
voi sekin herättää ahdistusta. Pandemian aikana tämä kaikki 
vaikeutuu entisestään. 

Minnesotan Lions Children´s Hearing and ENT Clinic (LCHC)- 
klinikka palvelee viiden osavaltion aluetta ja se on johtava 
sairaala lasten kurkku-, 
nenä- ja korvatautien 
diagnosoinnissa ja 
hoitamisessa. 

Klinikka avattiin noin 
10 vuotta sitten ja sen 
jälkeen kuulotutkimusten 
tarve siellä on kasvanut 
20 prosenttia. Haaste? Lääkärille pääsemisen odotusaika on 
huomattavasti pidempi. Ratkaisu? LCIF ja lionit. 

Lionit saivat LCIF:ltä vastaavan summan apurahana US$15 980,  
jolla he hankkivat ylimääräisen äänieristetyn huoneen ja siihen  
liittyvän audiologian laitteiston, laajentaen siten klinikan 
kapasiteettia palvella vuosittain ylimääräiset 1000 lasta. Näin 
vähennettiin odotusaikoja ja tarjottiin turvallisempi ympäristö 
pandemian aikana.

”Tämän tekniikan avulla voimme suorittaa arvioinnin… vain 
murto-osassa siitä ajasta, joka tarvittiin vanhemman teknologian 
kanssa”, eräs LCHC-audiologi sanoi. ”Pienten lasten kanssa meillä 
on teknologia tarkistaa kuulolaitteet, testata kuuloa ja arvioida 
tarpeet yhdessä paikassa - ei tarvitse vaihtaa huonetta kesken 
tutkimuksen - ja tämä tekee suuren eron. Ja koska COVID-19-
pandemian kanssa joudumme lisäämään toimenpiteitä, tiimimme 
voi tehostaa puhdistusta.”

Humanitaariset 
pyrkimykset
LCIF tukee ohjelmia, joissa 
käsitellään riskialttiiden, haavoittuvien 
väestöryhmien ja yhteisöjen tarpeita.

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen kanssa:  
Koska humanitaariset pyrkimykset ovat 
laajoja, suurin osa YK:n tavoitteisiin 
liittyvistä osa-alueista voivat olla 
yhteensopivia joko suoraan tai epäsuorasti.

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$10 086 120
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”Pienten lasten kanssa 
teknologian käyttäminen 
yhdessä paikassa vaikuttaa 
erittäin paljon. ”
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Nuoriso  
LCIF palvelee nuoria parantamalla pääsyä 
laadukkaan koulutuksen, elintärkeiden 
terveyspalveluiden, osallistavien sosiaalisten 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksien sekä 
positiivisiin nuorison kehitysohjelmien piiriin. 

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen kanssa:  
Laadukas koulutus, terveyttä ja hyvinvointia, 
eriarvoisuuden vähentäminen

Kaikki nuoret ansaitsevat päästä laadukkaan koulutuksen, 
terveyspalveluiden, osallistavien sosiaalisten ja vapaa-
ajan mahdollisuuksien sekä positiivisten kehitysohjelmien 
piiriin. LCIF on vahvistanut tätä toivoa yli 50 vuoden ajan. 
Edelläkävijänä on Lions Quest, LCIF:n nuorten kehittämiseen 
keskittyvä nimikko-ohjelma, joka perustuu sosiaaliseen ja 
emotionaaliseen oppimiseen.

Tulevien opettajien 
kouluttaminen 
Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, tieto ja asenteet ovat 
kriittisiä sekä luokkahuoneessa että elämässä. LCIF:n 
johtava sosiaalinen ja emotionaalinen oppimisohjelma (SEL) 
auttaa oppilaita ympäri maailman navigoimaan paremmin 
haasteita koulussa, kotona ja yhteisössä. Ohjelma edistää 
koululaisten kykyä ymmärtää ja hallita tunteita, asettaa 
tavoitteita ja saavuttaa niitä, tuntea ja osoittaa empatiaa, 
rakentaa positiivisia suhteita ja tehdä vastuullisia päätöksiä. 
Oppilaiden sosiaalisen ja emotionaalisen kasvun kannalta 
ratkaisevan tärkeitä ovat myös opettajat, joilla on omaa 
pitkälle kehitettyä ja harjoiteltua SEL-osaamista. 

Koska SEL on tärkeä maan tulevaisuudelle, Kanadan 
Lethbridge-yliopiston opettajakoulutuksen opettajakunta 
varmisti, että yli 160 käytännön opintoja suorittavilla 
yliopisto-opiskelijoilla oli pääsy Lions Questin SEL-ohjelman 
resursseihin ja oppitunneille. Tavoite? Varmistaa, että tulevat 
opettajat saavat uusia SEL-taitoja ja -tietoja tukeakseen 
paremmin oppilaiden sosiaalista ja emotionaalista kehitystä 
peruskoulussa suoritettavan opetusharjoituksen aikana ja 
sen ulkopuolella. 
 
”Seuraavan sukupolven 
opettajien on pidettävä 
opiskelijoiden sosiaalinen 
ja emotionaalinen 
kehitys mielessään”, 
sanoi lion Lucy Johnson, 
Kanadan piirin C-2 Lions 
Questin puheenjohtaja ja 
järjestettävän seminaarin 
opettaja yliopistossa. 
”Hyvin sopeutuneet ja henkisesti tasapainoiset oppilaat ovat 
maamme ja koko maailman tulevaisuus. Tulevaisuutemme 
riippuu kyvystämme kehittää näitä ominaisuuksia 
oppilaissa, ja Lions Quest on välttämätön auttaessaan 
lapsia selviytymään akateemisista ja sosiaalisista paineista 
koulussa, kotona ja kun he lähtevät omilleen.”

“Hyvin sopeutuneet ja 
henkisesti tasapainoiset 
oppilaat ovat maamme 
ja koko maailman 
tulevaisuus.”

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$3 801 299
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Lähde: 1World Health Organization www.who.int/cancer/
childhood-cancer, visited June 30, 2021

Lapsuusiän 
syöpä
LCIF tukee ja parantaa syöpää 
sairastavien lasten ja heidän 
perheidensä elämänlaatua. 

 Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Terveyttä ja hyvinvointia

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$1 846 340
Vuosittain 300 000 lapsella diagnosoidaan syöpä1. Lionit auttavat 
vanhempia navigoimaan epävarmuudessa ja he auttavat nuoria potilaita 
näkemään terveen tulevaisuuden. Toivon vahvistamiseksi LCIF vahvistaa 
terveys- ja sosiaalisia palveluita, jotka auttavat syöpää sairastavien lasten 
eliniän pidentämisessä ja parantavat näiden lasten ja heidän perheidensä 
elämänlaatua. 

Rauhaa ja leikkiä syöpää 
sairastaville lapsille
Onneksi useimmat lapset eivät joudu koskaan kokemaan  
lapsuusiän syövän aiheuttamaa fyysistä ja henkistä taakkaa.  
Ei myöskään heidän vanhempansa ja perheensä. Lapsuusiän  
syöpä on kuitenkin todellisuutta monille, mukaan lukien Taipein 
yliopiston syöpäkeskuksessa käyville lapsille, jotka pyrkivät  
saamaan takaisin 
terveytensä ja 
palaamaan normaaliin 
elämään.

Keskus rakensi uuden 
rakennuksen, jotta se 
palvelisi paremmin 
lapsuusiän syöpää 
sairastavia potilaita 
ja heidän perheitään 
Taipeista ja sen 
lähialueilta sekä 
valmistautuisi viiden seuraavan vuoden odotettuun potilaiden määrän 
kasvuun. Vaikka keskus oli täynnä huipputason laitteita ja järjestelmiä, 
jotain puuttui. Uusissa tiloissa ei ollut paikkaa, jossa nuoret potilaat 
pystyisivät unohtamaan syövän ja nauttimaan hetken yksinomaan 
lapsena olemisesta. 

Silloin tulivat LCIF ja lionit. Lionit ymmärsivät tarpeen parantaa 
sekä ruumista että mieltä, joten he hakivat US$150 000 suuruista 
Lapsuusiän syöpä -apurahaa LCIF:ltä. Lisäksi he keräsivät US$220 
000 paikallisista lähteistä ja sitä kautta pystyttiin rakentamaan lapsille 
sopiva alue Taipein syöpäkeskuksen uuteen rakennukseen. Tila, joka 
sisältää leikkipaikan, lukualueen ja multimedialaitteiston, auttaa nuoria 
potilaita tukemalla heidän mielikuvitustaan ja positiivisia tunteitaan. 
Lisäksi vanhemmat ja huoltajat voivat olla hetken huolehtimatta. 

Uusissa tiloissa ei ollut 
paikkaa, jossa nuoret potilaat 
pystyisivät unohtamaan 
syövän ja nauttimaan 
hetken yksinomaan lapsena 
olemisesta. Silloin tulivat  
LCIF ja lionit.



Vuodesta 1990 lähtien LCIF:n SightFirst-ohjelman kautta on 
myönnetty yli 372 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria apurahoina, joilla 
autetaan maailmaa näkemään valoisampi tulevaisuus. Vahvistaen 
toivoa, LCIF on ylpeä tämän vaikutuksen toteuttamisesta.

Näköhuollon laajentaminen kaikille 
Sambiassa eri ikäryhmien keskuudessa sokeiden määrän 
on arvioitu olevan noin yksi prosentti, mikä tarkoittaa, että 
eteläisessä Luapulan provinssissa sokeita on noin 7400. 
Sambian terveysministeriön mukaan yli 80 prosenttia kaikista 
maan sokeutumiseen johtaneista tapauksista on ehkäistävissä, 
hoidettavissa ja parannettavissa. Miksi sitten tämä korkea 
sokeiden lukumäärä? Vastaus liittyy historiallisesti rajalliseen 
pääsyyn silmätautien tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. 

Tavoitteena on vähentää parannettavaa tai ennaltaehkäistävää 
sokeutta uskomattomat 51% ennen vuotta 2025 ja LCIF:n 
myöntämällä US$606 667 SightFirst-apurahalla lionit ja 
paikalliset kumppanit aloittivat viisivuotisen urakan Sambiassa 
laajentaakseen 
näköhuoltoa ja 
kaihileikkauksiin pääsyä 
Etelä-Luapulassa. 
Apurahan turvin 
pystytään korjaamaan ja 
varustamaan näköhuollon 
yksiköitä, kehittämään 
henkilöstöresursseja ja 
perustamaan liikkuvan 
hoitoyksikön. 

Vuoden aikana 
LCIF:n myöntämä apuraha on ollut keskeisessä asemassa 
alueen terveydenhuollon työntekijöiden kouluttamisessa kaihin 
diagnosoimiseksi; he ovat seuloneet lähes 19 000 asukasta 
silmätautien varalta ja he ovat suorittaneet yli 250 kaihileikkausta.

Näkökyky 

LCIF auttaa torjumaan ehkäistävän ja 
parannettavan sokeuden tärkeimpiä 
syitä ja tarjoamaan palveluja sokeille ja 
näkövammaisille.

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Terveyttä ja  
hyvinvointia
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Apurahan turvin  
pystytään korjaamaan ja  
varustamaan näköhuollon  
yksiköitä, kehittämään  
henkilöstöresursseja ja 
perustamaan liikkuvan 
hoitoyksikön.

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$8 383 273



JUHLIMME 30 VUOTTA JATKUNUTTA  
arvokkaan näkökyvyn lahjan säilyttämistä  

Vuonna 2020 LCIF juhlisti SightFirstin 30-vuotispäivää, joka on yksi säätiön vaikuttavimmista apurahaohjelmista.

Ohjelman avulla pyritään vahvistamaan näönhuoltoa huono-osaisimmissa yhteisöissä, mahdollistaen 
sokeutumisen ja näönheikkenemisen vastaisen työn, sekä näkövammaisten tukemisen. SightFirstin kautta 
lionit yhteistyössä kansallisten terveysohjelmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat vaikuttaneet miljoonien 
ihmisten näkökykyyn eri puolilla maailmaa.

SightFirst on vaikuttanut maailmanlaajuisesti yli 488 miljoonan 
ihmisen elämään.
”Lionit kaikkialla ovat ylpeitä siitä valtavasta vaikutuksesta, jonka olemme saaneet aikaan näkökyvyssä  
ympäri maailmaa”, sanoi entinen kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir, joka toimi LCIF:n 
puheenjohtajana juhlavuoden aikana. “LCIF:n SightFirst-apurahoilla olemme noudattaneet Helen  
Kelleriltä vuonna 1925 saamaamme kutsua toimia ´sokeiden ritareina’. Olemme saavuttaneet niin  
paljon SightFirstin ensimmäisen 30 vuoden aikana. Yhä jatkuvalla rahoituksella voimme jatkaa  
SightFirstin perinnettä ja tehdä historiaa näkökyvyn pelastamiseksi.”

Tähän mennessä on myönnetty yli US$372 
miljoonaa SightFirst-apurahoina yli 1398 
projektiin 117 eri maassa. Näiden 
hankkeiden kautta on toteutettu yli: 

•  9,6 miljonaa kaihileikkausta. 

•  2,3 miljoonaa näköhuollon ammattilaista ja 
työntekijää on saanut koulutusta. 

•  1350 näköhuollon keskusta on 
rakennettu, laajennettu tai varusteltu. 

•  197 miljoonaa annosta lääkkeitä jaettu 
vaikeiden silmäsairauksien kuten trakooman 
parantamiseksi alueilla, joilla puhtaan veden ja 
turvallisen viemäröinnin puute voivat johtaa 
pysyvään sokeutumiseen. 

•  310 miljoonaa lääkeannosta jaettu alueilla, 
joilla on taisteltu jokisokeutta vastaan, jota 
levittävät tulehdusta aiheuttavat kärpäset, ja 
joka voi johtaa pysyvään näön menetykseen.

Apurahan turvin  
pystytään korjaamaan ja  
varustamaan näköhuollon  
yksiköitä, kehittämään  
henkilöstöresursseja ja 
perustamaan liikkuvan 
hoitoyksikön.
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Lähde: 1International Diabetes Federation www.idf.org/about-
diabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html, visited June 30, 
2021
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Vuonna 2019 noin 463 miljoonaa aikuista sairasti diabetesta. Vuoteen 
2045 mennessä 700 miljoonaa ihmistä sairastaa tätä tautia vaarantaen 
henkilökohtaisen, perheiden ja paikkakuntien terveyden. LCIF:n avulla 
voidaan kasvattaa toivoa rahoittamalla tiedottamista, ennaltaehkäisyä ja 
hallintoa koskevia aloitteita diabeteksen esiintyvyyden vähentämiseksi ja 
sitä sairastavien elämänlaadun parantamiseksi.

Diabeteksen hoitaminen  
Camp Koala -leirillä  
Australian lounaisrannikolla, aivan Melbournen ulkopuolella, on kaunis 
Camp Wyuna, joka tarjoaa joka vuosi hauskaa tekemistä tuhansille 
nuorille. 21 nuorella, joilla jokaisella on ykköstyypin diabetes, oli hyvin 
ainutlaatuinen leirikokemus, kiitos lionien ja LCIF:n.

LCIF:n myöntämän US$10 499 suuruisen Diabetesapurahan 
kautta lionit tukivat Camp Koala -leirin järjestämistä. Se tehtiin 
yhteistyössä Australiassa toimivan Type1 -säätiön kanssa, joka 
yhdistää lääketieteen ammattilaiset ja opettajat vastikään diagnoosin 
saaneiden perheisiin. Leiri auttoi 
teini-ikäisiä oppimaan hallitsemaan 
sairauttaan ruokavalion, 
insuliinin ja glukoositason kautta 
sekä terveellistä elämäntapaa 
koskevien oppituntien avulla. 
Lionit tiedostavat murrosikään 
usein liittyvät haasteet ja he 
varmistivat, että leirillä korostettiin 
itsenäisyyttä, itsetuntoa ja henkistä hyvinvointia. Kuusi säätiön 
toiminnassa mukana olevaa mentoria auttoivat tässä - he ovat nuoria 
aikuisia, joilla itsellään on diabetes - olemalla vuorovaikutuksessa 
leiriläisten kanssa. 

Viikon kestäneen leirikokemuksen teki entistä paremmaksi aktiviteetit 
kuten laserpeli, veneily ja vierailu seikkailupuistossa. 

Eräs Camp Koala -osallistuja sanoi, että ”olen tavannut niin monia 
uskomattomia ihmisiä ja ystäviä. Olen niin kiitollinen, että minulla oli 
tilaisuus osallistua. En voi osoittaa kiitollisuuttani tarpeeksi.”

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$2 038 692

“Olen niin kiitollinen, 
että minulla oli tilaisuus 
osallistua. En voi 
osoittaa kiitollisuuttani 
tarpeeksi.”

Lähde: World Diabetes Federation

Diabetes

LCIF auttaa vähentämään diabeteksen 
esiintymistä ja parantamaan diagnoosin 
saaneiden elämänlaatua.

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Terveyttä ja hyvinvointia 



Ilmansaasteet tappavat vuosittain arviolta seitsemän miljoonaa 
ihmistä maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos aiheuttaa tuhoa 
kokonaisille ekosysteemeille, ja haasteet ovat kiireellisiä ja 
huomattavia. LCIF vahvistaa toivoa auttamalla lioneita ja leoja 
luomaan pitkän aikavälin positiivisia ekologisia muutoksia ihmisille, 
kasvikunnalle ja eläimille.  

Kylvämme toivoa 
terveellisemmälle maailmalle
Italiassa Brescian provinssin leot ryhtyivät toimiin Chiarin 
kaupungin ja alueen ihmisten ja eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin parantamiseksi, jotta heidän yhteisönsä ja  
tulevien sukupolvien tulevaisuus olisi terveellisempi.  
Yhdessä nuoret vapaaehtoiset loivat rauhallisen metsäalueen 
vähentääkseen savusumua ja tarjotakseen rauhallisen ja  
rehevän alueen virkistykseen ja liikuntaan. 

LCIF:n myöntämän US$2500 Leojen palveluapurahan kautta 
ja yhteistyössä lionien ja kaupungin maatalousinstituutin 
asiantuntijoiden kanssa leot suunnittelivat 
metsäalueen, valitsivat puuntaimien 
toimittajan ja määrittivät sopivat 
puulajit paikallisiin ilmasto- ja maasto-
olosuhteisiin. Kolmen kuukauden kuluttua 
apurahan saamisesta, 35 leoa ja lionia 
oli istuttanut uuden, kestävän Leo ja Lion 
-metsän, jossa 100 uutta puuta hengittää 
puhdasta ilmaa ja toivoa kaupungille. 

Tulevat sukupolvet hyötyvät metsästä, jonka kautta kannustetaan 
muita yhteisöjä olemaan hyviä ympäristön tukijoita. Leot jatkavat 
yhteistyötä lionien ja paikallisen kunnan kanssa lisävarojen 
hankkimiseksi projektin kestävyyden varmistamiseksi.
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Ympäristö 

LCIF tukee toimia, joilla suojellaan 
yhteisöjen ympäristöterveyttä ja 
luodaan pitkäaikaisia myönteisiä 
ympäristövaikutuksia maailmanlaajuisesti.

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Terveyttä ja hyvinvointia; 
Ilmastotoimet; Maanpäällinen elämä

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$168 091

Tulevat  
sukupolvet  
hyötyvät  
metsästä.

Lähde: World Health Organization, www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1, visited August 17, 2021



Huolimatta riittävästä maailmanlaajuisesta 
elintarviketuotannosta, krooninen nälkä on edelleen  
jatkuva ongelma. Elintärkeät mahdollisuudet saada  
tarpeeksi ravintoa ovat kiireellinen haaste, ja LCIF:n 
tavoitteena on lisätä entisestään sen sitoutumista  
resurssien ja infrastruktuurin laajentamiseen  
ruokapulan helpottamiseksi maailmanlaajuisesti.

Ruoka-apu Seoulissa   
Perheenjäsenet ovat joutuneet sairaalahoitoon. Ihmishenkiä on 
menetetty. Tärkeät juhlahetket ovat jääneet väliin. COVID-19 
on aiheuttanut tuhoa, joka on helposti mitattavissa ja helposti 
havaittavissa. Mutta kun katsotaan tarkemmin, huomataan 
muita vähemmän ilmeisiä ongelmia. Juuri näin Korean lionit 
tekivät, ja he ovat huomanneet pandemian odottamattoman 
seurauksen. Yhteisö, jossa tarvitaan epätoivoisesti ruokaa, heillä 
ei ole kykyä hankkia sitä ja lisäksi he tarvitsevat henkistä tukea.

Kun pandemia levisi ja liikkumista rajoitettiin, Seoulin 
päärautatieaseman lähellä ja sen läheisissä jjokbang-kylissä 
- näillä alueilla on pieniä yhden huoneen asuntoja - asuvat 
kodittomat ja vanhukset 
eivät pystyneet saamaan 
ilmaisia aterioita. 
Mikä teki ongelmasta 
vieläkin pahemman? 
Vapaaehtoistyöntekijät, 
jotka yleensä toimittavat 
elintarvikkeita alueen 
haavoittuvimmassa 
asemassa oleville, 
saapuivat harvoin 
paikalle. Asukkaat näkivät 
kirjaimellisesti nälkää.

Kun lionit kuulivat tästä kriisistä, he käyttivät LCIF:n piireille 
ja klubeille myönnettävää apurahaa (US$7058) valmiiden 
ateriapakettien luomiseen. Yhdessä paikallisten järjestöjen ja 
sponsorisuhteiden kautta lionit hankkivat ruokaa 500 aterialle, 
jotka he valmistivat, pakkasivat ja kuljettivat apua tarvitseville. 
Näin ihmisille tarjottiin myös toivoa.

FY20-21 Globaalit investoinnit

US$1 771 008
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Nälän  
helpottaminen 

LCIF tukee lionien palveluprojekteja, 
jotka liittyvät nälän helpottamiseen.

Yhteensopivuus YK:n tavoitteen 
kanssa: Ei nälkää; Terveyttä 
ja hyvinvointia; Eriarvoisuuden 
vähentäminen Lionit hankkivat ruokaa  

500 aterialle, jotka he 
valmistivat, pakkasivat ja 
kuljettivat apua tarvitseville 
ihmisille. Lounaan lisäksi 
ihmiset saivat toivoa.



Intia || US$1644 

Pitääkseen asukkaat 
turvassa, kun COVID-19 
levisi maassa, Intian lionit 
jakoivat monivitamiineja, 
happilaitteita, käsineitä, 
kasvomaskeja, PPE-
pakkauksia ja käsidesiä.  

Toivon vahvistaminen paikallisesti 
LCIF:n apurahat piireille & klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla (DCG) -ohjelmassa 
myönnetään klubin tai piirin tekemistä rajoittamattomista lahjoituksista jopa 15% takaisin 
tukemaan paikallisia projekteja. 
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USA || US$4985 

USA:ssa lionit remontoivat 
kaksi huonetta veteraanien 
Clear Path for Veterans 
New England -keskuksessa 
tukeakseen maan 
asevoimissa palvelleita 
henkilöitä. Huoneet, 
jotka on suunniteltu 
edistämään fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia, 
tarjoavat mukavan 
ympäristön kuntoutus- ja 
virkistysaktiviteeteille.

Italia || US$1045 

Jotta sokeat turistit 
voivat nauttia helpommin 
vierailusta Catanian 
kaupunkiin Italiassa, 
paikalliset lionit hankkivat 
kaksi näkövammaisille 
suunniteltua karttaa 
sekä pistekirjoituksella 
varustetun taulun. Näin  
he osoittavat tukensa 
Catanian kaupungille ja 
siellä vieraileville turisteille.

Taipei || US$2700

Tavoitteena lisätä 
tietoisuutta diabeteksesta, 
tiedottaa taudista ja sen 
ehkäisemisestä, Taipeissa 
toimivat lionit avustivat 
verenluovutustilaisuudessa, 
jonka aikana arvioitiin 
yhteisön jäsenten 
verensokeritasot ja 
verenpaine.

Brasilia || US$3992 

Epäitsekäs palvelu toi 
Brasilian lionit yhteen, 
kun he varustivat kodin 
lapsuusiän syöpää 
sairastaville lapsille ja  
heidän hoitajilleen.  
He hankkivat  
vedenpuhdistimia, 
ilmastointilaitteita, 
vaatekaappeja ja 
pesukoneita. 

1450  
DCG-apurahaa on myönnetty  

maailmanlaajuisesti sen jälkeen kun 
ohjelma käynnistettiin vuonna 2018
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Toivon vahvistaminen 
apua tarvitsevalle maailmalle
Toimivuonna 2020-2021, LCIF myönsi 1997 apurahaa, yhteensä yli US$33,3 miljoonaa 
dollaria*. Apurahojen avulla lionit ympäri maailmaa ovat parantaneet heidän yhteisöjään ja 
vaikuttaneet konkreettisesti apua tarvitsevien elämään.

* edustaa kaikkia vuoden 2020-2021 apurahoja, mukaan lukien ehdollisesti hyväksytyt

Apurahat myönnetty palvelukohteittain (US$)*
Humanitaariset pyrkimykset

Näkökyky

Hätäapu 

Nuoriso

Diabetes

Lapsuusiän syöpä 

Nälän helpottaminen

Ympäristö 

$10 086 120

$8 383 273
$5 285 438

$3 801 299

$2 038 692

$1 846 340

$1 771 008

$168 091
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Myönnetyt apurahat vaalipiireittäin (VP)*

VP I

VP II

VP III

VP IV

VP V

VP VI

VP VIII

VP VII
US$3 365 586 

Yhdysvallat & sen territoriot, 
Bermuda, Bahamasaaret 

US$6 584 357
Intia,  

Etelä-Aasia,  
Lähi-itä

US$338 038
Kanada 

US$3 221 286 
Eurooppa

US$1 875 109
Etelä-Amerikka, 
Keski-Amerikka,  
Meksiko ja  
Karibianmeren saaret

US$690 697
Australia, Uusi-Seelanti, 
Papua-Uusi-Guinea,  
Indonesia,  
Tyynenmeren  
saaret

US$10 293 189
Afrikka 

US$7 011 999
Itä-Aasia, 
Kaakkois-Aasia
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* edustaa kaikkia vuoden 2020-2021 apurahoja, mukaan lukien ehdollisesti hyväksytyt



Yhteistyökumppa-
nimme
Organisaatiot, jotka tarjosivat 
LCIF:lle rahoitusta vuoden  
aikana.

Yhteistyösuhteet
Kumppanit, jotka hyödynsivät 
LCIF:n tarjoamaa rahoitusta  
vuoden aikana.

Tekniset 
kumppanimme
Organisaatiot, joiden kanssa  
LCIF kokoontui vuoden aikana 
varmistaakseen projektien  
kestävyyden ja vaikutuksen.

NoVo Foundation
create. change.

OPC
EMPOWERING
THROUGH SIGHT

WORLD DIABETES FOUNDATION
UNHRD

WFP

Humanitarian
Response Depot
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Yhteistyökumppanit, yhteistyösuhteet, 
tekniset kumppanit
LCIF:n kumppanuudet, yhteistyösuhteet ja tekniset kumppanuudet tarjoavat mahdollisuuksia jakaa 
kriittistä tietoa, inspiraatiota ja taloudellista tukea sekä resursseja suurten ja lupaavien hankkeiden 
edistämiseksi ja merkityksellisen muutoksen nopeuttamiseksi maailmanlaajuisesti.



Kaksi vuosikymmentä jatkunut yhteistyö 
näkökyvyn tukemiseksi 
Joka vuosi näkövammat vaikuttavat 19 miljoonaan lapseen maailmanlaajuisesti. Lapset, joilla on vakava näkövamma, 
kokevat usein viivästynyttä motorista, kielellistä, emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Näkövammaisilla 
kouluikäisillä lapsilla voi myös olla heikommat oppimistulokset ja heikompi itsetunto kuin 
lapsilla, joilla on normaali näkökyky. Varhainen diagnosointi, apuvälineet ja hoito voivat 
merkittävästi parantaa lapsen koulutuksellista ja yleistä menestystä ja hyvinvointia.  

LCIF ja Johnson & Johnson Vision -säätiö aloittivat yhteistyön vuonna 2002 toteuttaakseen 
Sight For Kids -ohjelman, joka on maailman tunnetuin kouluissa toimiva näköhuollon 
ohjelma. Sen tavoitteena on tarjota yhteisöille välineitä, joita tarvitaan lasten pääsyyn 
korkeatasoiseen näköhuoltoon. Matalan tulotason kouluissa ja alipalvelluissa 
yhteisöissä Sight for Kids mobilisoi terveydenhuollon ammattilaisia ja lionien 
vapaaehtoisia tarjoamaan kattavia näköhuollon palveluja lasten seulonnasta 
silmälasien tarjoamiseen ja erikoishoitojen varmistamiseen.

Ohjelman aktiivisena jäsenenä silmälääkäri Freddy Simon toteaa, että 
opettajien osallistuminen esiseulontaan on tärkeä osa prosessia. ”Opettajilla 
on ainutlaatuinen asema. He voivat huomata lapsissa asioita, joita jopa 
vanhemmat eivät voi”, hän sanoi. 

Lisäksi tohtori Simonia inspiroivat lapset, joiden kanssa hän työskentelee. 
”Hoidan aikuisia ja lapsia, mutta tyydytys, jonka saan hoitamalla lapsia, on 
hieman suurempi, koska heillä on koko elämä edessään. Muutamme sen, mitä 
he haluavat tehdä; muutamme heidän opintojaan. Autamme heitä pääsemään 
eteenpäin elämässä”, hän sanoi.

Sight For Kids -ohjelma toimii tällä hetkellä neljässä maassa Aasiassa, 
Afrikassa ja nyt myös Yhdysvalloissa. Sight For Kids -ohjelma pyrkii 
vahvistamaan vaikutustaan suorittamalla yhteistyöprojekteja LCIF:n ja Johnson & Johnson Vision -säätiön kanssa, mukaan 
lukien työntekijöiden osallistuminen, brändiin liittyvät markkinointikampanjat sekä kohteiden laajentaminen.

”Olemme luoneet yhdessä uskomattoman ja tehokkaan ohjelman, joka tavoittaa vuosittain miljoonia lapsia”, Johnson & 
Johnson Vision -yrityksen puheenjohtaja Shlomi Nachman sanoo. ”Olen kiitollinen lioneille heidän työstään näkökyvyn 
tukemiseksi ja tavoista, jolla he tekevät yhteistyötä näköhuollon ammattilaisten, paikallishallinnon ja yhteisön jäsenten 
kanssa varmistaakseen, että saavutamme mahdollisimman monia lapsia. Yhdessä me pystymme saamaan aikaan 
uskomattoman muutoksen.” 
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Sight For Kids  
numeroina
Yhdessä poistamme esteitä lasten näköhuollolta pienituloisissa 
ja alipalvelluissa yhteisöissä maailmanlaajuisesti. 

Yli 42 miljoonaa 
opiskelijaa tavoitettu maailmanlaajuisesti 

ohjelman käynnistämisen jälkeen
oppilasta saa tällä hetkellä apua  

vuosittain Sight for Kids -ohjelmassa
 lasta saanut lähetteen silmälaseja  

ja muita erikoishoitoja varten
 opettajaa koulutettu suorittamaan 
näkökykyyn liittyvää tiedottamista, 

tekemään näöntarkkuustestejä 
ja seulomaan oppilaita tavallisten 

silmäsairausten löytämiseksi  
vuodesta 2002

Yli 3 miljoonaa Yli 600 000 Yli 200 000
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Virstanpylväät 
Kun maailma yritti selviytyi julkiseen terveydenhuoltoon ja talouteen liittyvistä haasteista, 
toimivuosi 2020-2021 osoitti sitkeyden ja kekseliäisyyden arvon vastoinkäymisten aikana. 
Toimivuoden aikana saavutettiin myös muita virstanpylväitä, joiden kautta juhlittiin lioneita, 
leoja, säätiötä, yhteistyökumppaneita sekä ihmisiä, joita palvelimme maailmanlaajuisesti.

LOKAKUU:  
LCIF tekee yhteistyötä  
Pan-American Health  
Organization -järjestön  
kanssa  
hätärokotuskampanjassa,  
jolla pyritään pysäyttämään  
Brasilian kasvava 
tuhkarokkotapausten  
määrä; rokotettuja  
on yli 11,7 miljoonaa.

LOKAKUU:  
Juhlimme SightFirst-
ohjelman 
30-vuotisjuhlapäivää.  
Tämä on LCIF:n merkittävin 
ohjelma, jolla rahoitetaan  
taistelua ennaltaehkäistävää  
ja parannettavaa  
sokeutta vastaan ja  
tarjotaan palveluja  
sokeille ja näkövammaisille.

MARRASKUU:  
Lions Quest, LCIF:n  
nimikko-ohjelma nuorten 
sosiaalis-emotionaalisen 
kehityksen tukemiseksi 
käynnisti verkossa version 
nimeltä Lions Quest 
Online. Tämä USA:ssa 
toimiva ohjelma antaa 
pääsyn sen monipuoliseen 
opintosisältöön.

s s
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JOULUKUU:  
Vuosittainen Melvin 
Jones -kilpailu 
lisää tietoisuutta 
ja kilpailuun 
osallistuminen 
kasvoi 153 % 
edellisvuodesta. 

MAALISKUU:   
Verkossa toimiva 
tarinankertomisen alusta, 
LCIF: Tarinoita 
ylpeydestä 
käynnistetään; 
se tarjoaa lioneille, 
leoille ja LCIF:n 
yhteistyökumppaneille 
maailmanlaajuisesti 
mahdollisuuden kokea ja 
jakaa inspiroivia tarinoita, 
jotka ovat mahdollisia 
säätiön apurahoilla.

HUHTIKUU:  
Kampanja 100 
-keräyksestä tulee 
LCIF:n historian 
suurin kampanja, 
ylittäen SightFirst II 
-kampanjan.s s

TOUKOKUU:  
Yli 500 lionia 
sitoutui tukemaan 
Kampanja 100 
-keräystä ryhtymällä 
Lead tai Major -tason 
lahjoittajiksi.s

KESÄKUU:  
COVID-19 
-apurahoina on 
myönnetty  
yhteensä yli  
US$6 miljoonaa, 
mikä on auttanut 
suojavarusteiden 
hankkimisessa 
terveydenhuollon 
työntekijöille.

KESÄKUU:  
Ensimmäinen 
säätiön juhla  
toteutetaan Lions 
Internationalin 103. 
vuosikokouksessa, 
joka järjestetään 
ensimmäistä kertaa 
virtuaalisena. 

KESÄKUU:  
LCIF:n yhteistyö 
Johnson & 
Johnson Vision 
-säätiön kanssa 
laajenee ensimmäistä 
kertaa vaalipiiriin I. 
Yhteistyön kautta 
tarjotaan kattavia 
näköhuollon palveluja 
Etelä-Floridan 
pienituloisille yhteisöille.

s s

KESÄKUU:  
Lionit ja Carter Center 
-keskus allekirjoittivat 
nelivuotisen 
sopimuksen 
Carter Centerin 
jokisokeuteen 
ja trakoomaan 
keskittyvän työn 
tukemiseksi 
Etiopiassa. 
Yhteistyön kautta 
on tähän mennessä 
toteutettu 715 000 
trakoomaleikkausta.

s

2020-2021 KASVU
•  Tehostetun lahjoitusaloitteen ensimmäisen vuoden aikana on saatu 68 sitoumusta, arvoltaan yli  

US$4,12 miljoonaa tulevina perintölahjoituksina; valmistelut ovat alkaneet FY2021-2022 aloitteen 

laajentamiseksi Kanadaan ja Australiaan.

•  Facebook -seuraajien määrä on kasvanut 45 % ja Facebook-sivun varainkeruutuotot ovat 
kasvaneet 56 % aikaisempiin toimivuosiin verrattuna.

• Verkkolahjoitukset ovat kasvaneet 61 % edellisestä toimivuodesta.
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Säätiön historian suurin varainkeruukampanja 
käynnistettiin heinäkuussa 2017, ja sen  
tavoitteena on kerätä US$300 miljoonaa  
kesäkuuhun 2022 mennessä. 

Kampanja 100 antaa säätiölle mahdollisuuden voimaannuttaa lionien palvelua vielä monen 
sukupolven ajan. Kuten he ovat tehneet vuodesta 2017, entiset kansainväliset presidentit 
Jitsuhiro Yamada ja J. Frank Moore III jatkavat kampanjan johtamista kansainvälisellä tasolla 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. 
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Kasvatamme palvelun 
vaikutustamme 

näkökyvyn, nuorison 
tukemisen, hätäavun ja 

humanitaarisen  
työn aloilla.

Tuemme 
taistelua 

maailmanlaajuista 
epidemiaa 

diabetesta vastaan.

 

 Edistymme lapsuusiän 
syövän, nälän 

helpottamisen ja 
ympäristön suojelun 

aloilla.

Lisäämään
palvelun

vaikutusta

Tukemaan
taistelua

diabetesta
vastaan

Tarve jatkuu
Toimivuosi 2020-2021 alkoi COVID-19-kriisin aikana, ja edellisen vuoden varainkeruuhaasteet jatkuivat. Tarvetta 
Kampanja 100 -keräykselle korostivat myös maailmanlaajuiset ongelmat pandemian lisäksi. Luonnonkatastrofit 
iskivät säännöllisesti. Lapset saivat syöpädiagnooseja. Diabetekseen liittyvät haasteet jatkuivat, samoin kuin pula 
ruoasta, silmäsairaudet, ympäristöongelmat ja nuorten kohtaamat ongelmat.

Kampanja 100 -keräyksessä keskitytään lionien ja leojen kykyyn palvella mielekkäämmin sekä lähivuosikymmeninä 
että tulevina vuosikymmeninä. Kampanja 100 tulee:

Varainkeruun 
edistyminen

2018-2019
US$111 miljoonaa

2019-2020
US$158 miljoonaa

2020-2021
US$215 miljoonaa

TAVOITE
US$300  

miljoonaa

Edistämään
maailmanlaajuisia

palvelukohteita



Kampanja 100 Malliklubit
Malliklubit antavat merkittävää taloudellista 
panosta Kampanja 100 -keräykselle tukemalla 
lioneita, LCIF:ää ja kampanjaa. Strategiat sisältävät 
lahjoitusten pyytämistä klubeilta ja yhteisön 
asukkailta; varainkeruun järjestämistä Kampanja 
100:n tukemiseksi; ja muiden klubien innostamista 
ryhtymään LCIF:n varainkeruun mestareiksi. 

Klubien taloudellisen tuen vähimmäismäärä 
perustason Malliklubiksi on:

500 =Klubin 
jäsenmäärä

US$ 
Taloudellinen 
tuki

x
 VP I 169 443

VP II 21  41

VP III 19  45

VP IV 97  201

VP V 800  2146

VP VI 135  235

VP VII 39  63

VP VIII 26  65

YHTEENSÄL 1306  3239

Malliklubit 30. kesäkuuta 2021
   Vaalipiiri  FY2020-2021   Yhteensä 

  Uusia Malliklubeja  Malliklubeja

Vuonna 2020-2021, 1306 uutta klubia sitoutui 
toimimaan Malliklubeina. Vuoden päättyessä 
Malliklubeja oli 3239 - kasvua 62 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna.

62 %
kasvua

1306 
Sitoumuksen tehneet uudet klubit

3239 
Vuoden lopussa klubeja
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Uusia tapoja kerätä varoja
Vastoinkäymisten aikana lionit ja leot ympäri maailmaa kohtasivat 
varainkeruuhaasteita luovasti – samalla kun he noudattivat turvavälejä  
ja muita sääntöjä – lisätäkseen tukea Kampanja 100 -keräykselle. 

YHDYSVALLAT: 
Teknisesti taitavat, innostuneet 
leot loivat ”Koronataistelijat” 
-varainkeruun verkossa. Siinä 
esiteltiin erilaisia kulttuureja ja 
kykyjä. Tapahtumaa mainostettiin 
sosiaalisessa mediassa, se 
suoratoistettiinYouTubessa ja se 
esitettiin paikallistelevisiossa. 
Yhteensä he keräsivät US$18 000.

ITALIA:  
Lionit tukivat hanketta nuorten 
syöpäpotilaiden auttamiseksi 
Roomassa LCIF:n myöntämän 
4070 dollarin suuruisella piirin 
ja klubin vaikutusapurahalla. 
Juhlistaakseen projektia ja 
kerätäkseen varoja LCIF:lle ja 
Kampanja 100:lle, lionit isännöivät 
ja suoratoistivat virtuaalikonsertin, 
jossa esiintyi maailmankuulu 
pianisti ja lion Cristiana Pegoraro.



AUSTRALIA: 
Entinen kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja Lou Onley 
haastoi Australian lionit 
lahjoittamaan LCIF:lle, jotta 
he voivat äänestää väristä, 
jolla hän värjäisi hiuksensa. 
Voittajat? Kirkas violetti ja 
edunsaajat, jotka saavat tukea 
apurahoista, joita Kampanja 
100 -keräyksen ansiosta 
voidaan myöntää.

INDONESIA: 
Lions-järjestön perustajan Melvin Jonesin 
perinnön kunnioittaminen ja LCIF:n 
mainostaminen sekä varojen kerääminen 
Kampanja 100 -keräykseen sai lähes 475 lionia 
pyöräilemään kaduilla ja samalla säilyttämään 
turvavälit. 

MAAILMANLAAJUINEN: 
Lionit, leot ja LCIF:n ystävät jatkoivat 
turvallisesti palvelemista ja LCIF:n 
tukemista toteuttamalla 303  
Facebook-varainkeruuta säätiön  
hyväksi toimivuoden aikana.  
Yhteensä kerättiin US$139 225. 
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EUROOPPA: 
Virtuaaliset happy hour -tapahtumat eri puolilla 
Eurooppaa antoivat lioneille turvallisen tavan 
kokoontua klubin jäsenten kanssa. Samalla kun 
he nauttivat hauskanpidosta ja yhdessäolosta, 
he lahjoittivat LCIF:lle summan, jonka he olisivat 
käyttäneet juomien ostamiseen. Samanlaisia 
tapaamisia järjestettiin maailmanlaajuisesti.

KANADA/ 
YHDYSVALLAT: 
Lionit Kanadassa ja 
Yhdysvalloissa keräsivät 
yli US$900 000 neljän 
tunnin mittaisen Tell-a-Thon 
-tapahtuman aikana, jota 
johti silloinen ensimmäinen 
kansainvälinen varapresidentti 
Douglas Alexander. Osallistujat 
pääsivät nauttimaan sydäntä 
lämmittävistä tarinoista, 
musiikista ja julkisuuden 
henkilöiden esiintymisistä.



ENITEN LAHJOITTANEET LIONSPIIRIT  
PER-JÄSEN KESKIARVO 

Piiri  Lahjoitus (US$)

300-E1 ............................................................................................... $595 

300-B2 .............................................................................................. $480 

354-H ................................................................................................ $303 

300-G2 .............................................................................................. $269 

300-D2.............................................................................................. $241 

331-A ................................................................................................ $224 

335-C ................................................................................................ $224 

334-A ................................................................................................ $192 

335-D ................................................................................................ $191 

300-F ................................................................................................. $187 
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Lahjoittajat - Top Ten 2020-2021

ENITEN LAHJOITTANEET  
LIONSPIIRIT 
Piiri  Lahjoitus (US$)

300-E1  .................................................................................. $1 159 353 

300-G2  ................................................................................. $1 150 198 

335-B  .................................................................................... $1 113 922 

300-B2  ..................................................................................$1 024 388 

334-A  ................................................................................... $1 013 095 

335-C  .......................................................................................$815 816 

354-D  .......................................................................................$798 946 

300-C2  .....................................................................................$733 000 

355-A  .......................................................................................$579 218 

300-A2  .....................................................................................$546 375 

Palvelemme anteliaan tuen ansiosta
Lions Clubs Internationalin säätiö on kiitollinen lahjoittajille, jotka ovat tarjonneet runsasta tukea 
tänä vuonna, ja vuoden uusille Lions Legacy Societyn jäsenille, joiden tulevat lahjoitussitoumukset 
palvelevat seuraavan sukupolven lioneja, leoja ja edunsaajia.
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Yli US$400 000
Aruna Abhey Oswal

US$200 000-$399 999
Cheng-Chin Li
James Melvin
V.P. Nandakumar

US$100 000-$199 999
Ta-Lung Chiang
Jung-Yul Choi
Shih Ling Chou
Richard Felicelda
Magnet Lin
Ting-Yu Ssu
Fu-Lai Tsai
Shu-Lien Wei
Shun-Ying Yeh

US$50 000-$99 999
Doo-Hoon Ahn

Bob Brown

Douglas Chan

Pravin Chhajed

Shigehito Hayashi

Mei-Li Huang

Ea-Up Kim

Chin-Sheng Liang

Edward Lim Lin

J. Frank Moore III

Ryozo Nishina

In-Kyo Oh

Vijay Kumar Raju

Shingo Onodera

Takahiro Sakurai

Katsuki Shirosaka

Calvin Smith

Chikao Suzuki

US$25 000-$49 999
Mahendra Amarasuriya

Yi-Tu Cheng

Wen-Pin Chiu

I-Lang Cho

Tzu-Ting Chou

Mukesh Shankerlal Chowdhary

Yu Jing Duan

Shunichi Hayashida

Jae-Kap Heo

Liao-Chuan Huang

Myung-Yun Huh

George Ibrahim

Prithvi Jairath

Hoon Ji

Larry Johnson

Kazuma Juura

Masayuki Kawashima

Shinji Kayamori

Kentaro Kitano

John Knepper

Jayashree Kumar

Choong-Lai Lim

Hsien-Li Lo

Gary Ka Fai Luk

Isao Matsuoka

Norikata Mita

Yoshio Mizobuchi

Kenji Nagata

Nobuo Nishiki

Paulo Pennacchi

Ferozur Rahman

G. Ramaswamy

John Rudert

Paul Settelmeyer

Michael So

S.B. Somasundaram

Larry Stewart

Kuo-Sung Tsai

Junnian Xiong

Jitsuhiro Yamada

Susumu Yano

Guo-Jun Zhang

Suurimmat lahjoittajat (US$) 2020-2021
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US$10 000-$24 999
Naresh Aggarwal

Anil Agrawal

Jagdishchandra Agrawal

Byung-Yeol Ahn

Sanjeev Ahuja

Douglas Alexander

K.S. Babai 

V. Ramesh Babu

K. Babu

James Bixler

Meera Chandra

Min Chii Chang

Hung Ju Chang

Tzu Chin Chang

Shu-Yueh Chang

Chao-Wen Chang

Shui-Chuan Chao

Yi Teng Chen

Wen Jung Chen

Ruey-Chen Chen

Teng-Shen Chen

Feng-Chi Chen

Hui-Tsung Chen

Jing-Shian Chen

Pi-Che Chen

Wen-Hau Cheng

Hsi-I Cheng

Hsin-Chin Cheng

Su-Mei Chien

Jae-Chul Chin

Liang-Chin Chiu

Ming-Chien Chiu

Sang-Bae Choi

Kyu-Dong Choi

Yu Chun Chou

Chang-Kuang Chuang

Chih-Hsiang Chung

Marie Cunning

Frédérique D’Agostino

Rebecca Daou

Lossou Djibom

Ricky Dodson

Giampietro Dolce

Betty Eisenbrey

Shunji Enomoto

Eric Dick Trust

Yao Fiawoo

Daisen Fujii

Kazuhiro Fujii

Tsuguya Fujii

Shinya Fukuda

Philippe Gerondal

Alexis Gomès

Je-Gil Goo

Gang-Su Ha

Myung-Soo Ha

Ichiro Harita

Mitsuyoshi Hashimoto

Ryoji Hashizaki

Kyeong-Soon Heo

Shui-Chien Ho

Masaya Horimoto

Shu Hou

Cheng Chiang Hsieh

Jien Bieng Hsu

Chun-Huang Hsu

Fu-Ta Hsu

Chin-San Huang

Ming-Lu Huang

Ming-Tsung Huang

Tzong Huang

Hsiao-Shu Hung

Jin-Chang Hwang

Bo-Shiung Hwang

Yasuo Iga

Fumihiko Imai

Yukio Ishida

Nobuyoshi Ishikawa

Ashok Jalan

Jeng Jiang

Hyeong-Kyu Joo

No-Jin Jung

Yuzo Kanazawa

Jeffrey Keckley

Tae-Joo Kim

Dong-Hwan Kim

Sun-Ho Kim

Ui-Gyeom Kim

Chang-Hyun Kim

Jong-Seok Kim

Yasuko Kishimoto

Hideki Kitahata

Anish Koshy

Tatsunari Kubonishi

Cheng-Ching Kuo

Mei-Li Kuo

Morio Kuramoto

Hsiu Hui Lai

Bernadette Lane

Hyeong Mo Lee

Gil-Haeng Lee

Joo-Sub Lee

Chul-Jae Lee

Yen-Chieh Lee

Suurimmat lahjoittajat (US$) 2020-2021
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Young-Ja Lee

Kang-In Lee

Gye-Oh Lee

Chia-Shun Lee

Chin Lee

Young-Soo Lee

Ming-Fang Li

Han-Pin Lien

Tien Sheng Lin

Tang-Lai Lin

Chan Lin

Hsin-Chih Lin

Chiang-Ho Lin

Long-Zyh Lin

Shu-Chuan Lin

Sam Lindsey

De Feng Liu

Wen-Kuang Liu

Fu-Chang Liu

Jonathan P.S. Lum

Athanasios Maimaris

Masayoshi Maruyama

Masashi Matsui

Usha Raju Mudunuri

Daisuke Nagai

Yasuhisa Nakamura

Toyoshige Nakatani

Sang-Gi Nam

Yumin Natsu

Yoshinori Nishikawa

Kunio Oaku

Sakiko Odaka

Takahito Oikawa

Makoto Oishi

Takahiko Okada

Veronica Oliva Ornelas

Chin-Shih Ou

Ching-Lu Pai

Jueng Jen Pan

Hwa-Yong Park

Kyung-Boon Park

A.V.R. Prasad

G.R. Surya Raj

G.M. Balaji Rathnam

David Roberts

Nancy Jean Ross

Gertrude Rudert

Toshiko Sabae

Yoshihiro Saito

Kenta Sasaki

Shinji Sato

Catherine Sebat

Tolulope Senbanjo

Manoj Shah

Yoshie Shibata

Chun-Chung Shih

Shunetsu Shimoma
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US$10 000-$24 999 
jatkuu...  
Hirofumi Shimosoeda

Gi-Il Shin

Yu Shyu

Bill Smothermon

Yin-Mei Su

Chin-Chuan Su

Chang-Il Sung

Shozo Suwa

Toshio Takai

Noriyuki Takano

Masakatsu Takano

Wing-Kun Tam

George Ong Tan

Hung-Min Tang

Peerawat Thum-Utaiporn

Kenji Tominaga

Shu-Chuan Tsai

Mei-Yu Tsai

Tung-I Tsai

Sung Tsai

Yi-Ju Tsai

Yoichiro Tsumura

Koji Tsurushima

Po Hou Wang

Wen-Chuan Wang

Chi-Chu Wang

Fang-Lin Wang

San-Chyi Wang

Chin-Sheng Wang

Osamu Watanabe

Jong-Tae Won

Yong-Gon Woo

J Wayne Wrightstone

Jia-Jen Wu

Hui-Yi Wu

Mei-Yu Wu

Yen-Yoo Wu

Haruo Yamada

Hiroshi Yamakawa

Motohiro Yamamoto

Tomoaki Yamanita

Seiki Yamaura

Mume Feng Yang

You-Seong Yang

Joo-Hwan Yang

Tzong-Fwu Yang

Gudrun Yngvadottir

Osamu Yonechi

Se-Woong Yoon

Haruo Yoshimoto

Shih I Yu

Huei Mine Yu

Chin-Hang Yuan

Suurimmat lahjoittajat (US$) 2020-2021



 

Lions Legacy  
Society -jäsenet

Säätiö on ylpeä saadessaan antaa tunnustusta uusimmille lahjoittajille, 
jotka ovat sitoutuneet henkilökohtaisiin perintölahjoituksiin ja 
varmistavat siten LCIF:n lahjoitusohjelman jatkumisen tulevaisuudessa.

John Braisted

Gary Brown

Wendy and Barry Cain

Sheila Casteel

Kelly Clark

Dr. Edward and Gail Cordes

Marie Cunning

Ricky Dodson

Gregg and Ellen Drabek

Dennis Dulniak

George A. and Cynthia L. Fosselius

Howard Freedman

Lary Garrison

Rohit and Ekta Gupta

Clarence Harris

Ardie and Ken Klemish

Mark Koller

Dawn Marie and Kevin Kosobucki

Kenneth Kreismer

Hilary Kumnick

Bernadette Lane

Connie Le Cleir-Meyer

Frank and Amy Leidenfrost

Mark and Debbie Mansell

Kerry L. and Deborah L. McKnight

Connie Lee McMichael

Steve and Marilyn Patterson

Joseph Pitts

Joseph Preston

Phyllis C. Rogers

John and Gertrude Rudert

Anne and Thomas Smarsh

Sandra Sowers

Steven Tremaroli

Ryan Vulgamott

Walter and Jama Wahl

John M. and Melanie M. Wargo

Tom and Diana Witkowski

 | 33 



LCIF:n hallitus
2020-2021
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Gudrun Yngvadottir
Edellinen kansainvälinen presidentti
LCIF:n puheenjohtaja 

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri VII

Dr. Jung-Yul “Yul” Choi
Kansainvälinen presidentti
Lions Clubs International

Dr. Manoj Shah
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri VIII

Douglas X. Alexander
Ensimmäinen kansainvälinen varapresidentti
Lions Clubs International

Lewis Quinn
Entinen kansainvälinen johtaja
Suurin jäsenmaa

Brian E. Sheehan
Toinen kansainvälinen varapresidentti 
Lions Clubs International

Aruna Abhey Oswal
Entinen kansainvälinen johtaja
Toiseksi suurin jäsenmaa

Dr. Patti Hill
Kolmas kansainvälinen varapresidentti
Lions Clubs International

Dr. Ta-Lung Chiang
Entinen kansainvälinen johtaja
LCIF:n rahastonhoitaja
Suurin maa per-jäsen lahjoituksissa

Ardie Klemish*
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri I

Chikao Suzuki
Entinen piirikuvernööri
Toiseksi suurin maa per-jäsen lahjoituksissa

Garnet E. Davis
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri II

In-Kyo Oh
Entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
Kolmanneksi suurin maa per-jäsen lahjoituksissa

Ramiro Vela Villarreal
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri III

Dr. Naresh Aggarwal
Entinen kansainvälinen presidentti
LCIF:n varapuheenjohtaja

Dr. Eng. Sandro Castellana
Entinen kansainvälinen johtaja
LCIF:n sihteeri
Kansainvälinen vaalipiiri IV

Chancellor Bob Corlew
Entinen kansainvälinen presidentti
Toiseksi viimeisin LCIF-puheenjohtaja

Dr. Jitsuhiro Yamada
Entinen kansainvälinen presidentti
Vaalipiiri V

James E. “Jim” Ervin
Entinen kansainvälinen presidentti
Kansainvälisen presidentin nimitys

Vijay Kumar Raju
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälinen vaalipiiri VI

Doo-Hoon Ahn
Entinen kansainvälinen johtaja
Kansainvälisen presidentin nimitys

* nimitetty avoimen viran vuoksi
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Taloustiedot
2020-2021
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LCIF:n tulot ja voitot tilikaudelta (US$)

LCIF:n kulut tilikaudelta (US$)

Nettovarallisuus yhteensä tilikauden mukaan (US$)

Nettovarallisuus  tilikauden 
lopussa (US$)

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Rahoitusosuudet
$53 594 375

<0% <0%

<0%
81% 57%

18%

18%19%

16% 11%

9% 9%

11%12%

62%60%

84% 89%

1%
43%

Apurahat
$33 060 216

Rahoitusosuudet
$46 458 179

Apurahat
$30 016 054

Muu
$(185 611)

Hallinto
$4 851 576

Nettovarat
lahjoittajien 
rajoituksilla
$49 093 263

Muu
$(239 996)

Hallinto
$4 117 043

Nettovarat
lahjoittajien 
rajoituksilla
$41 615 675

Sijoitetun pääoman
tuotto, netto
$12 072 020 

Kehitys
$10 374 661

Sijoitetun pääoman
tuotto, netto
$62 442 937

Kehitys
$8 687 541

Ohjelma-
tuotto, netto
$597 641 

Muut  
ohjelmakulut
$6 603 766  

Nettovarat ilman 
lahjoittajien  
rajoituksia
$253 132 559 

2019-2020 $302 171 822

2020-2021 $362 527 908

Ohjelma-
tuotto, netto
$78 376 

Muut  
ohjelmakulut
$5 562 772  

Nettovarat ilman 
lahjoittajien  
rajoituksia
$320 912 233
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TILINPÄÄTÖS

VARAT 2021 2020

Käteinen ja käteistä vastaavat varat  $16 346 779  $6 956 746 

Saamiset sijoitustuotoista  312 622  320 691 

Myyntisaamiset, netto 77 246  51 057 

Saatavat Yhdysvaltain ulkopuolisilta 
lionspiireiltä

1 146 588 1 003 694

Saatavat Kansainväliseltä lionsklubien 
järjestöltä

 5 880 774  4 708 926 

Maksetut kulut  1 165 385 1 141 147

Lahjoituslupaukset, netto 9 316 302  13 171 718

Investoinnit  346 869 801  294 546 003 

Omaisuus ja laitteet, netto 419 457  575 165 

Muut varat -  5 229 

VARAT YHTEENSÄ 381 534 954 322 480 376

Nettovarat

Ilman lahjoittajien rajoituksia  320 912 233  253 132 559 

Lahjoittajien rajoituksilla  41 615 675  49 039 263 

Nettovarat yhteensä  362 527 908  302 171 822 

VELAT YHTEENSÄ JA NETTOVARAT 381 534 954 322 480 376

VELAT JA NETTOSAAMISET 2021 2020

Ostovelat  $664 610  $798 832 

Siirtovelat  739 494  483 536 

Laskennalliset tulot  115 885  - 

Maksettavat apurahat  17 416 630  18 947 332 

Hyväntekeväisyyslahjoitukset  70 427  78 854 

VELAT YHTEENSÄ  19 007 046  20 308 554 
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ILMAN LAHJOITTAJIEN  
RAJOITUKSIA

LAHJOITTAJIEN  
RAJOITUKSILLA

YHTEENSÄ

TOIMINTAAN LIITTYVÄT

tulot ja voitot

Lahjoitukset  $37 291 169  $9 167 010  $46 458 179 

Ohjelman tuotto, netto  78 376  -  78 376 

Sijoitetun pääoman tuotto, netto  16 203 835  -  16 203 835 

Rajoituksista vapautetut nettovarat

Käyttötarkoituksen rajoitusten saavuttaminen  16 836 796  (16 836 796) -

TOIMINNAN KOKONAISTULOT JA -VOITOT YHTEENSÄ 70 410 176 (7 669 786) 62 740 390

EI-TOIMINTAAN LIITTYVÄT

tulot ja voitot

Sijoitetun pääoman tuotto, netto  45 992 904 246 198  46 239 102 

Kurssitappio, netto  (238 000) -  (238 000)

Hyväntekeväisyyslahjoituksien arvon muutos  (2 011) -  (2 011)

Muut tulot  15 -  15 

TOIMINNAN KOKONAISTULOT JA -VOITOT YHTEENSÄ  45 752 908 246 198  45 999 106 

Kulut ja tappiot

Ohjelmapalvelut

Apurahat  30 016 054  -    30 016 054 

SightFirst  1 717 250  -    1 717 250 

Lions Quest  1 725 619  -    1 725 619 

Muu  2 119 903  -    2 119 903 

OHJELMAPALVELUT YHTEENSÄ  35 578 826  -    35 578 826 

Hallinto  4 117 043  -    4 117 043 

Kehitys  8 687 541  -    8 687 541 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  48 383 410  -    48 383 410 

Nettovarallisuuden muutokset  67 779 674  (7 423 588)  60 356 086 

Nettovarat, vuoden alussa  253 132 559  49 039 263  302 171 822 

NETTOVARAT, VUODEN LOPUSSA $320 912 233 $41 615 675 $362 527 908

Toiminnan tuotot ja voitot ylittävät
liiketoiminnan kulut (alle)

 22 026 766  (7 669 786)  14 356 980 
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2021 2020

TOIMINNAN RAHAVIRRAT

Nettovarallisuuden muutokset  $60 356 086  $11 188 206 

Oikaisut, joilla täsmäytetään nettovarojen muutos (käytettyihin) operatiivisen toiminnan tarjoamiin nettokäteisvaroihin

Arvonvähennys ja poistot  155 708  187 516 

Sijoitusten realisoituneet ja realisoitumattomat nettovoitot  (57 064 370) (6 317 147)

Toiminnan varojen ja velkojen muutokset

Saamiset sijoitustuotoista 8 069 107 137

Myyntisaamiset (26 189) (16 552)

Saatavat Yhdysvaltain ulkopuolisilta lionspiireiltä  (142 894)  (442 765)

Saatavat Kansainväliseltä lionsklubien järjestöltä  (1 171 848)  (4 708 926)

Maksetut kulut (24 238) (31 089)

Lahjoituslupaukset, netto 3 855 416 (3 953 967)

Muut varat 5 229 42 744

Ostovelat ja siirtovelat 121 736 721 413

Maksettavat Kansainväliselle lionsklubien järjestölle - (1 484 154)

Laskennalliset tulot 115 885 -

Maksettavat apurahat (1 530 702) (6 778 681)

Hyväntekeväisyyslahjoitukset (8 427) (56 157)

NETTOVARAT TOIMINTA-AKTIVITEETEISSA (KÄYTÖSSÄ) 4 649 461 (11 509 318)

INVESTOINNIN RAHAVIRRAT

 Investointien hankinta  (81 997 601) (135 035 816)

 Investointien myynnistä saatavat tulot  86 738 173 148 664 031

 Kiinteistöjen ja laitteiden hankinta  - (260 788)

NETTOVARAT INVESTOINTITOIMINNASTA  4 740 572 13 367 427

MUUTOS KÄTEISVAROISSA JA VASTAAVISSA 9 390 033 1 858 109

Käteisvarat ja vastaavat varat vuoden alussa  6 956 746  5 098 637 

KÄTEISVARAT JA VASTAAVAT VUODEN LOPUSSA $16 346 779 $6 956 746
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Maailmanlaajuinen säätiö,
joka voimaannuttaa lionien ja leojen palvelua

International Headquarters
Lions Clubs International Foundation

300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

+1 630.571.5466
lcif@lionsclubs.org

lionsclubs.org/donate

LCIF30_Annual Report FY20-21_FI


