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Pääkirjoitus: Veli-Matti Andersson  

LCIF – YHTEINEN AVUSTUSSÄÄTIÖMME 

 Maailmanlaajuisen leijonatoiminnan toinen peruskivi LCIF toimii vallitsevasta Covid-19 pandemiasta huo-

limatta koko ajan aktiivisesti.  Erilaisia diabetekseen, ympäristöön, nälän helpottamiseen, näkökykyyn, lap-

suusiän syöpään, nuorisoon, katastrofeihin ja yleiseen humanitaariseen apuun liittyviä aktiviteetteja to-

teutetaan LCIF:n avulla yhdessä paikallisten leijonien kanssa kaikilla mantereilla.   

Vallitsevaan Covid-19 pandemiaan liittyviä aktiviteetteja on toteutettu toistaiseksi useita noin 5:llä miljoo-

nalla dollarilla, joista suurin osa on kohdistunut Euroopassa toteutettuihin hankkeisiin. 

 Näitä perinteellisiin palvelualueisiin sekä Covid-19 pandemiaan liittyviä aktiviteetteja tuetaan useiden eri 

LCIF:n myöntämien apurahamuotojen avulla. Apurahoja rahoittavat ja niitä varten kerätään varoja toisilta 

järjestöiltä, yrityksiltä, leijonatoiminnan ulkopuolisilta henkilöiltä erilaisilla keräyksillä ja tapahtumilla sekä 

leijonilta itseltään. Tällä hetkellä on meneillään LCIF:n vuonna 1968 alkaneen toiminnan yksi suurimmista 

keräyksistä Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja palvelun tehostamiseksi 

300 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. 

 Keräystavoitteesta on jo saavutettu yli puolet, mutta paljon on vielä tehtävä jotta tavoite saavutetaan en-

nen kuin varsinainen vuonna 2018 alkanut keräysjakso päättyy 30.6.2022.  Euroopassa ja Suomessa ollaan 

tällä hetkellä selvästi jäljessä asetetuista keräystavoitteista. 

 Piirimme aktiviteettirahaan sisältyvä 5,00 euron suuruinen jäsenkohtainen LCIF:lle kohdistettu osuus on 

hyvä lisä tavoitteen saavuttamiseksi, mutta tämän lisäksi tarvitaan vielä lisäponnistuksia. 

 Melvin Jones Fellow -jäsenyyksien hankkiminen lionstoiminnassa ansioituneille jäsenille on perinteellinen 

tapa palkita ansioituneita jäseniä suorittamalla lisäsuoritus LCIF:lle, mikäli jäsenyyden saamiseksi vaadit-

tava 1.000 dollarin suoritus ei ole jo kertynyt klubin hyväksi piirin aktiviteettirahan muodossa tai aiemmin 

suoritettujen lisäsuoritusten muodossa. 

  Tavoitteen saavuttamiseksi on julistettu koko Suomea koskeva Kampanja100 klubikilpailu, josta on erilli-

nen artikkeli tässä lehdessä. Oman piirimme osalta kilpailun tilanne on tällä hetkellä ennen kuin piirira-

haan sisältyvä 5,00 euron osuus on tuloutettu klubikohtaisesti LCIF:lle:  Ensimmäisenä LC Honkajoki 14,70 

dollaria/jäsen ja toisena LC Rauma/Reimari 3,00 dollaria/jäsen. 

 Toinen tapa, jonka toteutuminen on vielä tätä kirjoittaessa riippuvainen siitä, miten käynnistyneet ko-

ronarokotukset onnistuvat ja mitkä ovat voimassaolevat viranomaisohjeet tulevan toukokuun loppupuo-

lella, jolloin on tarkoitus järjestää Euroopan laajuinen Euroopan LCIF -päivä, LCIF Europe Day.  Aktiviteetin 

toteutuspäiväksi on tällä hetkellä ehdolla alistavasti lauantai 22.5.2021.  Tästäkin aktiviteetista on artikkeli 

toisaalla tässä lehdessä ja siitä tullaan informoimaan klubeja vielä kevätkauden aikana. 
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  Meillä on myös mahdollisuus hakea LCIF:ltä apurahoja omiin aktiviteetteihin.   

Toimikaudella 2019-2020 LCIF:lle tuloutetuista varoista piirimme kaikki klubit voivat hakea yksin tai yh-

dessä noin 1.850 euron suuruista Piirin ja klubin vaikutusapurahaa (DCG), josta on myös erillinen artikkeli 

pääkirjoituksen alapuolella.   

Mikäli apurahan avulla suunniteltu aktiviteetti on tarkoitus toteuttaa vielä tulevan kesäkauden aikana, on 

sen hakemisella jo kiire.  Apurahahakemusten tulisi olla tässä tapauksessa minulla käsiteltävänä viimeis-

tään 11.2.2021.  Tästä mahdollisuudesta on artikkeli toisaalla tässä lehdessä. 

 

  LCIF:n toiminnassa on oleellista ja useista muista palvelutyötä tekevistä järjestöistä poiketen, että kaikki 

sille tehtävät lahjoitukset käytetään palvelutyöhön. Kaikki LCIF:n toiminnan henkilö- ja hallintokulut kate-

taan sen peruspääomasta saatavilla tuloilla. 

 Kaikilla tapaa LCIF:lle suoritetut avustukset kasvattavat klubin tai yksittäisen jäsenen niin sanottua MJF -

saldoa, jolla voidaan hankkia Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä palkitsemaan lionstoiminnassa ansioitu-

neita jäseniä. 

 

Veli-Matti Andersson 

LCIF Piirikoordinaattori 

S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com 

Puhelin 044 958 5715  

 

 

 
MAHDOLLISUUS HAKEA PIIRIN JA KLUBIN VAIKUTUSAPURAHAA 

 Piirimme kaikilla klubeilla tai muutamilla klubeilla yhdessä on mahdollisuus hakea LCIF:lta Piirin ja klubin 

vaikutusapurahaa, ns. DCG -apurahaa, viime toimikaudella LCIF:lle tuloutetusta keräystuloksesta. 

  Haettavan apurahan suuruus on 2.185,27 dollaria, joka on häilyvästä dollarin vaihtokurssista riippuen 

suuruusluokkaa 1.850 euroa. Apurahan saamisen ehtona on, että sen käyttötarkoitus on aktiviteetti, pro-

jekti tai hanke, joka vastaa tärkeään tarpeeseen paikkakunnalla ja että se tarjoaa mahdollisuuden tuoda nä-

kyvyyttä lionstoiminnalle paikkakunnalla. Apurahahakemuksen hakemismenettelystä ja sen saamisen tar-

kemmista ehdoista löytyy lisätietoa piirimme nettisivuilta   https://www.lions107m.org/index5.php  koh-

dasta ”Materiaalipankki”. 

 Piirihallitus käsittelee ja hyväksyy piirimme klubeilta tulleet DCG -apurahakemukset edelleen LCIF:lle lähe-

tettäväksi. DCG -apurahahakemuksen tulee olla käytettävissäni 11.2.2021 mennessä.  Mikäli DCG -apura-

hahakemuksia tulee enemmän kuin yksi niin Piirihallitus valitsee niistä parhaimmaksi katsomansa edelleen 

lähetettäväksi. 

 Ennen apurahahakemuksen tekemistä suosittelen yhteydenottoa koskien hakemuksen sisältöä piirimme 

LCIF -koordinaattori Veli-Matti Anderssoniin, sähköposti veli-matti.andersson@hotmail.com tai puhelin 

044-958 5715. 

 

mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
https://www.lions107m.org/index5.php
mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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 Jo tammikuussa aloitetaan klubipresidenttien valmennuksen 1. vaiheella. Valmennukseen on toistaiseksi 
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tarjolla sekä perinteinen koulutustilaisuus Harjavallassa 26.1 että etänä verkossa 9.2. Valmennukset ovat 



 
5 

 

samansisältöisiä ja varapresidentit voivat valita niistä aikataulullisesti tai muuten sopivimman. Luonnolli 
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EUROOPAN LCIF -PÄIVÄ  

 

 Tänä vuonna järjestetään kaikissa Euroopan lionsmaissa toukokuussa tai kesäkuun alussa 

Euroopan LCIF -päivä, LCIF Europe Day, jolloin on tarkoitus tuoda esille LCIF:n maailmanlaa-

juista palvelutoimintaa ja aktiviteetteja, kerätä varoja ulkopuolisilta meneillään olevaan 

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräykseen sekä tiedottaa suurelle yleisölle kaikesta 

Leijonatoiminnasta. 

 Keräyspäiväksi on Suomessa alustavasti ehdolla lauantai 22.5.2021 joka päivämäärä vah-

vistunee, muuttuu tai peruuntuu muun muassa vallitsevasta koronatilanteesta riippuen 

vielä kevätkauden aikana. 

 Ulkopuolisilta kerättävien varojen keräystavoite on 10,00 euroa klubin jäsentä kohden. 

 Keräys voidaan järjestään Suomen Lions-liiton nykyisin voimassa olevalla keräysluvalla ja 

keräyslippaat ja niihin kiinnitettävät keräystarrat sekä keräyslupa ovat saatavissa minulta. 

 Euroopan LCIF -päivä on loistava tilaisuus tuoda esille LCIF:n ja koko lionsliikkeen toimintaa 

mutta Suomen Rahankeräyslaista (863/2019) johtuen on huomioitava että  rahankeräysta-

pahtumaan on muun muassa kiellettyä yhdistää arpajaisia sekä kaupankäyntiä ja klubin jä-

senhankintaa, antaa lahjoittajalle muu kuin arvoltaan vähäinen lahja tai keräyksen tunnus 

sekä antaa harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen 

toiminnan tarkoituksesta. 

 Suomi, niin kuin useimmat muutkin Euroopan maat ovat selvästi jäljessä maailmanlaajui-

sen Kampanja 100: LCIF Palveluvoima -keräyksen 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta 

ja Euroopan LCIF -päivä keräyksellä on tavoitteena kuroa keräystavoitetta umpeen. 

 Euroopan LCIF -päivän keräys kasvattaa klubin saldoa, jolla on mahdollista hakea klubin jä-

senelle Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä ansiokkaasta palveluksesta. 

Veli-Matti Andersson                    

LCIF Piirikoordinaattori 

S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com                                       

Puhelin 044 958 5715 

 

 

mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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Lions Club Pori / Meri-Pori      - Johnny-Kai Forssell 

 

HEIJASTIMET HEILUMAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

KUNNIAVARTIOSSA 19 VUOTTA 

 

 Lion Johnny-Kai Forssell on 

seisonut Reposaaren sankari-

haudoilla kunniavartiossa 19 

kertaa, Itsenäisyyspäivänä.  

 Lions Club Pori/Meri-Pori las-

kee samalla myös seppeleen 

sankarihaudalle. Vuosien var-

rella mukaan ovat tulleet Porin 

kaupunki, Partiolippukunta 

Saarenkiertäjät sekä tietysti 

Meri-Porin seurakunta. 

  

-Rasmus 

Forssell 

 

  Johnny-Kai Forssellin kunniavartiokaverina oli Raimo Kaipiainen (oik) 

  Saamansa vinkin perusteella Lions 

Club Pori/Meri-Pori pani tuulemaan ja 

keräsi yhteistyökumppaneiltaan ja yri-

tyksiltä heijastimia pois laatikoista, 

joissa niistä ei ole mitään hyötyä.  

 Klubi lahjoitti kaikille Porin Reposaaren 

koulun oppilaille heijastimet ja varahei-

jastimet jätettiin opettajien, Tiina Man-

sikan ja Elina Vihelän, hyvää huomaan. 

Puuhamiehenä oli jälleen lion Jarmo Ki-

vistö.  
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Lions Club Kiikoinen lahjoitti tietokoneita.. 

- Veikko Ala-Erkkilä 

 

 Lc Kiikoinen lahjoitti Toukolan koululle 30 tietokonetta, niille säilytys- ja latausvaunun. Jo aiemmin ke-

väällä lahjoitimme koodauksen ja ohjelmoinnin opetuksessa tarvittavia microbit-kortteja ja tarvikkeita. 

Kävimme 17.12. "virallisesti" luovuttamassa syyskuussa käyttöön otetut läppärit. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

.. ja Paqpa ja Minecraft tulivat tutuiksi myös leijonille. Lue koko 

juttu helmikuun M-viestin printtilehdestä! 

   

 

Lions Club Rauma/Reimari muuttotalkoissa 

 

Lios Club Rauma/Reimari oli                                                                                                                           

kuuden lionin porukalla auttamassa                                                                                                        

TulesTalon muutossa uuteen paikkaan                                                                                        

30.12.2020.  

 

 

 

 

 

Hissi oli korvattu                                                                                                    

liukukippilaitteella. 

Opettaja Eeva 

Falin vastaan-

ottamassa ja 

lion Jouko 

Reikko luovut-

tamassa 

 

Läppäreiden 

säilytys- ja 

latausvaunu 

 

Rauman Seudun tuki- ja liikuntaelinsairauksia 

sairastavien tukiyhdistys 

Tules ry perustettiin vuonna 2004 ja se kuuluu 

valtakunnalliseen Suomen Reumaliittoon. 

 

20.03.2020 Rauman Järjestötalon uudeksi        

nimeksi tuli TulesTalo Rauma. 

 

-Aarno Niemi 
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Kunniakierrot sankarihau-

doilla – kts. printtilehti 

helmikuussa 

 Lionsviikon sankarihautojen 

kunniakäynti on monien 

klubien jokavuotinen perinne. 

 Kuva alla on otettu lion Helena 

Brunnilan kameralla Huittisten 

sankarihaudan kunniakierrolta 

13.1.2021.  Mukana tänä 

vuonna Lions klubit Huittinen, 

Lauttakylä ja Huittinen/Gerda. 

Seppeleen laski LC Huittisten 

presidentti Juha Mattila ja 

juhlapuheen piti LC 

Huittinen/Gerdan presidentti 

Irene Ojainmaa. 

 

 

 

 

    

 

      Minnamari Salmivaara 

LC Huittinen/Gerda 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

  Hyvää alkanutta vuotta 2021! Vinkatkaa klubinne kunniakäynti                             

paikkakuntanne sankarihaudalla. Yritän ehtiä tehdä koosteen                                       

Lions-viikon kunniakierroista paperiseen M-viestiin. 

Kiitos!       

 
                      t. Minnamari 

 

Minnamari Salmivaara 

LC Huittinen/Gerda 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@hotmail.com 

Terveiset toimituksesta 
 

Ylhäällä kuvankaappaus Lions-liiton Facebookista 

 


