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LCIF ja LCI 



Uuden jäsenen Lions lupaus

Lions lupaus
Teidät on kutsuttu tulemaan jäseniksi ja me kaikki olemme erittäin ylpeitä 
siitä, että te olette
ottaneet vastaan jäsenyyden klubissamme ja Lions Clubs 
Internationalissa. 

Jäsenyys lionsklubissa on etuoikeus.

Olette liittyneet maailman suurimpaan ja aktiivisimpaan 
palveluklubiorganisaatioon, jossa on yli 1,4 miljoonaa vaikutuksen 
tekemiseen sitoutunutta miestä ja naista yli 48 000 klubissa, jotka sijaitsevat 
yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella ympäri maailman.

Jäsenyytenne kautta autatte klubiamme tavoittamaan avun tarpeessa 
olevia ihmisiä paikkakunnallamme ja koko maailmassa.



MD107 -liiton arvot, yksi on 
kansainvälisyys

Kansainvälisyys
•Kansainvälisen järjestön jäseninä osallistumme 
sen osoittamaan palvelutyöhön 
mahdollisuuksiemme mukaan

•Teemme kansainvälistä yhteistyötä apua 
tarvitsevissa maissa myös kahdenvälisinä 
hankkeina ja monikansallisina yhteishankkeina 
muiden maiden lionien kanssa.



LCIF, Kampanja 100,LCIF-Palveluvoimaa  

Maailmassa on monenlaisia tarpeita ja myötätuntoiset 
lionit ovat valmiita vastaamaan niihin. 
Myötätunto yksinään ei auta apua tarvitsevia. Siihen 
tarvitaan rahoitusta. 
Tarvitaan Kampanja 100 –keräystä, päättyy 30.6.2022.

Muutamme maailmaa. Tämä on syy miksi sinusta tuli 
Lion.  Se on myös syy miksi Lions Clubs International 
Foundation – meidän säätiömme – vahvistaa teidän 
antamaanne palvelua varainkeruukampanjan kautta.



LCIF Kampanja 100 – LCIFn
Palveluvoimaa



LCIF, Kampanja 100,LCIF-Palveluvoimaa

*MD 107 on paljon jäljessä lahjoituksissa esim. pohjoismaista. Tsempataan kevätkausi

*Jos lahjoittaa 1 €/pv, se on 356 €/v, jos lahjoittaa 10 €/vk, se on 520 €/v

* Suomen Lions liiton tavoitteena on, että jäsenet lahjoittaisivat 100 dollaria/jäsen

* LCIF loppukampanja ad 30.6.2022, klubi/jäsen lahjoittamaan esim 20€/jäsen. Hyvä tahto.

Malliklubi
• klubin jäsenten lukumäärä x jäsenkohtaisen lahjoituksen ka (US£)= klubin kokonaistavoite 

(US£)



Kansainvälisyys
Lions järjestö on kansainvälinen järjestö, jonka päämaja on 
USA:ssa, missä Lions järjestön perustaja Melvin Jones eli ja 
vaikutti

Lions 104. vuosikokous on LCIC 2022 in Montreal 24.-28.6.2022



LCICon vuosikokoukset Conventions

103. vuosikokous Milanossa 2018

-Mukana oli paljon MD107 jäseniä eri piireistä

-107K-piiristä oli ainakin 12 leijonaa ja 3 puolisoa

-Osallistuimme eri tilaisuuksiin, mutta tietenkin kaikki oli 
aloituksessa  ja lopetuksessa mukana. 

-Viimeinen iso tilaisuus on yhteistilaisuus, jossa oli yli 2000 
osallistujaa isossa salissa.MD 107 osallistujille olimme varanneet 
kolmelle riville paikkoja, joita rivien päässä vahdimme. 



104. vuosikokous LCIC Montrealissa 
24.6-28.6.2022

-Järjestetäänkö Suomesta yhteistä Lions-matkaa?/Kilpailuttaako 
joku piiri/klubi matkanjärjestäjänä?

-Conventioon lähtijät, kielimuuria ei ole. Suomeksi on tulkkaukset

-Ohjelmalehtinen löytyy myös suomen kielellä (vielä). 

-Lions hotelleilta (järjestäjän valitsemat) julkinen liikenne/lions
bussit Convention paikkaan



MyLion ja MyLCI

MyLion-sivulle

-Tallennetaan kaikki klubin tapahtumat, niin aktiviteetit kuin 
palvelu

-Tallennetaan klubia koskeva raportti 1 x kk

-Palvelun tallentamisen voi tehdä esim puolivuosittain tai joka 
tapahtuman jälkeen. Palvelun tallentamista tehostettava.

MyLCI

-Sivulta löytää kaikki MD 107 klubit ja jäsenet

-Sivulle merkitään uudet klubin toimihenkilöt, samoin piirin uudet 
jäsenet



Nuorisovaihto

USA/Hawaiji



Nuorisovaihto Suomessa 60 v.

Päätös nuorisovaihtoon

ryhtymisestä tehtiin Suomen Lions-liitossa vuonna 

1961 ja ensimmäiset nuoret lähtivät vaihtoon 

kesällä 1962. Tuolloin vaihto järjestettiin vain 

USA:n kanssa. 

Nykyään Lions-liitto järjestää joka vuosi 

kansainvälistä nuorisovaihtoa yli 40 maan kanssa. 



Yleistä nuorisovaihdosta

Lionien kansainvälisen nuorisovaihdon tehtävä on:

Luoda suomalaisille nuorille mahdollisuus nähdä ja kokea 
uusia kulttuureja ja elämää vieraassa maassa ja luoda uusia 
erilaisia ystävyyssuhteita sekä antaa nuorelle tilaisuus kasvaa 
ja kehittyä itsenäisesti toimeentulevaksi kansalaiseksi.

Luoda suomalaisille perheille ja heidän nuorilleen 
mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja ihmisiin 
vastaanottamalla tänne saapuvia nuoria.

Lisätä ja ylläpitää positiivista Suomi-imagoa maailmalla.

Peru



Yleistä nuorisovaihdosta
Lions-nuorisovaihto on 16 – 21 -vuotiaiden 
nuorten lyhytaikaista, pääasiassa kesäaikana 
tapahtuvaa toimintaa. 

Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja 
kansainvälisestä nuorisoleiristä tai pelkästään 
perhejaksosta. 

Vaihdon kokonaiskesto (perhe + leiri) on 
Euroopan maiden kesken tapahtuvassa vaihdossa 
noin 2 - 3 viikkoa ja eri maanosien välisissä 
vaihdoissa noin 3 – 5 viikkoa. 

Kansainväliset nuorisoleirit, joihin osallistuu 
nuoria useista maista, kestävät tyypillisesti noin 4 
– 9 päivää.



Perhejakson aikana nuori asuu kohdemaassa 

yhdessä tai useammassa perheessä 

perheenjäsenen tavoin. 

Tällöin hän näkee ja omakohtaisesti kokee 

kyseisen maan arkipäivän elämää ja tapoja. 

Leirijakson aikana nuorilla on tilaisuus tutustua 

muiden kuin kohdemaan nuoriin ja heidän 

elämäänsä. Osa leireistä on maksullisia 

keskimäärin 100-400 USD.

Tyypillisesti leireillä on nuoria 10 – 20 eri 

maasta. 
Peru



Lions-nuorisovaihtoon ei kuulu 
kouluopiskelu eikä ansiotyö.

Nuorisovaihto on kaksisuuntaista 
vastavuoroisuusperiaatteella. 

Suomesta lähtee vuosittain noin 150-200 
nuorta ja tänne saapuu 150 … 180 
nuorta. 

Suomella on lions-
nuorisovaihtosopimukset noin 40 
maahan.

USA:n osavaltioista mukana on 26.

Peru



Vuonna 2017 suomalaisia lähti n. 40 maahan, eniten USA:han

Hakijoita oli yhteensä 229  n. 195 lähti matkaan. 
Italia



Aikataulu

o Pääsy haluttuun tai muuhun erikseen sovittuun kohdemaahan on selvinnyt helmikuun alussa. 
Tämän jälkeen nuori on sitoutunut matkaan, eikä sitä voi peruuttaa ilman perusteltua syytä. 

o Vaihdon yksityiskohtaisia tietoja (isäntäperheet, leirit) tulee kohdemaista ja lentomatkoja varataan 
normaalisti huhti-toukokuussa. Käydään sähköpostikeskustelua isäntäperheen kanssa, vaihdetaan 
valokuvia ja kerrotaan Suomesta

o Pidetään yhteyttä tarvittaessa myös muihin samaan kohteeseen menijöihin ja liitytään facebook-
ryhmään

o Varsinainen vaihto tapahtuu juhannuksen ja elokuun ensimmäisen viikon välisenä aikana. 



Peru

Machu Picchu

Nuoren on sopeuduttava kohdemaan elämään ja tapoihin.

• Nuoren on tultava toimeen englannin tai kohdemaan kielellä.

• Nuori ei saa kohdemaassaan tehdä luvatta omia matkoja ja hänen 

tulee vaihdon päätyttyä palata kotimaahan, ellei asiasta ole 

kirjallisesti sovittu ennen vaihtoa. 

• Alkoholin ja tupakoinnin suhteen on noudatettava kohdemaan 

antamia ohjeita ja hakemuksessaan ilmoittamia tietoja. 

• Kaikki huumeet on ehdottomasti kielletty.

• Moottoriajoneuvojen kuljettaminen on vaihdon aikana kielletty.

• Lisäksi maakohtaisia sääntöjä, esim. ikärajat voivat vaihdella.

• Nuori sitoutuu noudattamaan nuorisovaihdon sääntöjä ja esim. 

leirillä erikseen annettavia ohjeita. 



Sopia perheen kanssa kustannuksista. 

Valmentaa nuori matkaan Suomen ja 
erityisesti paikkakunnan lions-tietoudella 
ja antaa vietäväksi jokin ”lions-
tervehdys” (klubin tiedottaja tekee)

Varautua toimimaan yhteyshenkilönä ja 
käsittelemään ongelmatilanteita (ovat 
erittäin harvinaisia) vaihdon aikana. 

Järjestää matkalta palanneelle nuorelle 
tilaisuus käydä kertomassa matkastaan 
ja näyttämässä valokuvia klubin 
kokoukseen syksyllä.

Lionsklubin tehtävät



Mikä on isäntäperhe?

Ihan tavallinen perhe. Nuoret tulevat tutustumaan normaaliin 
suomalaiseen elämään. 

Perheessä vaaditaan yksi aikuinen (18 v.) jolla on vastuu vaihtarista

Yhteys nuoreen hyvissä ajoin ennen hänen saapumistaan ja sopia 
vaihtoon liittyvistä asioista: hakeminen lentokentältä, mukaan tarvittavat 
tavarat, mitä nuori haluaisi kohteessa nähdä tai tehdä jne.

Antaa vaihtonuorelle oma nukkumapaikka/huone omaa rauhaa varten

Sitoutua noudattamaan nuorisovaihdon sääntöjä ja annettavia ohjeita 



Ongelmatilanteissa…vastuut ja toimintaohjeet

ota yhteys vaihdon järjestäneen klubin nuorisovaihtajaan tai leirin 
yhteyshenkilöön

(tiedot löytyvät isäntäperhelomakkeesta)

-> piirin nuorisovaihtojohtajaan (YCEC)
-> piirikuvernööriin (district governer)

voi joutua vaihtamaan isäntäperhettä (varaperhejärjestelmä)

voi joutua lääkäriin / sairaalaan (matkavakuutus pakollinen)

voi joutua lähtemään kotiin kesken matkan

• huono tai sääntöjenvastainen käytös > nuoren omalla kustannuksella

• muu syy > klubi maksaa ensisijaisesti, kustannukset selvitetään jälkeen 
päin



Isäntäperheeksi ?

jos haluatte toimia 
isäntäperheenä kesällä 
Suomeen tulevalle nuorelle, 
hakuaika on vuoden alussa

Hakulomakkeen saa klubin 
nuorisovaihtajalta tai piirin 
nuorisovaihtojohtajalta

Viitasaari 

2010



Sri Lankan yhteistyö

• Pitkä historia

• Kummilapsia vuodesta 1986

• Vanhin MD 107:n yhtäjaksoisesti jatkunut avustusohjelma

• Kummiohjelmassa on ollut noin 2650 kummilasta

• Tällä hetkellä edelleen 1000 kummilasta

• Koulu- ja opiskelukustannuksia tuetaan

• Kummilapsista on valmistunut lääkäreitä, insinöörejä, opettajia ja suuri joukko erilaisten ammattien 
harjoittajia
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Silmälasien keräyskampanja

• Suomalaiset leijonat tekivät kierrätystä jo ennen kuin se oli muodissa.

• Toimitettiin yli 20 000 paria silmälaseja

• Päätettiin lopettaa logististen hankaluuksien jälkeen

• Joskus lähetykset jäivät tulliin jumiin ja niitä sai selvitellä sieltä pois

• Maahan tuli eri lähteistä myös kaupallisia edullisia laseja

• Maksuttomien lasien toimitus lopetettiin, ettei muulle Lion –avustustoiminnalle seuraa hankaluuksia 
tullin ja muiden viranomaisten suunnalta
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Sri Lankan silmäsairaala

Silmäsairaalan rakentaminen on ollut Suomen valtion, suomalaisten ja

srilankalaisten lionien sekä kansainvälisen Lions Clubs International 

Foundation - säätiön (LCIF) yhteishanke

• Toimii tehokkaasti: 12.1.2012 – 1.9.2021

• yli 240 000 kpl potilaskontakteja ollut 

• 23 000 kpl harmaakaihia löydetty

• 10 271 ilmaisleikkausta tehty ja maksullisia leikkauksia 10 286 kpl

• 157 545 potilaskäyntiä sairaalasssa + seulontaleireillä yli 40 000

• Vapaaehtoistyö toiminnan perustana

• Lahjoitettu euro menee siihen tarkoitukseen, mihin on luvattu.

• Paikalliset lionit valvovat toimintaa
Kansainvälisyys –webinaari 2022 27



Sri Lankan Lions ystävät ry.

• 2009 perustettiin Lions-liiton alainen Sri Lankan lions-ystävät toimikunta

• Toimikunnan tarkoitus on niin silmäsairaalaalle kuin muukin Sri Lankassa tapahtuva lionien 
tukitoiminta

• Kuka tahansa voi liittyä toimintaan tukijäseneksi

• Henkilöjäsenmaksu on 40 eur/vuosi

• Klubilta 100 eur

• Yritykseltä 200 euroa

• Lisäinfoa löytyy Suomen Lions-liiton verkkosivuilta sekä 

• Facebookissa Sri Lankan Lions-ystävät
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Pohjoismainen yhteistyö NSR

• Pohjoismainen yhteistyö, NSR, vuodesta 1962

• Palveluhankkeita, yhteisesiintymisiä ja hallintoa

• Päätökset tehdään neuvoston kokouksessa

• Taloudelliset- ja sääntöasiat 1 ääni / maa ja päätökset 
yksimielisesti

• CC-kokous – MD puheenjohtajat kokoontuvat

• NSR-OC – työvaliokunta, 1 edustaja / maa

• Vuoden 2022 kokous viime viikonloppuna Islannin 
isännöimänä – virtuaalisena

• Vuosi sitten Suomi isännöi samalla tavalla virtuaalisesti
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NSR hankkeella aurinkokeittimiä Keniaan 2016 - 2019



NSR Diabetes-leiri Suomessa 2022

• Tuoreena hedelmänä on pohjoismainen diabetesleiri 
Suomessa ensi kesänä

• 16.-23.7.2022 pohjoismainen tyypin 1 diabetes Lions-
nuorisoleiri Tampereella Varalan urheiluopistolla

• Osallistujat 17-19 vuotiaita nuoria Euroopasta

• Ohjelmassa diabetes tyypin 1 –koulutusta
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NSR – leiri nuorille – joilla 1-tyypin diabetes 

• Suomalaista pesäpalloa ja muita 
pallopelejä, saunaa ja uintia, Suomen 
luontoon tutustumista ja 
huvipuistovierailua

• Samoin kuin leirin aktiviteetit - myös 
ruokavaliot tukevat tyypin 1 diabetesta 
sairastavien tarpeita ja hyvinvoinnin 
varmistamista.

• Hakuaika 28.2.-22 asti
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Lions on kansainvälisyyttä
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Kiitos


