
Melvin Jones jäsenyyshakemus

Merkitse yksi 

___Missä apua tarvitaan eniten  ___Tuhkarokko 

___Katastrofiapu  ___Humanitaariset tarpeet  ___Näkö  ___Nuoriso

(Kaikki vaihtoehdot hyväksytään MJF-hakemukseen).

___Muu____________________________________________________________

(Ei välttämättä hyväksytä MJF-hakemukseen).

2. Tiedot lahjoituksesta

Lahjoittajan nimi (yksityishenkilö, klubi, yritys, säätiö)

____________________________________________________________________

Lahjoittajan numero__________________________________________________

Lahjoittajan klubi____________________Lahjoittajan piiri___________________

Lahjoituksen määrä______________________________________________

___Koko summa  ___Osamaksu  ___Viimeinen maksuerä 

Lahjoitustapa

___Shekki USA:n dollareissa liitteenä (Vastaanottaja LCIF, 
USA:n pankin myöntämä shekki)

___Luottokortti  ___Visa  ___Mastercard  ___American Express

Luottokortin numero 

___________________________________________________________________

Viim. voimassaolopäivä _______________________ Turvakoodi_____________

Kortin haltijan nimi kuten se lukee kortissa

___________________________________________________________________

Allekirjoitus_________________________________________________________

___Pankkisiirto (Liitä mukaan kuitti pankkisiirrosta)

___Tallennus paikalliselle LCI-tilille (Liitä mukaan todistus talletuksesta)

___Käteinen

Säätiö käyttää erillistä palvelua kaikkien lahjoitusten vastaanottamiseksi ja
käsittelemiseksi.  Lähetä shekit, luottokorttitiedot ja tämä lomake alla 
mainittuun osoitteeseen, ei LCIF:n päämajaan.  

Käyttäkää aikaisemmin annettuja lahjoituksia:

*HUOMAA – Tätä kohtaa tulee käyttää vain, jos Lions Club Internationalin
säätiölle on jo lähetetty riittävästi varoja.

Käyttäkää seuraavia jo lähetettyjä varoja:

___________________________________________________________________

Klubin numero______________________________________________________

1. Lahjoituksen tarkoitus

Valitse haluttu tunnustus (merkitse yksi)

___MJF  ___PMJF  ___Valitaan myöhemmin

___Muistoplaketti kuolleen henkilön muistolle 

Saajan nimi

____________________________________________________________________

Jäsennumero (jos sellainen on) __________________________________________

Osoite_______________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka____________________________________________

Osavaltio___________________________Maa_____________________________

Saajan klubi_________________________________________________________

Klubin numero_____________________________Piiri________________________

Muistoplakettia varten Kirjoita sen henkilön nimi, jolle plaketti 

ojennetaan. (Tarvitaan tunnustuskirjettä varten).

____________________________________________________________________

3. Tunnustuksen saaja

Huomaa: Materiaaleja ei voida lähettää postilokero-osoitteeseen.

Lähettäkää jäsennumerolle (jos sellainen on)

____________________________________________________________________

Nimi_________________________________________________________________

Osoite_______________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka____________________________________________

Osavaltio___________________________Maa_____________________________

Sähköposti__________________________________________________________

Puhelin_________________________________________________________________

Tunnustus lähetetään kun lahjoitus ja hakemus on vastaanotettu ja käsitelty päämajassa.
Käsittelyyn on varattava vähintään 15 päivää USA:han ja 30 päivää muualle lähetettävissä
hakemuksissa.

Erikoisohjeet/muistiinpanot

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Postitusosoite

Lions Clubs Internationalin säätiö
Department 4547
Carol Stream, Illinois 60122-4547
USA

Puh: 630-203-3836 • Faksi: 630-571-5735
Web-sivu: www.lcif.org/donate 
Sähköposti:Donations@lionsclubs.org LC
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Lomakkeen täyttäneen henkilön tiedot

Nimi ____________________________________________________________________________________ Pvm___________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________ Puhelin___________________________________________



• Piirit, klubit ja yksityishenkilöt

voivat lahjoittaa LCIF:lle Melvin

Jones -jäsenyysohjelman kautta,

mutta vain yksityishenkilöt voivat

saada tunnustuksen. Jos MJF -

hakemukseen käytetään usean

lahjoittajan antamia lahjoituksia,

hakemuksen mukana tulee olla

kirjallinen suostumus kaikilta

lahjoituksen tekijöiltä, jossa 

ilmoitetaan heidän

hyväksymisensä MJF-tunnustuk-

sen antamisesta hakemuksessa

mainitulle henkilölle.

• Melvin Jones -jäsenyys voidaan

nimetä jonkun muun kunniaksi 

tai muistoksi.

• Melvin Jones -jäsenyyksiä ei

tarvitse maksaa kokonaisu-

udessaan yhdellä kertaa;

osamaksujen suuruus on 

vähintään US$100 ja ne voidaan

maksaa viiden vuoden aikana

kunnes kokonaissumma

US$1000 saavutetaan ja MJF-

hakemus on täydellinen.

• Voit täyttää MJF-hakemuksen

sivun toisella puolella tai ladata

sen verkkosivulla www.lcif.org 

ja lähettää sen maksun kanssa.

Jos MJF-maksut on jo lähetetty

LCIF:ään, voit lähettää MJF-

hakemuksen verkossa osoit-

teessa www.lcif.org kohdassa

Tapoja antaa.

Tiesitkö...MJF-ohjelma perustettiin vuonna 1973 Lions Clubs Internationalin 
perustajan Melvin Jonesin kunniaksi. MJF myönnetään tunnustuksena
1000 dollarin lahjoituksesta Lions Clubs Internationalin säätiölle (LCIF).

Uudet MJF-jäsenet saavat rintamerkin, muistoplaketin ja kirjeen LCIF:n
puheenjohtajalta. Jos lahjoittaja haluaa, hän voi tehdä lahjoituksen
toisen henkilön puolesta.

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenohjelma

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenohjelma antaa mahdollisuuden edetä jäsenyysohjelmassa.
Jokaisesta 1000 dollarin lahjoituksesta ensimmäisen lahjoituksen jälkeen lahjoittaja saa ainutlaa-
tuisen rintamerkin, jossa näkyy tehtyjen lahjoitusten taso. Kuten MJF-jäsenohjelmassa, PMJF-
ohjelmassa lahjoitus voidaan tehdä toisen henkilön puolesta.

Lahjoituskohteet:

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) pystyy nyt auttamaan enemmän ihmisiä kuin koskaan
ennen. Melvin Jones jäsenyysohjelmassa hyväksytään nyt lahjoitukset viidelle erilliselle ohjelma-
alueelle. Lahjoittajat voivat saada MJF- ja PMJF-tunnustuksen, kun he tukevat seuraavia aloitteita:

• Alue, jossa tarve on suurin: Tukee kaikkia ohjelma-alueita ja antaa LCIF:lle joustavuuden
myöntää varoja sinne, missä rahoitusta tarvitaan eniten tai missä tarve on kaikkein suurin. 

• Katastrofiapu: Antaa LCIF:lle mahdollisuuden rahoittaa alueita, joissa tarve on suurin luon-
nonkatastrofin jälkeen joko välittömään, keskipitkään tai pitkän aikavälin avustustyöhön. 
Säätiö pystyy tarjoamaan välittömästi varoja suuren mittakaavan avustustöihin sen sijaan, 
että se kerää ja jakaa varoja viikkojen tai kuukausien ajan.

• Näkökyky: Varoilla tuetaan satoja näkökykyyn liittyviä aktiviteetteja näköhuollon klinikoiden
varustamisesta aina sokeainkirjoituksella varustettujen tietokoneiden hankkimiseen.

• Nuoriso: Tukee Lions Quest -ohjelmaa ja muita aloitteita kuten koulutuksen parantamista ja
riskialttiin nuorison tukemista.

• Humanitaariset tarpeet: Rahoittaa projekteja, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin paikkunnalla,
jotka eivät liity näkökykyyn, hätäapuun tai nuorisoon kuten esimerkiksi tuhkarokko-ohjelma,
kaivojen rakentaminen tai ammattikoulutuksen tarjoaminen vammaisille.

Kun rahoitus ohjataan “Eniten apua tarvitseville” LCIF:llä on mahdollisuus tukea taloudellisesti
mitä tahansa ohjelmaa neljän yleisalueen sisällä. Lahjoittajia pyydetään miettimään tätä 
mahdollisuutta kun he tekevät lahjoituksen.

Lahjoitukset näiden viiden erityisalueen ulkopuolella ovat tervetulleita, mutta
niitä ei oteta huomioon MJF ja PMJF -hakemuksissa. 

Jos esimerkiksi lahjoitus rajoitetaan tiettyyn luonnonkatastrofiin
kuten maanjäristykseen tai pyörremyrskyyn tietyllä alueella, tätä
lahjoitusta ei oteta huomioon MJF ja PMJF -hakemuksessa.

Melvin Jones -jäsenyysohjelma on hieno tapa osoittaa sitoutumista LCIF:n tekemää
humanitaarista työtä kohtaan ja siten edistää säätiön toimintaa.

Melvin Jones -jäsenyysohjelma


