
Sri Lankan Lions -ystävät  20.10.2020. 
 
Sri Lankan Lions -ystävät tukee suomalaisten ja 
sri lankalaisten lionien kanssa tehtävää 
yhteistyötä.  
Rakentamassamme Ratnapuran silmäsairaalassa 
tehdään kaihileikkauksia, joista yli puolet on 
vähävaraisten ihmisten näön palauttamiseksi 
tehtäviä ilmaisleikkauksia. 

 
Vuonna 2019 sairaalassa leikattiin 3327 kaihipotilasta. Heistä 44 % oli maksavia potilaita. Näillä 
maksuilla saatiin leikattua köyhiä potilaita ilmaiseksi 56 %.  
Potilaskontakteja on ollut tähän mennessä noin 213 500 kpl, harmaakaiheja löydetty 21 400. 
Ilmaisleikkauksia on ollut noin 9800 ja maksettuja leikkauksia 9400. Potilaskäyntejä sairaalassa on 
ollut yli 153 000 ja seulontaleireillä noin 41 000. 
Sairaalassa valmistetaan nykyisin tarvittavat silmälasien linssit muutamassa minuutissa. 
 
Sairaala on jatkorakentamisen osalta täysin valmis ja kokonaan maksettu. Uusien tilojen värit ovat 
kauniin kirkkaita, niin että potilaat, jotka vuosiin eivät ole nähneet, leikkauksen jälkeen näkisivät 

heti jotain kaunista. On unohtumaton hetki olla paikalla, kun 
leikkauksen jälkeen sokean äidin silmiltä poistetaan 
sideharsotaitokset ja hän näkee kauniin ympäristön lisäksi 
ensimmäistä kertaa 3 -vuotiaan poikansa kasvot!  
”Immu´s Lift” on Sri Lankassa ensimmäinen konehuoneeton 
KONEen valmistama hissi. Sillä kuljetetaan potilaita 
leikkaussalin ja potilashuoneiden kerrosten välillä. Hississä soi 
koko ajan kaunis rauhoittava musiikki. Potilas, joka ei ole 
koskaan nähnytkään hissiä, ei pelkää. 

 
LEIKKAUSKUMMIPAKETTI LEIJONILLE 
Jokainen voi osallistua 50 eurolla varattoman potilaan kaihileikkaukseen Ratnapuran 
silmäsairaalassa. Tällä hetkellä yksi silmäleikkaus maksaa noin 70 -80 euroa / potilas. 
50 euroa on suuri apu leikkaukseen pääsyyn ja monen varattoman viimeinen toivonkipinä sokeutta 
vastaan. Sairaala maksaa loput kustannuksista. 
 
Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tiedoksi, montako leikkausta haluat 
sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai klubi saa 
sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen. Jos leikkauskummi haluaa lähettää kuvansa ja 
nimensä leikatulle henkilölle, niin sekin järjestyy. 
     
TUKIMAKSUT   
Jos haluat tukea Sri Lankan Lions -ystävien toimintaa, voit maksaa vuosittaisen tukimaksun, joka 
on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40 eurosta 
35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan 
toiminnan hallinnollisia menoja, kuten pankin maksut, valuutanvaihtokulut, kirjanpito ja 
tilintarkastus. 
 

 
 
Hand in hand we serve. 
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