
• 400 ihmistä kuolee joka päivä
tuhkarokon seurauksena, toisin 
sanoen 16 kuolemantapausta 
joka tunti 

• Useimmat tuhkarokkoon kuolleet
henkilöt ovat alle 5-vuotiaita 
lapsia, joita ei ole rokotettu

• 30% tuhkarokosta selvinneistä kärsii komplikaatioista 

• Kun yksi ihminen sairastaa tuhkarokon, 90% hänen lähellä
olevista ihmistä saa myös taudin ellei heitä ole rokotettu tai
he eivät ole aikaisemmin sairastaneet sitä

• US$1 dollarilla pystymme rokottamaan yhden lapsen
tuhkarokkoa vastaan

Viisi faktaa
tuhkarokosta:

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
630-571-5466
lcif@lionsclubs.org
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Lisätietoja, päivityksiä ja varainkeruun työkaluja

löytyy osoitteesta www.lcif.org.

“Tämä yhteistyösuhde tulee tuomaan meidät askeleen

lähemmäs tuhkarokon ehkäisemisessä. Kun Gavi yhdistää

voimansa maailman valtavaan lionsklubien verkostoon,

pystymme rokottamaan enemmän lapsia tuhka-vihurirokkorokotteella ja siten

vähentämään tuhkarokkokuolemia ja vihurirokko-oireyhtymän uhreja.”

– Dr. Seth Berkley, pääjohtaja, Gavi, the Vaccine Alliance

“Yksi tuhkarokon vastaisen taistelun haasteista

ja rokotusten yleensä, on että sitä pitää jatkaa.

Tässä tehtävässä pitää olla väsymätön... Rokotusta ei anneta vain kerran. 

Se pitää tehdä uudelleen vuosi toisensa jälkeen. Niin kauan kun teemme sitä,

lapset ovat turvassa. Kun lopetat, lapset kuolevat.” 

–William H. Gates Sr., apulaisjohtaja, Bill & Melinda Gates Foundation,  

puheessa vuoden 2011 Lions Clubs Internationalin vuosikokouksessa

“Lionien keräämät varat ja Ison-Britannian lahjoittama vastaava

summa tarkoittavat, että miljoonat lapset voivat elää terveempinä

ja onnellisempina ja osallistua paremmin paikkakuntansa elämään.”

–Justine Greening, Ison-Britannian kansainvälisen 

kehityksen ministeri 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME

Auta meitä pysäyttämään
tuhkarokko nyt. 

YKSI ROKOTE,
YKSI ELÄMÄ

LIONIEN TUHKAROKKO-OHJELMA

LCIF ja lionit ovat ylpeitä kumppanuudesta järjestöjen
kanssa, jotka johtavat työtä, jonka tavoitteena on tuhota
tuhkarokko. Yhdessä teemme tuhkarokosta historiaa.



Tuhkarokko on yksi nopeimmin leviävistä, mutta myös
helpoimmin ehkäistävistä taudeista koko maailmassa. Se on
vieläkin tappava uhka ihmisille sellaisilla alueilla, joilla ei ole
mahdollisuutta rokotuksiin. Tuhkarokko on suurin rokotuksella
ennaltaehkäistävissä oleva tauti, joka aiheuttaa kuolemaa 
lasten keskuudessa. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion
mukaan vuosittain 145 000 kuolemaa johtuu suoranaisesti
tuhkarokosta.  

Yhdellä USA:n dollarilla voidaan rokottaa yksi lapsi
tuhkarokkoa vastaan ja se on yksi edullisimmista tavoista
parantaa terveydenhuoltoa. Tuhkarokon hävittäminen voi
olla totta, mutta tarvitsemme sinun apuasi. Lionit ovat 
sopineet pitkän aikavälin yhteistyösuhteesta Gavi Alliancen
kanssa ja olemme sitoutuneet keräämään US$30 miljoonaa
tuhkarokon vastaiseen taisteluun satavuotisjuhlaamme 
mennessä vuonna 2017.

ONGELMA

Vuonna 2000 ennen kuin tuhkarokkoaloite perustettiin,
yli 562 000 lasta kuoli joka vuosi tuhkarokon aiheuttamiin
komplikaatioihin. Mutta vuosien 2000 ja 2013 välillä
rokotusten saatavuuden lisäämisen ansiosta tuhkarokon
aiheuttamia kuolemantapauksia on vähennetty 75%
maailmanlaajuisesti. Vuonna 2013 noin 84% maailman
lapsista oli saanut rokotuksen ensimmäiseen ikävuoteen
mennessä. Mutta yhä vieläkin 330 lasta kuolee joka päivä
tuhkarokon takia. Tänään lionit, 
LCIF ja yhteistyökumppanimme
tekevät työtä saavuttaaksemme
nämä lapset, joita ei ole vielä
rokotettu. Sen jälkeen kun lionit 
ja yhteistyökumppanit aloittivat 
taistelun tuhkarokkoa vastaan
vuonna 2010, olemme yhdessä
auttaneet rokottamaan miljoonia
lapsia. Uusin yhteistyösuh-
teemme Gavi Alliancen kanssa
tarkoittaa, että miljoonat lapset
tulevat saamaan rokotuksen.

TOIVOA ON

Yhteistyösuhteen kautta Gavi Alliancen kanssa lionit 

tulevat jatkamaan taloudellisen tuen antamista rokotusten

hankkimiseksi, sosiaalisen mobilisaation varmistamiseksi

ja rokotustarpeesta tiedottamiseksi. Kun teet lahjoituksen

Lionien tuhkarokko-ohjelmalle, lahjoitustasi vastaavan

määrän tulee lahjoittamaan Gavi:n Matching Fund -rahasto,

jota tukee taloudellisesti Ison-Britannian kehitysministeriön

osasto (DFID) ja Bill and Melinda Gates Foundation. Tämän

vastaavan lahjoitusohjelman kautta lionien keräämät varat

tuplataan ja keräyssumma on yhteensä US$60 miljoonaa.

Yhteistyöllä Gavi:n ja muiden kumppaneiden kanssa

pystymme parantamaan laadukkaiden rokotuspalvelujen

saatavuutta joka tasolla – maailmanlaajuisesti, kansallisesti

ja paikallisesti – maailman kaikkien lasten hyväksi.  

UUSI HAASTE

Yksi rokotus, yksi elämä -Lionien

tuhkarokkoaloitteelle antamaasi lahjoitusta

vastaava summa tullaan lahjoittamaan 

dollari dollarilta. Tee lahjoitus osoitteessa

www.lcif.org/donate.


