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Tuhkarokko on yksi nopeimmin leviävistä, mutta myös
helpoimmin ehkäistävistä tartuntataudeista koko maailmassa.
Vuosittaiset kuolemat tuhkarokon seurauksena ovat 
historiallisen alhaiset, mutta tästä huolimatta tuhkarokko on
yhä vieläkin maailmanlaajuinen uhka eri puolilla maailmaa.  

Tuhkarokko:

n Laajimmin esiintyvä, rokotuksella ennaltaehkäistävissä oleva
tauti, joka aiheuttaa kuolemaa lasten keskuudessa

n Tauti tappaa 335 lasta joka päivä ja se voi aiheuttaa vakavia 
jälkitauteja kuten näön- ja kuulonmenetystä, keuhkokuumetta 
ja aivovaurioita

n Tauti voidaan estää rokotuksella, joka maksaa alle USD1

Yksi rokotus, yksi elämä -kampanjan historia

n 2010: Lionit ja LCIF sopivat yhteistyöstä Tuhkarokko & vihurirokko -

aloitteen ja Bill & Melinda Gates Foundation -säätiön kanssa 

pilottiohjelmien järjestämiseksi tietyissä Afrikan maissa, rokotettu 

yli 41 miljoonaa lasta 

n 2011: Menestyksellisen pilottiohjelman jälkeen Bill & Melinda Gates

Foundation -säätiö haastoi lionit keräämään US$10 miljoonaa dollaria

taisteluun tuhkarokkoa vastaan. 

n 2012: Lionit saavuttivat ja ylittivät tavoitteen kerätä US$10 miljoonaa 

dollaria Yksi rokotus, yksi elämä: lionien tuhkarokko-ohjelmassa.

n 2013: LCIF ja lionit ilmoittivat uudesta yhteistyösuhteesta GAVI 

Alliancen kanssa. Osana tätä yhteistyösuhdetta lionit ovat 

sitoutuneet keräämään US$30 miljoonaa Lions Clubs Internationalin 

100-vuotisjuhliin mennessä vuonna 2017.

GAVI Alliance perustettiin vuonna 2000 maailmanlaajuisena
liittoutumana (Global Alliance for Vaccines and Immunisations),
jonka kautta rahoitetaan lasten rokotuksia yli 70 alikehittyneessä
maassa.  

n GAVI:n tavoite on pelastaa lapsia ja suojella ihmisten terveyttä
parantamalla rokotusten saatavuutta maailman köyhimmissä
maissa.

n Vuodesta 2000 on rokotettu yli 440  miljoonaa lasta kuolemaa 
aiheuttavia tauteja vastaan, mukaan lukien tuhkarokkoa vastaan

n Odotusten perusteella vuoteen 2020 mennessä yli 700 miljoonaa
lasta on saanut rokotteen tuhka- ja vihurirokkoa vastaan
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Muista:

R Kiittää klubeja niiden ajasta ja aikaisemmasta
tuesta

R Pyydä klubeja ja yksityisiä henkilöitä 
harkitsemaan lahjoituksen tekemistä 
osoitteessa www.lcif.org

R Lupaa vastata kysymyksiin

R Ota klubiin yhteyttä viikon kuluttua esitelmän
pitämisen jälkeen

GAVI Alliancen tukemisen lisäksi LCIF tulee tukemaan lionien
sosiaalista mobilisaatiota ja kampanjan edistämistä maissa,
joissa tuhkarokko on ongelma. Lionien aktiviteetteja ovat 
muun muassa:

n Olla avainasemassa sosiaalisessa mobilisaatiossa:

n Jatkuva työ rutiinirokotusohjelmien tukemiseksi kansallisella
tasolla tarpeen mukaan.

n Maailman rokotusviikon tukeminen mainostamalla ja 
osallistumalla rokotustapahtumiin

• Televisio- ja radiomainokset
• Esitteet ja mainoslehtiset
• Erityistilaisuudet
• Perheille tiedottaminen ovelta ovelle vierailuilla

Yksi rokote, yksi elämä: Lionien tuhkarokko-ohjelma

n Tilaisuus LCIF:lle ja lioneille lisätä tukea rokotusten antamisessa
ja auttaa rokottamaan yli 114 miljoonaa lasta 

n Haastaa lionit maailmanlaajuisesti keräämään US$30 miljoonaa
100-vuotisjuhlaan mennessä vuonna 2017

n Jokaisesta lionien keräämästä US$1 dollarista, Ison-Britannian
kehitysministeriö ja Bill and Melinda Gates Foundation -säätiö
tulevat lahjoittamaan vastaavan summan

n Kun otetaan huomioon saatavat vastaavat lahjoitukset, 
keräyssummaksi tulee yhteensä US$60 miljoonaa


