
 

Lionit juhlivat menestyksekästä palvelun vuotta  
Lions Clubs Internationalin ensimmäisessä virtuaalisessa vuosikokouksessa  

 
Lähes 20 000 lionia 152 eri maasta osallistui 103. vuosittaiseen Lions Clubs Internationalin 
vuosikokoukseen, joka pidettiin  ensimmäistä kertaa virtuaalisena 25.-29. kesäkuuta. Tämä vuosikokous, 
jota kutsutaan usein nimellä LCICon, on vuoden suurin lionien tapahtuma ja se on aika juhlia kuluneen 
vuoden humanitaarisen palvelun ponnisteluja.  
 
1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta 2021 välisenä aikana yli 375 miljoonaa ihmistä sai apua lionien 
tarjoamasta palvelusta ja tuesta kaikkialla maailmassa. Lisäksi Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 
myönsi yli 33,5 miljoonaa dollaria apurahoina vuoden 2020-2021 aikana tukeakseen lionien tekemää 
työtä heidän vastatessaan yhteisöjensä tarpeisiin sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.  
 
Kahden kuukauden ajan ennen vuosikokousta lionit juhlivat parhaalla mahdollisella tavalla – palvelun 
kautta.  Lionit osallistuivat miljoonan aterian haasteeseen, maailmanlaajuiseen palveluhankkeeseen, 
jolla avustetaan nälästä kärsiviä. Palveluhengen kautta yli 110 maassa 4700 lionsklubia ylitti reilusti 
miljoonan aterian tavoitteen hankkimalla yli 8,3 miljoonaa ateriaa nälän helpottamiseksi 
 
Koska vuosikokous järjestettiin virtuaalisena, LCICon tavoitti monia uusia jäseniä, jotka pystyivät 
osallistumaan omasta kodistaan käsin. Kohokohtia olivat muusikoiden, taiteilijoiden ja esiintyjien 
maailmanluokan viihde eri puolilta maailmaa sekä kansakuntien paraati, joka edustaa yli 200 maata ja 
maantieteellistä aluetta, joilla lionsklubit toimivat. Seminaarien järjestäminen ja Nobelin 
rauhanpalkinnon saajan ja aktivistin Malala Yousafzain inspiroiva puhe innoittivat lioneja jatkamaan 
humanitaarista palveluaan.  
 
Maailman muiden lionien tapaaminen ja ideoiden jakaminen muiden kanssa sekä tarinoiden kertominen 
ovat tärkeimpiä syitä, miksi lionit osallistuvat vuosikokoukseen. "Yhteisöjen turvallisuus oli ensisijainen 
tavoitteemme, ja tämä pandemia haastoi meidät etsimään innovatiivisia tapoja henkilökunnallemme 
toteuttaa virtuaalinen tapahtuma", sanoi Lions Clubs Internationalin entinen toiminnanjohtaja Frank 
Moore. "Tämän ansiosta olemme laajentaneet tapoja, joilla pidämme yhteyttä, teemme yhteistyötä ja 
osallistumme maailmanlaajuiseen palvelutehtävään."   
 
Lions Clubs Internationalin presidentti Jung Yul-Chi, joka valittiin vuonna 2019 ja joka toimi edelleen 
kansainvälisenä presidenttinä koko COVID-19-pandemian ajan, sanoi: "Huolimatta kaikista esteistä ja 
vastoinkäymisistä, joita maailma on kohdannut tämän ennennäkemättömän vuoden aikana, lionit olivat 
paikalla – palvellen turvallisesti yhteisöjämme, kun he tarvitsivat apua eniten. Minulla on ollut kunnia 
palvella kansainvälisenä presidenttinä, ja lionit ovat osoittaneet, mitä voi tapahtua, kun palvelemme 
ystävällisten tekojen kautta ja juhlimme monimuotoisuuttamme." Jung Yul-Chi jatkaa LCIF:n 
puheenjohtajana vuoden 2021-2022.  
 
LCIConin aikana Lions Clubs Internationalin ensimmäinen varapresidentti Douglas X. Alexander valittiin 
järjestön uudeksi kansainväliseksi presidentiksi. J.P. Morgan Chase Bank -pankista eläkkeelle jäänyt 
varapresidentti Alexander on ollut Brooklyn Bedford Stuyvesant -lionsklubin jäsen vuodesta 1984 ja 
hänellä on ollut useita virkoja järjestössä, mukaan lukien piirikuvernööri ja kansainvälinen johtaja. 
 
Sen lisäksi, että lionit ovat antaneet tunnustusta lioneille, jotka ovat palvelleet erinomaisesti 
yhteisöjään, he ovat antaneet tunnustusta myös professori Choi Youngsikille myöntämällä hänelle 

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission
https://lcicon.lionsclubs.org/experience/service-challenge/?utm_content=%23LCICon,Hunger,Million+Meal+Challenge&utm_medium=Lions+Clubs+International,lionsclubs&utm_source=facebook,linkedin,twitter&fbclid=IwAR1HlMqn0GzxnaaEUVW10FHN7o5gS8gWRaCKIVqJwDwVABvxalfjJC255eA
https://www.youtube.com/watch?v=dydjJXOSmmw


Lionien humanitaarinen palkinto, joka on korkein kunnianosoitus, jonka järjestö voi myöntää yksilölle tai 
järjestölle esimerkillisistä humanitaarisista toimista. Professori Choi Youngsik Busanista Etelä-Koreasta 
sai tämän arvostetun palkinnon elinikäisestä omistautumisestaan ja merkittävästä panoksestaan 
koulutukseen, lääketieteelliseen innovaatioon ja tutkimukseen sekä sitoutumisestaan 
vapaaehtoistoimintaan ja apua tarvitsevien auttamiseen. 
 
Vaikka 103. Lions Clubs Internationalin vuosikokouksessa oli paljon juhlittavaa, lionit miettivät jo 
tulevaisuutta. Kun maailma keskittyy edelleen COVID-19-pandemian aiheuttamiin haasteisiin, lionit ovat 
valmiita palvelemaan – missä tarve, siellä lion.  
 
Valokuvia, äänitteitä ja lisätietoja 103.. Lions Clubs Internationalin vuosikokouksesta on osoitteessa 
https://lcicon.lionsclubs.org. 
 

https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/humanitarian-award-winners
https://lcicon.lionsclubs.org/

