
Me palvelemme pieniä ja 

suuria yhteisöjä. Lionit vastaavat ainutlaatuisiin 

paikallisiin tarpeisiin. Olemme tehneet näin 

jo yli sadan vuoden ajan. Kun maailma kohtaa 

vaikeuksia, lionit ovat paikalla. Maailmanlaajuisen 

jäsenyytemme, innovaation ja kovan työn 

ansiosta lionit kaikkialla tarjoavat paljon tarvittua 

toivoa hyvin monelle yhteisölle. Olemme ylpeitä 

siitä, että meitä yhdistää

Ystävälliset teot ja  
Moninaisuus.



Nyt on aika toimia yhdessä. 

Minulla on ollut ainutlaatuinen kunnia saada palvella Lions Clubs 
Internationalin 103. presidenttinä. Viimeisen vuoden aikana olen saanut 
nähdä sen uskomattoman hyvyyden, jota lionit ovat toteuttaneet 275 
miljoonan ihmisen auttamiseksi - enemmän kuin koskaan ennen. Vaikka 
olen itse ollut lion yli 40 vuoden ajan, minut on tehnyt todella nöyräksi se, 
miten innovatiivisilla ja moninaisilla tavoilla klubimme palvelevat paikallisia 
yhteisöjä.

Kokemukseni kansainvälisenä presidenttinä on muistuttanut minua siitä, 
miten tärkeää palvelumme on ihmisille kaikkialla maailmassa ja  miten 
uskomaton panos se on tulevaisuudellemme. Ja vaikka tämä vuosi on 
tuonut mukanaan suuria huippuhetkiä, maailma, kuten me kaikki tiedämme, 
on kokenut monia muutoksia. Uusia globaaleja haasteita on noussut esiin, 
ja ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja kykyymme työskennellä, 
harrastaa, kommunikoida ja palvella samalla tavalla kuin olemme aina 
tehneet.  

Näiden uusien haasteiden edessä lionit ovat vastanneet kuten he aina 
tekevät: ystävällisyydellä, intohimolla ja vakuuttavalla tavalla tukien 
ihmisiä palvelumme moninaisuuden kautta. Olen hyvin ylpeä kaikista 
jäsenistämme. 

Minua on pyydetty toimimaan toisen virkakauden kansainvälisenä 
presidenttinä tulevan toimivuoden ajan. Minulle on suuri kunnia 
saada johtaa meitä tässä muuttuvassa tilanteessa ja olen kiitollinen 
minulle osoittamastanne luottamuksesta. Luotan jokaiseen lioniin ja 
tämä luottamus antaa minulle toivoa ja uskoa siihen, että pystymme 
johtamaan, palvelemaan turvallisesti ja palauttamaan toivon maailmalle tällä 
historiallisella hetkellä.  

Kiitos teille kaikille, 

Dr. Jung-Yul Choi





Meidän moninaisuutemme kasvattaa 
ystävällisiä tekojamme.

Yhdistämme lionien maailman palvellaksemme yhteisöjä 
kaikkialla maailmassa. 

Ystävälliset teot ovat palvelun ytimessä. Lionit ovat tienneet tämän olevan 
totta siitä saakka, kun ensimmäinen klubi perustettiin yli sata vuotta sitten. Mutta viime 
vuosien aikana ilmaisusta ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä” on tullut entistäkin tärkeämpi - se 
on mitä sanomme ja jotain, jonka mukaan elämme. Ja sopii hyvin yhteen mottomme ”Me 
Palvelemme” kanssa. Miksi lionit palvelevat? Se on yksinkertaista. Koska ystävälliset teot ovat 
tärkeitä.

Moninaisuus yhdistää meitä. Lioneita on yli 1,4 miljoonaa eri puolilla maailmaa, ja yli 
48 000 klubia. Lioneita on yli 200 maassa ja maantieteellisillä alueilla. Olemme yksi maailman 
moninaisimmista järjestöistä, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi. Palvelemme kaikkia ihmisiä, 
kaikkialla ja meidän moninaisuutemme mahdollistaa poikkeuksellisen palvelumme. Tuomalla 
yhteen eri kulttuureista olevia ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia ja taustoja, me pystymme 
lähestymään haasteita ainutlaatuisella tavalla.  Tuomme kirjaimellisesti palvelun maailman 
kaikkiin lionien toteuttamiin projekteihin.

Palvelun harmonia. Lionien tarjoaman palvelun moninaisuuden kautta me pystymme 
kasvattamaan ystävällisten tekojen määrää sadoille miljoonille ihmisille joka puolilla maailmaa 
vuosittain. Tämä on merkittävä saavutus. Kun tuomme yhteen myötätuntoisia miehiä ja 
naisia - kaikki ainutlaatuisia, mutta yhdessä suuremman hyvän varmistamiseksi - luomme 
hyvin erityistä harmoniaa. Tämä on palvelun harmonia. Se voi saavuttaa kaikki ihmiset, hyvinä 
aikoina ja silloin, kun tarpeet ovat suuret.



Palvelemme maailmaa turvallisesti.

Globaalit prioriteettimme 2020-2021

Maailmanlaajuiset, ja paikalliset, 
palvelukohteemme 
Lionsklubit on luotu palvelemaan niiden 
paikallisia yhteisöjä. Ihmiset luottavat meihin 
monien paikallisten tarpeiden täyttämiseksi 
ja nämä tarpeet kasvavat ja muuttuvat koko 
ajan edessämme olevien ainutlaatuisten 
haasteiden seurauksena. Jatkamme palvelua 
vastataksemme paikallisiin tarpeisiin ja 
samalla jatkamme tukea maailmanlaajuisille 
palvelukohteillemme. Tarjoamme klubeille 
resurssit, avun ja työkalut, jotta ne pystyvät 
palvelemaan sekä paikallisesti että 
maailmanlaajuisesti Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän ja Lions Clubs Internationalin 
kautta. 

Kampanja 100  
Tänä vuonna jatkamme tukeamme Lions 
Clubs Internationalin säätiölle (LCIF) 
ja Kampanja 100 -keräykselle, jossa 
tavoitteemme on kerätä US$300 miljoonaa 
dollaria voimaannuttamaan lionien palvelua. 
Jatkamme Kampanja 100 -keräystä 
kesäkuuhun 2022 saakka kohtaamiemme 
maailmanlaajuisten haasteiden seurauksena. 
Teidän avokätisyytenne auttaa meitä 
varmistamaan, että lionit saavat heidän 
tarvitsemansa rahoituksen merkittävien 
hankkeiden toteuttamiseksi heidän 
yhteisöissään. Lahjoittaminen on yksi tapa 
palvella, joten käytä avokätisyyttä tapana 
toimia tukemalla tätä kampanjaa, joka tukee 
teidän antamaanne palvelua.

Tarinankertominen  
Tarinankertominen tuo palvelunne elämään. 
Tänä vuonna on kriittisen tärkeää, että 
lionit kertovat heidän tarinansa palvelusta 
näinä haastavina aikoina. Käyttämällä 
sosiaalista mediaa ja hyödyntämällä 
paikallista mediaa, lionit pystyvät pitämään 
yhteyttä paikkakuntien asukkaisiin ja 
samalla kertomaan klubien toiminnasta. 
Tarinankertominen voi inspiroida koko 
yhteisöä ja sellaisia miehiä ja naisia, jotka 
etsivät mahdollisuuksia palvella.

Hyvinvoivat klubit  
Klubin terveys on edelleenkin erittäin 
tärkeää, vaikka se näyttääkin nyt erilaiselta 
kuin aikaisemmin. Tänään hyvinvoiva ja 
terve klubi löytää tapoja palvella turvallisesti 
ja saada mukaan mahdollisimman monia 
jäseniä. Hyvinvoiva klubi järjestää kokouksia, 
mutta ne ovat virtuaalisia. Hyvinvoiva klubi 
innostaa jäseniä osallistumaan sähköpostien, 
sosiaalisen median ja yhteydenpidon kautta. 
Tulemme palaamaan takaisin uskomattomaan 
käytännön palveluun, josta meidät tunnetaan 
ja jota me rakastamme. Mutta ennen kuin 
niin voi tapahtua, meidän on luotava nyt 
loistava klubikokemus, joka saa kaikki 
jäsenet tuntemaan, että he ovat oikeasti osa 
klubia, jotta olemme valmiina 
palvelemaan tänään 
ja huomenna.



Siirrymme eteenpäin, yhdessä.

Kun lionit pitävät yhteyttä paikkakunnan 
asukkaisiin, yhteisöt hyötyvät.  

Sosiaalisen etäisyyden aikana on tärkeää, että lionit löytävät tapoja 
pitää yhteyttä - sekä toisiinsa että paikkakunnan asukkaisiin. 
Yksi klubiemme suurimmista vahvuuksista on se, että ne 
edistävät todellisia ja kestäviä yhteyksiä muihin myötätuntoisiin 
vapaaehtoisiin. Nyt on oikea hetki klubeille ja jäsenille löytää 
innovatiivisia ja luovia tapoja jatkaa työskentelyä toistemme kanssa 
ja yhteisöissä. Kaikkien esteiden edessä lionit löytävät aina tapoja 
palvella heidän yhteisöjensä ja maailman tarpeita.

Palvelemme turvallisesti. Maailma on muuttunut tämän 
vuoden aikana ja myös lionit ovat muuttuneet. Löydämme 
innovatiivisia uusia tapoja palvella turvallisesti ja vastaamme tarpeisiin, 
joita emme ole kohdanneet aikaisemmin. Lions International on luonut 
uusia resursseja lionsclubs.org -sivulle auttamaan teitä palvelemaan 
turvallisesti. Olemme varmistaneet, että muiden ihmisten terveys ja 
hyvinvointi ovat etusijalla, mutta varmistetaan myös, että huolehdimme 
jäsenistämme ja itsestämme.

Johtajat ja henkilökunta ovat valmiina auttamaan. Yksi 
lionina olemisen tärkeä etu on kansainvälisen päämajan tarjoama 
maailmanlaajuinen tukijärjestelmä - henkilökunta on sitoutunut tukemaan 
teidän palveluanne. Nyt on hyvä hetki käyttää kaikkia lionsclubs.org -sivulla 
olevia työkaluja ja resursseja sekä käyttää Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
(GAT) apua vahvistaaksenne johtamista, jäsenyyttä ja palvelua.



Yhdessä, enemmän kuin koskaan.  

Jos meidän yli satavuotinen historiamme on osoittanut jotain, se on se, että lionit 
vastaavat aina kutsuun. Nyt on meidän aikamme jatkaa tämän jalon perinteen 
vahvistamista. Lionit ovat osoittaneet hyvin suurta rohkeutta tämän vuoden 
aikana ja he tulevat epäilemättä jatkamaan palvelemista tulevana vuonna samalla 
voimalla ja ylpeydellä, yhdessä ystävällisten tekojen ja moninaisuuden kautta.



Me olemme yhdessä. 
Yhdessä ystävällisten tekojen 

ja moninaisuuden kautta.
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