
Me palvelemme 
ihmisiä kaikkialla. Lionit ovat loistava 
esimerkki maailmalle siitä miten 
paljon hyvää saadaan aikaan kun 
toimimme yhdessä. Meidät tunnetaan 
vahvuudestamme ja kyvystämme auttaa 
muita — ja tämä saavutetaan ainoastaan

Moninaisuuden 
kautta.



Ahkera työ. On tärkeää antaa kaikkensa joka päivä, vision ja intohimon 
ohjaamana. Emme koskaan jätä palvelematta apua tarvitsevaa 
ihmistä. Nämä ovat arvoja, jotka rakastava äiti antoi pojalleen - 103. 
kansainväliselle presidentille, Dr. Jung-Yul Choille. 

Hän on ollut jäsen Busan Jae-il -lionsklubissa Korean tasavallassa jo 
yli 40 vuoden ajan ja kansainvälinen presidentti Choi johtaa esimerkin 
kautta. Hänen uraansa ja elämäänsä on määrittänyt työetiikka, jonka 
hän oppi jo lapsena sekä halu yhdistää ihmisiä, luoda yhteyksiä heidän 
välilleen ja kannustaa moninaisuuden hyväksymistä harmonian 
luomiseksi kaikille. 

Hän toimi kääntäjänä ollessaan nuori luutnantti armeijassa ja tätä 
kautta hän pyrki auttamaan sotilaita ja maataan ymmärtämään 
muita kansoja. Yrityksen omistajana hän toimi rajojen yli vahvistaen 
kansainvälistä luottamusta. Aviopuolisona ja isänä hän on ollut 
rakastava, vahva ja luotettava. Ja nyt kansainvälisenä presidenttinä 
Dr. Jung-Yul Choi on valmis auttamaan lioneita toimimaan yhdessä 
paremmin kuin koskaan ennen. 

Hän tulee johtamaan Lionsperhettämme samalla viisaudella, jonka 
hänen äitinsä opetti perheelleen: jos teet ahkerammin töitä kuin mitä 
sinulta odotetaan, tulokset ovat ainutlaatuiset.

Moninaisuus on silta, 
joka yhdistää meidät toisiimme 
Luomme harmoniaa palvelun kautta yhdessä  

kansainvälisen presidentimme kanssa.

Dr. Jung-Yul Choi



Monipuolistamme palveluamme
Yhdistämme klubit ja yhteisöt 

kaikkialla maailmassa

Maailma kohtaa monia eri haasteita. 
Luonnonkatastrofeja, nälänhätää ja 
tauteja. Konflikteja, ennakkoluuloja 
ja ahneutta. Valitettava tosiasia 
on, että meillä ihmisillä tulee aina 
olemaan edessä vaikeita ongelmia 
ratkaistavana. Mutta historia on 
myös osoittanut, että meillä on 
potentiaalia ja rauhanomaisia 
ratkaisuja näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi - polku kohti 
tasapainoisempaa olemassaoloa. 
Ongelmat saattavat tuntua 
ylivoimaisilta kun kohtaamme ne 
yksin, mutta meillä on lähes 1,4 
miljoonan jäsenen tuoma voima 
ja uskomaton kykymme löytää ja 
toteuttaa ratkaisuja ongelmiin.

Rakkaus. Myötätunto.  
Hyväksyminen. Yhteys toisiin 
ihmisiin.

Vain kuin meillä on monia erilaisia 
näkökulmia, mukaan lukien 
ihmisiä eri taustoista ja paikoista, 
me pystymme toteuttamaan 
täyden potentiaalimme lioneina 
ja palvelemaan paikkakuntiemme 
erilaisia tarpeita ja koko maailmaa. 
Olemme kaikki valinneet Lions 
Clubs Internationalin jäsenyyden 
tietystä syystä. Me arvostamme 
muiden ihmisten näkemyksiä, 
uskomuksia ja heidän sydäntään. Me 
ymmärrämme että voimme saada 
aikaan hyvää vain kuin teemme 
yhdessä töitä.
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Jokainen 1,4 miljoonasta jäsenestä on erilainen.  

Nimenomaan nämä erot tekevät meistä vahvan. Ne 
tekevät meistä ainutlaatuisia. Ne tekevät meistä lioneita.

Kansainvälinen presidentti, Dr. Jung-Yul Choi



Hyvät teot  
moninkertaistuvat
Hetki, josta alkoi koko 
elämän kestävä palvelu 

Lion syntyy 
Palvelumme jakamisen tärkeys  

Eräänä aamun Busanissa 
nuori Jung-Yul Choi 
istuu ja tekee töitä. On 
hiljaista, lukuun ottamatta 
toimiston tavallisia ääniä - 
kirjoituskoneen naputusta, 
sivuja käännetään, laatikoita 
avataan ja suljetaan. 

Mutta sitten jotain 
tapahtuu. Kadulta kuuluu 
voimakas pamaus. Choi 
näkee ikkunasta mitä 
on tapahtunut: pyörällä 
maitoa kuljettanut poika on 
kaatunut. Lasipullot ovat 
menneet rikki ja  
maitoa valuu pitkin 
jalkakäytävää ja poika katsoo 
avuttomana vieressä.

Korean tasavallassa on 
uskomus, johon sen yli 51 
miljoonaa asukasta luottaa. 
Uskomuksen mukaan 
kaikkien ihmisten tulee elää 
arvokkaasti ja jokaiselle 
ihmiselle tulee taata 
perustarpeet. Taustalla on 
idea, jonka mukaan hyvän 
tekeminen ei ole yhden 
kerran tapahtuva teko vaan 
tärkeä osa jokapäiväistä 
elämää.

Muiden auttaminen elämään 
arvokkaasti on ehkä 
korealaisille tärkeä ajatus, 
mutta tämä tarina on hetki, 
jolloin Dr. Choi tajusi että 
palvelu on enemmän kuin 
velvollisuus - se oli hänen 
kutsumuksensa. Tämä tarina 

Choi ryntää ulos ja kysyy: 
”Oletko kunnossa?”

Poika kertoo olevansa 
kunnossa, mutta Choi näkee 
että näin ei ole. Maito on 
kallista ja tämä poika on 
juuri menettänyt monta 
maitopulloa. Hän menettää 
palkkansa ja voi jopa joutua 
ottamaan velkaa maidon 
korvaamiseksi. 

Choi kysyy pojalta: ”Paljonko 
tämä tulee maksamaan 
sinulle?” 

Poika on ylpeä ja vaatimaton, 
mutta lopulta hän vastaa, 
”300 dollaria.” 

oli lähellä jäädä kertomatta. 
Se oli jäädä kertomatta, 
koska palvelu nähdään 
henkilökohtaisena ja nöyränä 
kokemuksena Koreassa eikä 
sillä kerskailla. 

Dr. Choi, aivan kuten lionit, 
ei toiminut oikein sen vuoksi 
että hän saisi huomiota 
teollaan. Hän teki sen 
yksinkertaisesti sen vuoksi, 
että se oli oikein. Epäitsekäs 
palvelu on hyvin tavallista 
lionien keskuudessa. 
Meillä kaikilla on yhteys 
johonkin suurempaan kuin 
oma itsemme. Olemme 
päättäneet auttaa muita 
ihmisiä. Tämän vuoksi 
maailma on parempi paikka 
elää.

Choi ottaa lompakon esiin 
ja antaa pojalle tämän 
summan. Poika epäröi, 
mutta ottaa sitten rahat. 
”Kiitos,” hän sanoo. ”Miten 
voin maksaa takaisin tämän 
ystävällisen teon?” 

”Et voi maksaa takaisin 
rahalla,” Choi sanoo. ”Voit 
maksaa tämän takaisin 
auttamalla jotain toista 
ihmistä, joka tarvitsee 
apua. Voit maksaa tämän 
takaisin minulle tekemällä 
ahkerammin töitä kuin mihin 
luulet pystyväsi, joka päivä 
koko elämäsi ajan.”

Poika nyökkää ja jatkaa 
sitten pyörällä eteenpäin, 
heiluttaen hyvästit. Nuori 
Choi katsoo miten poika 
jatkaa eteenpäin ja hän 
miettii mihin poika on 
oikeasti matkalla.    

Vaikka Dr. Choi ja monet 
lionit haluavat palvella 
tapansa mukaan ilman 
huomion kiinnittämistä 
heidän hyviin tekoihinsa, 
on myös tärkeää, että 
kerromme ja juhlimme näitä 
hyviä tekoja. 

Tarina, joka innosti 
kansainvälistä presidenttiä Dr. 
Choita elinikäiseen palveluun 
on varmasti samanlainen 
kuin mitä monella muulla 
lionilla on eri puolilla 
maailmaa. On tärkeää, 
että kerromme omasta 
työstämme jotta voimme 
herättää mielikuvituksen 
- ja palvelun henkeä - 
paikkakunnillamme ja ympäri 
maailmaa.

hyvän tekemisen 
dominovaikutus



Teemaklubit
Lionit palvelevat monia eri ryhmiä heidän paikkakunnillaan, mutta 
yhä useammat klubit perustetaan jonkin tietyn mielenkiinnon 
kohteen tai yhteisen taustan perusteella. Teemaklubit antavat jäsenille 
mahdollisuuden liittyä ryhmään, joka vastaa heidän tilannettaan ja 
mielenkiinnon kohteitaan - samalla kasvatamme jäsenmäärää ja autamme 
järjestöämme tekemään entistä enemmän hyvää työtä. 

Kaikenikäiset jäsenet
Jäsenemme edustavat eri kulttuureita, taustoja ja sukupolvia. Tänä vuonna me 
vahvistamme klubejamme — tukemaan tätä päivää ja tulevaisuutta — kutsumalla 
kaikenikäisiä ihmisiä mukaan palvelemaan. Tämä lähestymistapa on kriittisen 
tärkeä eri sukupolvien yhdistämiseksi. Klubeissa huomioidaan kaikkien taidot ja 
kokemukset ja kaikki jäsenet tuntevat olevansa tervetulleita.   

Maailmanlaajuiset avustuskohteemme
Uudet maailmanlaajuiset avustuskohteemme antavat maailman lioneille uusia 
mahdollisuuksia toimia yhdessä, jotta pystymme vastaamaan joihinkin suurimpiin 
uhkiin. Tänä vuonna me kannustamme klubeja laajentamaan niiden antamaa palvelua 
ja käyttämään olemassa olevia resursseja tukemaan niiden tekemää työtä.

Palvelun matka
Opi, löydä, toimi, juhli. Nämä ovat Palvelun matkan neljä vaihetta, jotka auttavat 
lioneita kasvattamaan heidän palvelunsa vaikutusta kun he käyttävät maailmanlaajuisiin 
avustuskohteisiin liittyviä resursseja. Kun palvelemme, me kasvamme. Eikä meidän ole 
tarkoitus pysähtyä.

Säätiömme tukeminen 
Kampanja 100 on kolme vuotta kestävä Lions Clubs Internationalin säätiön kampanja, 
jonka tavoitteena on kerätä US$300 miljoonaa dollaria tukemaan maailman lionien 
tekemää työtä. Nyt kun olemme aloittamassa kampanjan toisen vuoden, haluamme 
ylläpitää innostusta kannustamalla kaikkia lahjoittamaan heidän kykyjensä mukaan. 
Yhdessä me pystymme toteuttamaan pitkän aikavälin muutoksen ja tuomme pysyvää 
toivoa yhteisöille, jotka tarvitsevat meitä eniten.  

Me palvelemme monin 
eri tavoin
Tämän vuoden maailmanlaajuiset 
prioriteetit
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Hyvä palvelu vaatii tasapainoa.  
Tarvitsemme monen ihmisen 

panoksen, jotta pystymme 
parantamaan maailmaa. Jokaisen 

ihmisen perspektiiviä tarvitaan 
menestyksemme takaamiseksi. 

sydämet samassa tahdissa 

Lionit palvelevat maailmaa
Vahvistamme klubejamme ja 
paikkakuntiamme moninaisuuden kautta 

Moninaisuus on enemmän kuin ominaispiirre 
lioneille. Se on myös avain menestykseen. 
Pystymme saamaan moninaisuutta johtaja- ja 
jäsenkuntaamme sekä palveluun, jotta teillä 
on entistä vahvempi klubi ja teette vieläkin 
enemmän paikkakuntanne tukemiseksi. 

Johdamme esimerkin kautta

Hyvät johtajat ovat aina olleet suuren 
menestyksen takana. Tänä vuonna me 
haluamme keskittyä entistä enemmän johtajien 
kehittämiseen. Jokainen lion on  johtaja ja me 
haluamme varmistaa, että kaikki jäsenet saavat 
mahdollisuuden kehittyä johtajina ja jokainen 
johtaja saa koulutusta ja tukea.  

Jäsenet ovat meidän yhteisömme 

Jokainen ihminen, joka haluaa palvella 
muita, tuo mukanaan omat ainutlaatuiset 
kokemuksensa, taitonsa ja perspektiivinsä.  
Jokainen uusi jäsen voi auttaa meitä 
tekemään entistä enemmän hyvää työtä 
paikkakunnillamme. Huomataan kaikissa 
ihmisissä oleva hyvyys ja varmistetaan, että 
kaikki saavat mahdollisuuden palvella lioneina.

Palvelumme laajentaminen

Naapureiden, paikkakuntien ja maailman 
tarpeet ovat suuret. Tämän vuoksi olemme 
asettaneet tavoitteeksi auttaa yli 200 miljoonaa 
ihmistä per vuosi, joka vuosi. Joten harkitkaa 
jonkin avustuskohteemme tukemista tai 
käynnistäkää uusi projekti, joka vastaa johonkin 
tärkeään tarpeeseen teidän paikkakunnallanne.



Monipuolistakaa palvelunne 

On olemassa monia tapoja tehdä hyvää.
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