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JULKAISTAVAKSI VÄLITTÖMÄSTI  
 

Lionsklubit ovat auttaneet yli kahtasataa miljoonaa ihmistä viime vuonna 
 

(Oak Brook, Ill., 22. kesäkuuta 2020) - Viisi vuotta sitten Lions Clubs International asetti tavoitteeksi 

kolminkertaistaa sen maailmanlaajuisen vaikutuksen auttamalla 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa 

joka vuosi. Järjestön 1,4 miljoonan lionjäsenen ystävällisten tekojen kautta he saavuttivat tänä vuonna 

tavoitteen tukea entistä useampia ihmisiä eri puolilla maailmaa. 

 

"Tämä on suuri juhlapäivä maailman kaikille lioneille", sanoi Lions Clubs Internationalin presidentti, Dr. 

Jung-Yul Choi. "Lionit eivät vain saavuttaneet tavoitettamme palvella 200 miljoonaa ihmistä tänä vuonna 

- ylitimme sen ja palvelimme yhdessä yli 275 miljoonaa ihmistä. Kaikki tämä perustuu maailmanlaajuisen 

säätiömme tukeen ja uskomattomien miesten ja naisten ponnisteluihin eri puolilla maailmaa, jotka 

toteuttavat ystävällisiä tekoja palvelemalla yhteisöjään lioneina. "  

 

Yli vuosisadan ajan lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelun ja humanitaaristen 

hankkeiden avulla. Tätä palvelun vaikutusta vahvistetaan Lions Clubs Internationalin säätiön tuella. 

Säätiö on myöntänyt perustamisestaan lähtien yli miljardi dollaria voidakseen tukea lionien palvelua ja 

tuodakseen toivoa apua tarvitseville.  

 

Tässä on joitain tapoja, joilla lionit auttoivat yhteisöjä tämän historiallisen vuoden aikana:   

• Järjestetty diabetesseulontoja yli 13,3 miljoonalle ihmiselle 

• Kerätty ruokaa ja jaettu aterioita yli 14,7 miljoonalle ihmiselle 

• Istutettu puita, jotka ovat auttaneet yli 5,7 miljoonaa ihmistä  

• Tuettu jokisokeuden hoitoa yli 8,5 miljoonan ihmisen auttamiseksi  

• Järjestetty näköseulontoja yli 5,7 miljoonalle ihmiselle  

• Tuettu yli 2,2 miljoonaa ihmistä, joita lapsuusiän syöpä on koskettanut 

• Luotu koulutusmahdollisuuksia yli 2,9 miljoonalle ihmiselle 
 
 



"Palvelemiemme ihmisten määrä on inspiroiva", sanoi kansainvälinen presidentti Choi. "Mutta mikä 

todella innostaa minua, on ajatella kaikkia niitä ihmisiä, joita nämä luvut edustavat. He ovat ihmisiä, 

joiden elämään lionit ovat vaikuttaneet, sekä suurilla että pienillä tavoilla. Jokainen vapaaehtoinen 

vaikuttaa omalla tavallaan, ja heidän vapaaehtoisuutensa osoittaa, kuinka tärkeä myötätunto ja 

ystävällisyys ovat maailmalle, varsinkin tällaisina aikoina." 

 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,4 miljoonaa yli 48 000 

klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Lions Clubs Internationalin säätiö on rahoittanut 

humanitaarista palvelua Lions Internationalin jäseniltä, yleisöltä ja kumppaneilta yritysmaailmassa, 

hallituksilta ja muilta kansalaisjärjestöiltä saadulla taloudellisella tuella. Lionit ovat keskittyneet 

näkökyvyn, nuorison, diabeteksen, ympäristön, lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen, humanitaarisen 

avun ja katastrofiavun tukemiseen auttaaksemme vastaamaan joihinkin ihmiskunnan suurimpiin 

haasteisiin.  

 

Lisätietoja Lions Clubs Internationalista saa sivulta lionsclubs.org.  
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