Palvelemme rakkaudella ja myötätunnolla yhteisöissä ympäri maailmaa. Annamme
epäitsekkäästi aikaamme ja tukeamme ja se tekee lioneista niin erityisiä. Kun autamme
muita, emme odota mitään vastineeksi. Silti saamme hyvin paljon. Palvelumme tarjoaa
toivoa ja yhteyksiä suuren tarpeen edessä ja sitä kautta kutsutaan koko maailmaa
liittymään mukaamme. Otamme vastaan ilon, jonka saamme kun toteutamme

Palvelua sydämestä.

Sydän valmiina palvelemaan.
Kansainvälinen presidentti,
Douglas X. Alexander
Lionit ovat perhe. Erittäin suuri, globaali perhe
- perhe, jossa ainoa vaatimus on puhdas ja
yksinkertainen: sydän valmiina palvelemaan. Nämä
ovat 105. kansainvälisen presidenttimme, Douglas X.
Alexanderin tunteita. Ja kuka voisikaan paremmin
johtaa kansainvälistä palvelumme perhettä kuin
ansioitunut, 37 vuotta jäsenenä ollut lion, jolla itsellään
on kahdeksan sisarusta?
New Yorkin Brooklynissa syntynyt ja kasvanut
kansainvälinen presidentti Alexander on palvellut
yhteisöään Brooklyn Bedford Stuyvesant -lionsklubin
jäsenenä vuodesta 1984. Kuten monen muunkin
lionin kohdalla, hänen palvelunsa alkoi jo nuorena.
Työskentelemällä paikallisessa ruokakaupassa hän
auttoi yhteisön jäseniä ennen työvuoroja ja niiden
jälkeen ansaitsematta rahaa, mutta hän sai jotain
paljon arvokkaampaa - heidän arvostuksensa ja
kunnioituksensa. Juuri tämä epäitsekäs palvelu
tuntui kaikkein palkitsevimmalta, ja se johti
uskomukseen, joka on hänelle tärkeä vielä tänäänkin.
Palvelu sydämestä, epäitsekäs ja ilman odotuksia,
tarjoaa ihmiskunnalle kaikkien suurimman lahjan:
Mahdollisuuden auttaa toista ihmistä.
Hänen matkansa lion Alexanderista kansainväliseksi
presidentti Alexanderiksi heijastaa monin tavoin hänen
menestystään kansainvälisenä liikemiehenä. Talousalan
uransa alussa hän toimi pankkivirkailijana ja hän
ymmärsi, että jos hän olisi kärsivällinen, tekisi kovasti
töitä ja antaisi intohimonsa loistaa, kaikki onnistuisi
loppujen lopuksi. Vuosikymmeniä myöhemmin hän jäi
eläkkeelle JP Morgan Chasen -pankin varapresidentin
virasta.
Nämä samat ominaisuudet - kärsivällisyys,
omistautuminen ja intohimo - sekä asettamalla
perheen aina etusijalle - ovat tehneet hänestä
merkittävän lionin ja oikean henkilön johtamaan suurta
järjestöämme eteenpäin tulevana vuonna.

Palvelun syke.
Yhteyden muodostaminen
yhteisöihin intohimoisen
tuen kautta.

Se mikä tekee meidän palvelun perheestämme niin
ainutlaatuisen, on se, että emme koskaan lopeta
kasvamista. Ovemme ovat aina auki ja kaikki kutsutaan
mukaan, jos he haluavat osallistua.
Olemme paikka, jossa ihmiset vastaavat sydämensä
kutsuun palvella ja heidät otetaan avosylin vastaan.
Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua johonkin
meitä suurempaan: muiden epäitsekkääseen
palveluun.

Joskus kuitenkin kansainvälisen järjestömme
kuvaamisessa unohdetaan tämän kokonaisuuden
taustalla olevat henkilöt. Olemme luonnollisesti
ylpeitä 48 000 klubista ja 1,4 miljoonasta
jäsenestä ja käytämme näitä lukuja palvelumme
ja maailmanlaajuisen jäsenyytemme suuruuden
esittelemiseen.
Mutta tänä vuonna yritetään muistaa menestyksemme
tärkein osa: sinä. Sinä ja kaikki muut lionjäsenet olette

ehdottoman tärkeitä yhteisen menestyksemme
kannalta. Olet palvelun syke. Tämän vuoden
viesti, Palvelu sydämestä, on kutsu kaikille piireille,
klubeille ja lioneille varmistaa, että johdamme
aina samasta syystä, miksi alunperin liityimme
Lions Clubs Internationaliin - sydämen kautta. Jos
annamme intohimomme palveluun loistaa, meidän
saavutuksillemme ei ole mitään rajoja.

Lionin sydän.
Omistaudut aidosti palvelulle.
Jokaisella ihmisellä on elämässään hetkiä, jotka määrittelevät
suunnan. Kysy keneltä tahansa lionilta, milloin hänestä tuli lion,
ja yleensä vastaus ei ole päivämäärä, jolloin hän liittyi klubiin.
Sen sijaan he kertovat sinulle hetken, jolloin palvelu jäi heidän
sydämeensä lopullisesti.
1980-luvun lopulla nuori ja lupaava talousalan ammattilainen
päätti liittyä paikalliseen lionsklubiin. Työtoveri oli kutsunut
hänet mukaan toistuvasti, ja hän päätti lopulta osallistua. Hän
oli toiminnan mies ja piti siitä, miten lionit toteuttivat todellista
muutosta yhteisössä. Hän osallistui kuukausi toisensa jälkeen
kokouksiin ja tuki projekteja.
Marraskuussa kiitospäivän lähestyessä klubi järjesti sen
jokavuotisen ruoanjakelun apua tarvitseville perheille ennen
juhlapyhiä. Kun hän koputti oviin ja yksi kerta toisensa jälkeen hän
ojensi korillisen ruokaa naapureille, heidän hymynsä ja kasvoilla
näkyvä ilonsa muutti häntä tavalla, joka tuntui sekä tutulta että
jollakin tavalla uudelta.
Silloin se tapahtui. Hän käveli kerrostalon käytävää pitkin kantaen
ruokakoria. Hän koputti ovelle. Oven avasi äiti, jolla oli lähes
kyyneleet silmissään tästä avusta ja ruoasta, jota lionit tarjosivat
hänelle.
"Kukaan ei ole koskaan tehnyt mitään tällaista meille", hän sanoi
pehmeästi. “Kiitos.”
Siitä lähtien tämä mies oli edelleen kaikkea, mitä hän oli ennen
tätä hetkeä - poika, veli, isä. Mutta hänestä tuli todellinen Lion.
Ja nyt, yli 30 hienoa palveluvuotta myöhemmin, hän on 105.
kansainvälinen presidenttimme Douglas X. Alexander.

Suunnittele menestystä.
Globaalit prioriteettimme 2021-2022
Jäsenkasvu ja jäsenten osallistuminen
Järjestömme kasvu tarkoittaa, että olemme aina valmiita
palvelemaan. Jotta pystymme kasvamaan, meidän on tuotava
mukaan uusia jäseniä, mutta samalla meidän on pidettävä
nykyiset jäsenemme innostuneina ja aktiivisina. Joka kerta, kun
menetämme lionjäsenen, meidän on löydettävä kaksi uutta
jäsentä, jotta järjestömme kasvaa. Vielä tärkeämpää on, että
meidän on sitoutettava jokainen jäsen, jotta jokainen voi todella
elää palvelu sydämessä.

Tue säätiötämme
Tämä on kaikkien aikojen kunnianhimoisimman
keräyskampanjamme, Kampanja 100, viimeinen vuosi. LCIF:lle
annettu avokätinen tuki voimaannuttaa palveluamme kaikkialla
maailmassa ja se tuo toivoa paremmasta. Annetaan sydämemme
toimia tukemalla maailmanlaajuista säätiötämme, jotta voimme
saavuttaa tavoitteemme kerätä 300 miljoonaa dollaria.

Myötätuntoista palvelua
Kun yhteisöt ympäri maailmaa pyrkivät jälleen löytämään
normaalin tavan elää ja toimia, lioneilla on uusi ja loistava tilaisuus
näyttää esimerkkiä. Voimme auttaa maailmaa toipumaan tänä
aikana, kun niin monilla on vielä suuria vaikeuksia. Meidän on
jatkettava viime vuoden innovatiivisia palvelupyrkimyksiä ja
laajennettava niitä vastaamaan nykyisen tilanteemme tarpeisiin
tietäen, että asiat voivat muuttua milloin tahansa.

Viestintä
Läpinäkyvyys ja avoimet viestintätavat ovat välttämättömiä
hyvälle palvelulle, ja siksi ne ovat aina olleet erittäin tärkeitä
lionsklubeille. Meidän on edelleen keskityttävä pitämään yhteyttä
toisiimme, ihmisiin, joita palvelemme ja järjestöihin, jotka tukevat
meitä. Lioneina meillä on vahva ja maailmanlaajuinen verkosto
samanmielisiä ihmisiä, joilta voimme oppia ja saada apua. Nyt on
erinomainen hetki käyttää tätä palvelun verkostoa.

Sydämemme näyttää tietä.
Palvelu tällä hetkellä.
Maailma on kokenut paljon viimeisen vuoden aikana.
Lioneina me olemma auttaneet yhteisöjä löytämään
turvallisia tapoja palvella näinä ennennäkemättöminä
aikoina. Aivan kuten olemme aina tehneet, olemme
toimineet toivon merkkinä lukemattomille apua
tarvitseville ihmisille ja yhteisöille, kun olemme
toteuttaneet palvelua uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Kun maailma muuttuu jatkuvasti, meidän on opittava
lähimenneisyydestämme. Olemme itse kokeneet,
miten tärkeää on asettaa jäsentemme ja meiltä apua
saavien ihmisten terveys ja hyvinvointi etusijalle. Mutta
viime vuosi osoitti myös klubiemme kekseliäisyyden ja
kyvyn innovoida. Virtuaalikokoukset, verkkoseminaarit,
turvallinen palvelu ja paljon muuta - lionit käyttivät

kuluneen vuoden kehittäessään uusia ideoita
ja tapoja muodostaa yhteyksiä muihin ihmisiin.
Palvellaan edelleen turvallisesti, mutta jatketaan myös
innovaatioiden ja uusien teknologioiden käyttämistä,
kun ne auttavat meitä saavuttamaan entistä
vahvempia yhteyksiä ja suurempaa menestystä.

Johda sydämellä. Jos jokainen yli 1,4 miljoonasta
lionistamme rekrytoi vain yhden henkilön vuodessa
palvelemaan kanssamme, voimme tehdä enemmän
kuin vain kaksinkertaistaa jäsenmäärämme yhdessä

vuodessa. Pystyisimme myös kaksinkertaistamaan
vaikutuksemme. Tämä on kunnianhimoinen
tavoite, mutta se alkaa siitä, että jokainen klubin
jäsen osallistuu aktiivisesti. Tämä tarkoittaa, että
jäsenille tarjotaan tarkoituksenmukaisia tapoja
johtaa ja osallistua. Kun jäsenet ovat onnellisia, he
haluavat kutsua muita tulemaan mukaan. Lionit ovat
intohimoisia ja halukkaita palvelemaan, kun he tulevat
mukaan järjestöömme. Tehdään kaikki voitavamme,
jotta halu palvella muita säilyisi voimakkaana tulevina
vuosina.

Palvelu

sydämestä
ohjaa meitä

