
Juhlimme sataa  
palvelun vuotta

Satavuotisjuhlan  
KOHOKOHTIA



Hyvät lionit ja leot,

Vaikka kutsuimme juhlakauttamme satavuotisjuhlaksi, juhliminen yksinään ei riittänyt meille, 
kun halusimme osoittaa kunnioitusta Lions Clubs Internationalin ensimmäiselle vuosisadalle. 
Sitouduimme myös johtamaan palvelun kautta, kutsumaan uusia jäseniä vaikutuksen 
kasvattamiseksi ja lisäämään näkyvyyttämme eri puolilla maailmaa. On ollut jännittävä nähdä 
miten lionit ja leot ovat sitoutuneet työllemme tämän satavuotisjuhlakauden neljän vuoden 
aikana.

Satavuotisjuhlan palveluhaaste asetti mottomme, Me palvelemme, toiminnan keskiöön 
täysin uudella tavalla. Tavoitteena oli palvella 100 miljoonaa ihmistä nuoriso-, näkökyky-, 
nälän helpottamisen, ympäristö- ja diabetesprojektien kautta. Emme vain saavuttaneet 
tavoitettamme vaan tuplasimme sen, palvellen yli 246 miljoonaa ihmistä! Se osoittaa miten 
lionit ottavat vastaan haasteen.

Satavuotisjuhlan jäsenpalkinnot inspiroivat meitä kutsumaan mukaan uusia jäseniä ja 
perustamaan uusia klubeja, jotta kasvatamme tätä uskomatonta järjestöämme ja laajennamme 
palveluamme. Lions Clubs Internationalilla on nyt satoja tuhansia uusia jäseniä ja tuhansia 
uusia klubeja, jotka pystyvät auttamaan muita entistä paremmin.

Perintöprojektit ovat yhdistäneet meitä entistä vahvemmin paikkakuntiemme asukkaisiin. 
Ne ovat arvokkaita monin tavoin, mutta ne ovat myös muistutus siitä mitä lionit ovat tehneet 
paikkakunnan hyväksi. Yli 31 000 perintöprojektia on saatu päätökseen ja paikkakuntien 
asukkaat tulevat hyötymään niistä vielä monien vuosien ajan.

Toivottavasti nautitte seuraavilla sivuilla olevista esimerkeistä siitä miten lionit ja leot ovat 
juhlineet satavuotisjuhlaamme. South Carolinan osavaltiossa on rakennettu puisto vammaisille 
lapsille; Indonesiassa on yhdistetty kaksi kylää rakentamalla silta - olen hyvin innostunut 
kaikista eri tavoista, joilla olemme tehneet maailmasta paremmin kun Me palvelemme. 

Hallintovirkailijoiden ja Satavuotisjuhlan toimintaryhmän jäsenten puolesta minä haluan kiittää 
teitä kaikesta mitä olette tehneet tämän juhlakauden tukemiseksi. Tiedän, että teidän kaltaisten 
lionien ja leojen ansiosta Lions Clubs International tulee jatkamaan maailman parhaana 
humanitaarisena järjestönä vielä seuraavankin vuosisadan ajan.

Terveisin,

J. Frank Moore III
Entinen kansainvälinen presidentti ja Satavuotisjuhlan toimintaryhmän puheenjohtaja



Vaalipiiri 1 USA

   Lionien Centennial  
bussikiertue

Satavuotisjuhlan presidentti Bob Corlew juhli 
satavuotisjuhlaamme yli 20 osavaltiossa ja kahdessa 
Kanadan provinssissa Lionien Centennial  
bussikiertueella syksyllä 2016. Maailman lionit ja leot 
seurasivat tätä kiertuetta sosiaalisen median kautta. 
Kiertueen aikana presidentti Corlew tapasi klubien jäseniä 
ja paikallisia johtajia, otti uusia jäseniä, perusti klubeja ja 
osallistui lionien palveluprojekteihin. 

   Virkistys- ja  
virikepuisto

Lioneilla on pitkä historia South 
Carolinan School for the Deaf and Blind 
-koulun tukemisessa.  61 lionsklubia 
South Carolinassa keräsi yli US$100 000 
vastaamaan Lions Clubs Internationalin 
(LCIF) säätiön myöntämää US$100 
000 apurahaa. Klubit tekivät yhteistyötä 
paikkakunnalla toimivien järjestöjen 
kanssa ja rakensivat leikkikentän 
liikuntavammaisille lapsille. 

Kävelytapahtumat lapsuusiän   
syöpätutkimuksen tukemiseksi
Ohion osavaltion lionit taistelevat lapsuusiän syöpää vastaan yksi 
askel kerrallaan, järjestämällä kävelytapahtumia ja osallistumalla 
varainkeruuseen. He keräsivät yhteensä US$25 000 eri sairaaloille 
(Cincinnati, Toledo, Cleveland, Akron, Columbus ja Dayton). 
Samalla lisättiin ihmisten tietoisuutta tarpeesta tukea syöpää 
sairastavia lapsia. 

  Uusi näkö- 
huollon keskus 
Jamaikalla

Montego Bayn lionsklubi teki yhteistyötä 
kanadalaisen Vision Care Volunteers/
Red Deer Central -lionsklubin, 
terveysministeriön ja Brenda Stafford 
-säätiön kanssa ja tuloksena oli uusi 
Vision Clinic -klinikka Albion Montego 
Bayssa, jossa ihmiset käyvät glaukooma- ja 
kaihitarkistuksissa sekä saavat silmälaseja 
tarpeen mukaan.



Vaalipiiri 2 Kanada

   Jarvis Lions  
-kävelypolku 

Lionit Jarvisissa, Ontariossa, keräsivät varoja ja 
rakensivat 1,1 kilometrin mittaisen päällystetyn 
kävelypolun paikkakuntalaisten käyttöön. Klubin 
jäsenet istuttivat puita ja asensivat aurinkopaneelein 
toimivia valoja sekä penkkejä, joissa on Lions 
Clubs Internationalin logo. Kuntopolkua käyttävät 
kaikenikäiset ihmiset ja se lisää sekä paikallisten että 
vierailijoiden ulkoilumahdollisuuksia.

  Westbank Lions 
-keskus

Lionit ovat käyttäneet lukemattomia tunteja 
tämän paikkakunnan keskuksen ylläpitämiseen 
jo yli 40 vuoden ajan. Tulipalo aiheutti vahinkoja 
keskukselle vähän aikaa sitten ja lionit rakensivat 
tilat uudelleen ja laajensivat sitä samalla. Näin 
siitä tuli satavuotisjuhlan lahja West Kelownan 
kaupungille, jossa keskus palvelee yli 35 000 
ihmistä.

   Mount Cheam  
lionsklubin  
näköhuollon keskus

Mount Cheam -lionsklubi teki yhteistyötä  
Steller’s Jay -lionsklubin kanssa ja yhdessä ne 
keräsivät $600 000. LCIF myönsi vastaavan 
summan apurahan ja tätä kautta hankittiin 
kaihileikkauksiin tarvittavia välineitä Chilliwack 
General Hospital -sairaalaan. Keskuksessa 
hoidetaan 5 300 leikkausta joka vuosi ja ihmiset 
matkustavat jopa yli 600 km päästäkseen 
hoitoihin. 

   Kaveripenkkejä koululaisille
Kaveripenkki on paikka, jossa yksinäiset tai kiusatut lapset voivat istua 
ja sitä kautta he ilmaisevat että he haluavat jutella tai leikkiä muiden 
kanssa. Edmonton Southgate -lionsklubi yhdessä oppilaiden ja opettajien 
kanssa kokosi yli 80 kaveripenkkiä jaettaviksi alueen kouluille. Tätä 
kautta lisätään oppilaiden hyvinvointia.



Vaalipiiri 3 FOLAC

   Avustus tulvien  
jälkeen Paraguayssa

Puolitoista vuotta vakavien tulvien jälkeen Paraguayssa, paikalliset 
lionit saivat viiden koulurakennuksen korjaustyöt valmiiksi. 
Näin  1 725 oppilasta pääsi taas käymään koulua. LCIF myönsi 
hätäapurahan välittömästi tulvien jälkeen ja se jatkoi rahoituksen 
myöntämistä pitkän aikavälin uudelleenrakentamiseen. 

   Centennial-monoliitit 
koko maassa

Lionjäsen ja arkkitehti loivat yhdessä tämän designin 
yhdistääkseen kaikki Argentiinan lionit tämän maata 
kuvastavan monoliitin kautta. Nämä Lions Centennial-
monoliitit on sijoitettu piirien ja klubien toimesta kaikkialle 
Argentiinassa, aukioille tai muille näkyville paikoille ja tätä 
kautta on saatu julkista huomiota mediassa ja sosiaalisessa 
mediassa.

  Lionien juoksu-  
tapahtuma lasten 
tukemiseksi

Piirin O4 lionit tekivät yli vuoden töitä 
maratonin järjestämiseksi 500 juoksijalle. Tämän 
tapahtuman tuotto käytettiin koulutuskeskuksen 
rakentamiseen liikuntavammaisille ja autistisille 
lapsille. Tapahtumassa jaettiin t-paitoja, joissa 
kerrottiin Lions Clubs Internationalin tuesta 
lapsille ja satavuotisjuhlasta. 

 Nälän helpottaminen    
Latinalaisessa Amerikassa
Leot ja lionit Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla 
tekivät yhteistyötä nälän helpottamiseksi osana 
satavuotisjuhlan palveluhaastetta. Yli 800 klubia ja lähes 13 
000 leoa seitsemästätoista eri maasta osallistui tähän ja he 
keräsivät ruokatarvikkeita paikkakuntalaisilta ja jakoivat ne 
sitten apua tarvitseville.



Vaalipiiri 4 Eurooppa

   Kansainvälinen 
kokous vuoren  
huipulla 

Osana satavuotisjuhlaa, Ranskan, Italian 
ja Sveitsin lionit päättivät järjestää 
kokouksen Mont Blancin huipulla, joka on 
Euroopan korkein huippu. Jäsenet aloittivat 
vuoren huipulle kiipeämisen Lions Clubs 
Internationalin 100-vuotisjuhlapäivänä, 
7.6.2017 ja he saavuttivat huipun kaksi päivää 
myöhemmin. Tämän jälkeen järjestettiin 
juhlat Courmayeur`ssa Italiassa. 

   Diabetestiedotus 
pyöräilyn kautta

Italian ympäriajo kestää 21 päivää ja reitti kiertää suuren 
osan maata. Italian lionit ja leot olivat paikan päällä 46 eri 
paikkakunnalla ja katsojia kutsuttiin mukaan osallistumaan 
diabetesseulontoihin. Lionsklubin auto oli myös osa 
ympäriajon karavaania ja miljoonat ihmiset näkivät sen 
reitin varrella.

Me juoksemme – Me 
palvelemme   
Puolan lionit juoksivat ja mainostivat ME 
PALVELEMME -mottoa satavuotisjuhlakauden 
jokaisena vuotena ja samalla he keräsivät 
varoja apua tarvitseville lapsille. Vuonna 2017 
he juoksivat Helen Kellerin kotikaupungista 
Alabamasta Lions Clubs Internationalin 
päämajaan Illinoisissa. Juoksijoita oli 1 000 ja he 
ovat keränneet yhteensä US$70 000, auttaen yli 1 
000 lasta seitsemässä eri maassa. 

   Tilaa nuorisolle  
Need to Live & Play

Hollannin lionit tekivät yhteistyötä Foundation Forgotten 
Child -säätiön kanssa ja he ovat perustaneet Magic Gardens 
-puistoja (nuorille lapsille) ja Chill Inns and Outs (nuorisolle) 
kaikkiin piireihin. Yli €620 000 kerättiin tähän kansalliseen 
lahjoitukseen, joka tulee muuttamaan 50 000 nuoren virkistys- ja 
elinympäristöt. 



Vaalipiiri 5 OSEAL

   Kouluun perustettu  
vihannes- ja kalafarmi

Filippiineillä lionit, koulun henkilökunta, oppilaat ja 
vanhemmat tekivät yhteistyötä ja he rakensivat vihannes- 
ja kalafarmin. Koulun alueen asukkaille järjestettiin 
seminaari, jossa kehitettiin heidän taitojaan farmin 
ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi.

   Koulu rakennettu 
ennätysajassa

Piiri 334-B lahjoitti ala-asteen 
koulun Myanmarissa olevaan kylään. 
Rakennukseen sisältyy aurinkopaneelit. 
Koulu rakennettiin puolessa vuodessa ja 
kylän asukkaat arvostavat sitä suuresti. 
Lionit osallistuivat heidän iloonsa ja he 
olivat ylpeitä saavutuksestaan kerätä yli  ¥2 
miljoonaa yeniä lahjoitettavaksi kylälle.

Asuntola tuleville johtajille  
Oppilaat, joka kävelivät jopa neljä tuntia päästäkseen kouluun tai he 
joutuivat käyttämään vaarallisia kulkuvälineitä, saavat nyt asua koulun 
lähellä ja kiitos siitä kuuluu Korean lioneille, Kota Kinabalu Host 
-lionsklubille Malesiassa ja LCIF:lle. Oppilaat saavat enemmän aikaa 
opiskeluun, mutta sen lisäksi he saavat terveellisiä aterioita ja he voivat 
osallistua koulun ulkopuolisiin harrastuksiin.  

   Näöntarkastuk-
set Taiwanissa

Ensimmäinen Näkökyvyn jakaminen 
-kuukausi satavuotisjuhlakaudella oli 
lokakuussa 2014. Koska huono näkökyky 
voi haitata lapsen koulunkäyntiä, 
Keelung Hsin I -lionsklubi Taiwanissa 
järjesti näöntarkastuksia kuukauden ajan 
paikallisille lapsille - hyvä esimerkki siitä 
miten lionit ja leot välittävät muista joka 
päivä.



Vaalipiiri 6 ISAAME

   Uudelleenrakentaminen 
maanjäristyksen jälkeen

Maanjäristyksen jälkeen tarvitaan monenlaista humanitaarista 
apua. Lionit jatkavat auttamista kunnes paikkakunta pääse 
jaloilleen. Sen jälkeen kun Ridvan Academy -akatemian 
koulurakennus vahingoittui maanjäristyksessä, Kathmandu 
Laligurans -lionsklubi lahjoitti uuden koulurakennuksen, jossa on 
kuusi huonetta. 

   Lionien  
dialyysikeskus

Lionit ovat jo lahjoittaneet näönhuoltokeskuksen ja 
veripankin sairaalaan, joka sijaitsee Ognaj`ssa, Intiassa. 
Ahmedabad Karnavati -lionsklubi, yhteistyössä Intian 
valtion pankin kanssa, on lahjoittanut uuden hoitokeskuksen 
sairaalaan, jossa on 10 dialyysilaitetta. Tämä lahjoitus on osa 
klubin satavuotisjuhlakautta. 

   Klubin toinen  
silmäsairaala

Satavuotisjuhlakauden presidentti Dr. Naresh Aggarwal 
vihki käyttöön Siliguri Greater Lions Shri Vidya 
Sagar Oswal Eye Hospital & Training Institute 
-silmäsairaalan ja koulutusinstituutin vuonna 2017. 
Tämä on Siliguri Greater -lionsklubin toinen suuri 
projekti. Klubi avasi ensimmäisen silmäsairaalan yli 30 
vuotta sitten. LCIF on tukenut hanketta ja uusi sadan 
potilaspaikan sairaala laajentaa näköhuoltoa Intian 
itäosissa. 

 Lions-lippu  Mount Everestin  
huipulla
Sir Edmund Hillary, Uuden-Seelannin lion ja nepalilainen Sherpa 
Tenzing Norgay olivat ensimmäiset kiipeilijät, jotka todistettavasti 
pääsivät Mount Everestin huipulle. Vuonna 2017 Pema Sherpa ja 
Pemba Ongchuk Sherpa kumpikin pystyttivät Lions-lipun maailman 
huipulle, osoittaen siten kunnioitusta Lions Clubs Internationalin 
historialle. Tämän aktiviteetin koordinoi  
Jamling Norgay, joka on Tensing Norgayn poika.



Vaalipiiri 6 Afrikka

   Diabeettisen  
retinopatian hoitaminen

Diabetesta sairastavilla korkea verensokeri voi 
vahingoittaa silmän verisuonia aiheuttaen näön 
menetystä ja jopa sokeutumista. Casa Anfa -lionsklubi 
yhteistyössä LCIF:n kanssa on lahjoittanut laserlaitteet, 
jotta 20 ihmistä joka päivä voi saada hoitoa diabeettiseen 
retinopatiaan.

  Lasten auttaminen 
Tunisiassa

Lionit ovat lahjoittaneet elvytyslaitteen lastenosastolle 
Charles Nicolle -sairaalaan Tunisin kaupungissa. 
Elvytyslaite tulee pelastamaan lapsia, jotka kärsivät 
esimerkiksi munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta. 
Sairaala toimii Tunisian pohjoisosassa, jossa asuu viisi 
miljoonaa asukasta.

   Elektroniikan 
kierrätystä

Seitsemän lionsklubia Egyptissä, 
Lähi-Idässä ja Afrikassa ovat 
suojelemassa ympäristöä 
tuleville sukupolville keräämällä 
elektroniikkaromua, korjaamalla 
laitteet jotka ovat vielä 
korjattavissa ja kierrättämällä 
loput mahdollisuuksien mukaan. 
Tämän projektin puitteissa on 
korjattu tietokoneita ja niistä 
kahdeksan on nyt käytössä lionien 
luokkahuoneissa. 

Lionit suojelevat sarvikuonoja 
Maailmassa on enää noin 28 000 sarvikuonoa. Jos niiden salametsästys jatkuu tätä 
vauhtia, maailman viimeinen sarvikuono häviää seuraavan 15 vuoden aikana. MD 410 
lionit ovat aloittaneet kansainvälisen markkinointikampanjan lisätäkseen ihmisten 
tietoja sarvikuonojen tilanteesta ja auttaakseen näiden eläinten suojelemisessa.



Vaalipiiri 7 ANZI

   Lionien puutarha 
Piiri 202L ja Ngongotaha -lionsklubi asettivat tavoitteeksi luoda 
alueen, jossa kasvaisi Uuden-Seelannin luonnonkasveja. Kovalla 
työllä ja lahjoitusten turvin he istuttivat yli 6 000 puuta ja pensasta 
ja hankkivat alueelle penkkejä ja loivat nurmikkoalueita. Tämä 
perintöprojekti jatkuu vielä ja se tulee olemaan ilon lähde sekä 
asukkaille että vierailijoille vielä monen vuoden ajan. 

   Satavuotis- 
juhlan tarinoita

Jo sadan vuoden ajan lionit kaikkialla 
uskovat, että paikkakuntamme on 
sellainen millaiseksi sen teemme. 
Australian lionit lahjoittivat yli $100 
000 dollaria yli sadalle paikalliselle 
projektille. Community 100 -hanke 
yhdisti Australian klubeja ja vahvisti 
paikallisia suhteita. Tämän hankkeen 
kunniaksi luotiin e-kirja (Our 
Centennial Stories), jossa kerrotaan 
annetusta humanitaarisesta palvelusta. 

Diabetestiedotus-   
kampanja 
Lionit ottivat vastaan haasteen taistella diabetesta vastaan 
Indonesiassa, jossa 47 klubia järjesti samanaikaisesti 
diabetestiedotukseen liittyviä ohjelmia ja näin palveltiin yli 10 000 
ihmistä. Aktiviteetteja olivat mm. sokerimittaukset ja seminaarit 
diabeteksen ennaltaehkäisystä, kontrolloimisesta ja hoitamisesta. 
Osallistujat pääsivät myös liikkumaan ja näin tuettiin terveellisiä 
elintapoja. 

  Lionit yhdistävät   
ihmisiä

Bandung Raya -lionsklubi rakensi riippusillan 
yhdessä Vertical Rescue -järjestön kanssa. Silta 
yhdistää joen vastakkaisilla puolilla olevat kylät 
West Javassa, Indonesiassa. Seuraava ylityspaikka 
on yli tunnin päässä eikä sitä voida käyttää 
sadekaudella, kun joki tulvii. Yli 1 000 ihmistä 
käyttää tätä siltaa joka päivä ja se on symboli 
lionien sitoutumisesta ihmisten yhdistämiseksi 
humanitaarisen palvelun kautta. 



PALVELUMME 
TOINEN VUOSISATA
Sadan vuoden ajan Lions Clubs Internationalin 
toteuttama palvelu on tuonut toivoa lukemattomille 
ihmisille. Satavuotisjuhlan soihdut, jotka inspiroivat 
lioneita ja leoja kaikkialla maailmassa, ovat nyt esillä 
päämajassa. 

Viisivuotinen strateginen suunnitelmamme, LCI 
Forward, toimii satavuotisjuhlakauden menestyksen 
pohjalta. Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee 
LCI Forward -aloitetta, joka vahvistaa järjestöämme. 
Sen kautta annetaan lioneille ja leoille mahdollisuuksia 
palvella 200 miljoonaa ihmistä ei vain neljän vuoden 
aikana, vaan joka vuosi.

Joten olkaa ylpeitä siitä miten olette tukeneet 
satavuotisjuhlaamme. Yhdessä meidän 
saavutuksemme auttavat järjestöämme palvelemaan 
ihmiskuntaa vielä seuraavankin vuosisadan.

Omistuskirjoituksessa 
sanotaan näin: 
“Näytämme valoa 
palvelumme 
seuraavalle 
vuosisadalle.”



”Toivon, että Lions Clubs 
Internationalilla tulee aina olemaan 
Haavemaailma; tavoite, joka kasvaa 
jatkuvasti kun lähestymme sitä ja se 
pysyy juuri ja juuri saavuttamattomissa 
ja näin se haastaa meitä juoksemaan 
nopeammin, tekemään enemmän töitä, 
ajattelemaan suurempia ajatuksia ja 
antamaan enemmän.”

Melvin Jones 

Lions Clubs Internationalin 
perustaja.


