
Lionit juhlivat menestyksekästä palvelun vuotta  
Lions Clubs Internationalin 104. vuosikokouksessa 

 
(Oak Brook, Ill., 15. heinäkuuta 2022) – Maailman suurin humanitaarisen avun palvelujärjestö juhli useita 
virstanpylväitä 104. jokavuotisessa Lions Clubs Internationalin vuosikokouksessa Montrealissa, 
Québecissa, Kanadassa. Yli 6700 lionia osallistui tähän huipputapahtumaan, jota kutsutaan yleisesti 
nimellä LCICon. Täällä osallistujat tapasivat eri puolilta maailmaa tulleisiin lioneihin, he löysivät 
innovatiivisia tapoja kasvaa ja tukea klubeja sekä juhlia mennyttä vuotta, jolloin he ovat palvelleet apua 
tarvitsevissa yhteisöissä.  
 
1. heinäkuuta 2021 - 30. kesäkuuta 2022 välisenä aikana yli 483 miljoonaa ihmistä sai apua lionien 
tarjoamasta palvelusta ja tuesta kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa, että lionit palvelivat yli 100 
miljoonaa ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna ja kiitos siitä kuuluu 1,4 miljoonan jäsenen 
horjumattomalle sitoutumiselle.  
 
”Lionit ja leot osoittivat intohimonsa palvelemalla yhdessä muiden lionien kanssa ja he ovat tehneet 
entistä enemmän auttaakseen vastaamaan yhteisöjensä tarpeisiin”, sanoi Douglas X. Alexander, vuoden 
2021-2022 kansainvälinen presidentti. ”Nyt yli 483 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa elää 
parempaa ja valoisampaa elämää, koska muista välittävät miehet ja naiset ovat jatkaneet tätä yhteistä 
suurta palvelutehtävää.”  
 
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ilmoitti vuonna 2018 käynnistetyn Kampanja 100 -keräyksen 
tuloksista. Aloitteen tarkoituksena oli kerätä 300 miljoonaa dollaria tukemaan lionien tekemää työtä, 
kun he vastaavat yhteisöjensä tarpeisiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. LCIF ylitti tavoitteensa ja 
keräsi yhteensä 324,6 miljoonaa dollaria tämän historiallisen kampanjan aikana.   
 
Vuosikokouksen osallistujille lähettämässä viestissä entinen kansainvälinen presidentti ja Kampanja 100 
-keräyksen puheenjohtaja Jitsuhiro Yamadan ilmaisi kiitoksensa ja totesi, että ”tukenne ansiosta voimme 
edelleen voimaannuttaa heitä, jotka palvelevat terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, vahvistavat 
yhteisöjä ja suojelevat haavoittuvassa asemassa olevia tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.” 
 
LCIConin kohokohtiin kuului maailmanluokan viihdettä muusikoilta, taiteilijoilta ja esiintyjiltä sekä 
Kansakuntien paraati, joka juhli lionien ja leojen kulttuuria ja monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti. 
Innostavat seminaarit, vaikuttava puhe entiseltä lapsisotilaalta ja humanitaarisen työn tekijältä Michel 
Chikwaninelta ja erityisviesti Ellen Johnson Sirleafilta, Liberian entiseltä presidentiltä, inspiroivat lioneita 
jatkamaan heidän humanitaarista palveluaan.  
 
LCIConin osallistujat olivat liikuttuneita, kun lion Philipp Blobel Augsburg Elias Holl -lionsklubista kertoi 
hänen tarinansa siitä, miten Saksan lionit ovat auttaneet Ukrainan pakolaisia turvaan. Lionit palkitsivat 
Dr. Helena Ndumen Lionien Humanitaarisella palkinnolla, joka on järjestön korkein henkilölle tai 
organisaatiolle myöntämä palkinto humanitaarisen työn tukemisesta. Lisäksi lionit juhlivat 2021–2022 
voittajia rauhanjulistekilpailussa ja rauhanesseekirjoituskilpailussa, joissa 11-13-vuotiaat nuoret jakavat 
ajatuksiaan rauhanomaisemmasta maailmasta.  
 
Brian E. Sheehan, joka on Rural Computer Consultants -yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja 
Minnesotan osavaltiosta, Bird Island -kaupungista, valittiin Lions Clubs Internationalin kansainväliseksi 
presidentiksi vuonna 2022-23. Sheehan on ollut Bird Island -lionsklubin jäsen vuodesta 1991, ja hän 
tulee johtamaan maailman suurinta humanitaarista järjestöä. Tässä tehtävässä hän valvoo 
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maailmanlaajuista jäsenkasvua, tukee LCIF:ää ja innostaa klubeja vastaamaan yhteisöjen kasvaviin 
tarpeisiin maailmanlaajuisesti palvelun avulla. 
 
Löydät valokuvia, äänitteitä ja lisätietoja 104.. Lions Clubs Internationalin vuosikokouksesta osoitteessa 
https://lcicon.lionsclubs.org. 
 
 

Lions Clubs International 
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Yli 1,4 miljoonaa jäsentä yli 48 000 
klubissa palvelevat yhteisöjään 200 eri maassa ja maantieteellisellä alueella, kaikkialla maailmassa. 
Vuodesta 1917 lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja humanitaarisilla 
hankkeilla, ja laajennamme palvelumme vaikutusta Lions Clubs Internationalin säätiön anteliaalla tuella. 
Olemme keskittyneet tukemaan eri kohteita: näkökyky, ympäristö, lapsuusiän syöpä, nälän 
helpottaminen ja diabetes. Lisäksi tuemme muita tärkeitä humanitaarisia kohteita vastataksemme 
joihinkin ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista saa osoitteesta 
lionsclubs.org. 
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