Palvelumme
Lionit ovat maailmanlaajuinen
hyväntahdon voima.
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö.
Sillä on yli 1,4 miljoonaa jäsentä 48 000 klubissa, jotka palvelevat yli
200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Jo vuodesta 1917 olemme
todistaneet maailmalle, että missä on tarve, siellä on Lion.

Lioneille ystävälliset teot ovat tärkeitä.
Mottomme on "Me palvelemme”, ja ilmennämme sitä käytöksellämme joka päivä. Olemme joukko miehiä ja
naisia, jotka kokoontuvat yhteen tehdäkseen hyvää. Uskomme, että voimme tehdä paljon enemmän yhdessä
kuin yksin.

Lionien palvelualueet ovat maailmanlaajuisia.
Lionit ympäri maailman ahkeroivat viidellä palvelualueella: näkökyky, nälän helpottaminen, ympäristö ja
lapsuusiän syöpä, sekä uusi keskittymisalueemme diabetes. Olemme asettaneet tavoitteeksi palvella 200
miljoonaa ihmistä vuosittain näiden palvelualueiden ja muiden humanitaaristen aloitteiden kautta.

Lionit voimaannuttavat nuoria.
Me uskomme, että nuoret ovat huomisen johtajia. He ovat sitä jo nyt. Leoklubimme antaa nuorille
mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja palvelujohtamiseen, uusien taitojen kehittämiseen ja läpi elämän
kestävään palveluintoon. Noin 180 000 leoa 7 200 leoklubissa palvelee paikkakunnillaan 140 eri maassa.
Tarjoamme nuorille myös muita palveluita, kuten mentorointia, terveyttä edistäviä ohjelmia sekä stipendejä.
Kansainvälisellä tasolla voimaannutamme nuoria Rauhanjulistekilpailun, nuorisoleirien ja -vaihdon kautta, sekä
Lions-Quest-ohjelmalla, jonka kautta on opetettu myönteisiä elämäntapoja jo yli 16 miljoonalle oppilaalle.

Säätiömme voimaannuttaa lionien palvelua.
Autamme naapureitamme kaikkialla maailmassa myös oman säätiömme, Lions Clubs International Foundationin
(LCIF), avulla. LCIF on tukenut lionien humanitaarisia hankkeita yli 1,1 miljardilla dollarilla. Vuonna 2020 LCIF
lahjoitti miljoonia dollareita hätäapurahoihin koronaviruspandemian (COVID-19) aikana, tarjoten kriittisiä
tarvikkeita sairaaloille, terveydenhuollon klinikoille ja hätäapujärjestelmille, mukaan lukien eturivissä toimiville
terveydenhuollon työntekijöille ja avustustyöntekijöille.

Lionit saavat aikaan oikean muutoksen.
Päivittäin, useilla tavoilla lionit panostavat aikaansa, taitojaan ja resurssejaan paikkakuntiin, joilla he asuvat,
elävät ja palvelevat. Me uskomme, että sellaista haastetta ei olekaan, mitä emme voittaisi, kun yhdessä
asetumme tekemään hyvää.
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Tarinamme
1917 Alku // Chicagolainen liikemies Melvin Jones esitti yksinkertaisen mutta maailmaa muuttavan kysymyksen –
mitä jos ihmiset yhdistäisivät taitonsa ja kykynsä yhteisöjemme ja paikkakuntiemme olojen parantamiseksi? 100 vuotta
myöhemmin Lions Clubs Internationalista on tullut maailman suurin palveluklubijärjestö, jolla on yli 1,4 miljoonaa jäsentä
48 000:ssa klubissa, kaikki toteuttamassa tätä yksinkertaista ideaa– kun lionit yhdessä päättävät auttaa ihmisiä,
saavutuksille ei ole mitään rajoja.
1920 Kansainvälistyminen // Vain kolme vuotta perustamisemme jälkeen liontoiminta kansainvälistyi ensimmäisen
Kanadaan perustetun klubin myötä. Meksiko seurasi perässä vuonna 1927. 1950- ja 1960-luvulla , kansainvälinen kasvu
nopeutui, kun uusia klubeja perustettiin Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan.
1925 Näkökyvyn pelastaminen // Helen Keller puhui lioneille Lions Clubs Internationalin kansainvälisessä
vuosikongressissa Cedar Pointissa, Ohiossa, Yhdysvalloissa, ja haastoi lionit ryhtymään "sokeiden ritareiksi." Siitä lähtien
olemme työskennelleet väsymättömästi auttaaksemme sokeita ja näkövammaisia.
1945 Kansojen yhdistäminen // Me olimme ensimmäisiä valtiosta riippumattomia organisaatioita, jotka kutsuttiin
avustamaan Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisessa. Järjestämme vuosittain Lionien päivän Yhdistyneiden
Kansakuntien kanssa, yhteistyömme jatkumiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi ihmiskuntaa koetteleviin ongelmiin.
1957 Nuoriso-ohjelmien organisoiminen // Laadimme leo-ohjelman, jolla halusimme tarjota maailman nuorille
mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen vapaaehtoistoiminnan kautta. Leoja on noin 180 000 ja
leoklubeja 7 200 yli 140 eri maassa.
1968 Säätiömme perustaminen // Lions Clubs Internationalin säätiö, LCIF, avustaa lioneita suurten humanitaaristen
projektien rahoituksessa. Maailmanlaajuisen säätiömme kautta lionit ovat saaneet yli miljardin dollarin edestä apurahoja,
jotka ovat auttaneet vastaamaan paikallisiin ja maailmanlaajuisiin tarpeisiin.
1990 SightFirst:n käynnistäminen // LCIF:n tuen avulla lionit ovat pelastaneet ihmisiä sokeutumiselta ja estäneet
sokeutumista aiheuttavien tautien leviämistä eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1990 lionit ovat keränneet yli 351 miljoonaa
dollaria tähän aloitteeseen suurimpien sokeutumista aiheuttavien sairauksien ehkäisemiseksi.
2017 Satavuotisjuhlamme // Lionit juhlivat sadatta palveluvuottaan palvelemalla 250 miljoonaa ihmistä erityisen
Satavuotisjuhlan palveluhaasten avulla.
2018 Maailmanlaajuiset palvelukohteet // Lionit ympäri maailman yhdistävät voimansa viidellä palvelualueella:
näkökyky, nälän helpottaminen, ympäristö ja lapsuusiän syöpä, sekä uusi keskittymisalueemme diabetes. LCIF käynnistää
aloitteen Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa kerätäkseen 300 miljoonaa dollaria lionien palveluvaikutuksen lisäämiseksi
maailmassa.
2020 Vastaamme COVID-19-tilanteeseen // Lionit ovat löytäneet innovatiivisia tapoja palvella turvallisesti yhteisöjä
tämän maailmanlaajuisen terveyskriisin aikana. Maailmanlaajuinen säätiömme, LCIF, on lahjoittanut miljoonia dollareita
hätäapuapurahoina, tarjoten kriittisiä tarvikkeita ja välineitä sairaaloille, terveyskeskuksille ja hätäapujärjestelmille, mukaan
lukien pandemian eturivissä toimiville terveydenhuollon työntekijöille ja avustustyöntekijöille.
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