
ME ELÄMME, TOIMIMME JA PALVELEMME 
YHDESSÄ. Koska tiedämme, että yhdessä 

olemme enemmän. Yhdessä toimien, meillä 
ei ole rajoja. 

Y hdessä me pystymme 



Presidentti, joka aloitti lentonsa       

Bird Island-kaupungista
Kun tunnet Brian Sheehanin, tunnet Bird Islandin, pikkukaupungin 
Minnesotassa, jossa perhe ja yhteisö ovat lähes yhtä ja samaa. Perheet 
huolehtivat toisistaan, ja naapurit varmistavat, että kaikki voivat hyvin.  
Se on turvallinen. Asukkaat luottavat toisiinsa. Yhteisö toimii tiiviisti yhdessä.

“Kaikki tuntevat toisensa ja kaikki huolehtivat muista,” sanoi Sheehan. Jos 
tarvitset apua lumitöissä tai muutossa, suurella todennäköisyydellä apu 
löytyy naapurista. Tämä yhteisöllisyys ja sen tuoma yhteyden tunne auttoi 
muovaamaan Sheehanin elämää. Näin kokivat myös hänen perheenjäsenensä, 
jotka olivat enemmän kuin vain hyviä vanhempia ja hyviä naapureita. He olivat 
lioneita. 

Hänen isänsä oli Bird Island -lionsklubin perustajajäsen vuonna 1964, ja hän 
on ylpeä tästä perinnöstä: "Olemme osa neljännen sukupolven lionsperhettä." 
Jopa hänen vaimonsa Lorin isoisä ja isä olivat molemmat lioneita. Palvelu 
oli yksinkertaisesti osa hänen lapsuuttaan, aterioiden toimittamisesta 
joulukuusien myymiseen ja joulun jälkeen niiden noutamiseen paikallisen 
lionsklubin kokkoa varten. “Pienessä yhteisössä piti saada kaikenlaisia tehtäviä 
hoidettua ja kuusivuotiaasta minä vain seurasin mukana.”

Kasvaessaan vanhemmaksi hän alkoi osallistumaan enemmän ja enemmän 
lionien toimintaan, paistaen makkaroita liontapahtumissa ja osallistuen 
paikalliseen romuralliin. Hän itse liittyi lionsklubiin täytettyään 30. "Tein 
päätöksen olla osa tätä järjestöä. Se ei ollut välttämättä jotain, mitä isäni toi 
esille, tai että hän olisi pyytänyt minua.” Hän tiesi, että lionit tekivät hänen 
yhteisöstään—ja yhteisöistä ympäri maailmaa—entistä vahvempia. Entistä 
parempia. Entistä tiiviimpiä. 

Brian Sheehan ymmärsi jo nuorena, että paras tapa auttaa hänen yhteisöään 
oli varmistaa, että hän itse oli onnistunut elämässään.



Näin tämän TIIMINÄ TOIMIMISEN 
LÄHESTYMISTAVAN klubissamme. 
Kyse oli aina yhteisön 
asettamisesta etusijalle. 
- Kansainvälinen presidentti, Brian E. Sheehan



Pieni kaupunki, 

Suuria ideoita
Brian lähti Bird Islandista käydessään koulua, 
josta hän valmistui tekniikan alan insinööriksi. 
Hän ajatteli, että insinööriala voisi auttaa 
häntä ratkaisemaan suuria ongelmia, mutta 
yhden tietojenkäsittelyluokan jälkeen hänen 
prioriteettinsa muuttuivat. Tämän uuden 
jännittävän alan potentiaali oli hänelle 
selvä. Hän palasi Bird Islandille ja tilasi heti 
ensimmäisen tietokoneensa. 

Hänen liiketoimintansa alkoi pienenä ideana 
parantaa hänen isänsä toimitusreittejä 
propaanin kuljettamisessa. Yhdessä veljensä 
Kevinin kanssa hän kirjoitti siihen sopivan 
ohjelmointikielen ja loi algoritmin, jolla hän 
voi seurata isänsä propaaniliiketoimintaan 
liittyviä tiliotteita ja suunnitella reittejä sään ja 
muiden tekijöiden perusteella. Idea menestyi 
nopeasti—ihmiset eri puolilta Minnesotaa 
olivat kiinnostuneita hankkimaan tämän 
ohjelmiston.

Hän jopa muutti liiketoimintansa suurempaan 
kaupunkiin laajentaakseen toimintaansa, 
mutta ymmärsi nopeasti, että koti oli tärkein 
asia. Bird Islandissa hän tunsi kaikki omat 
työntekijänsä. Hän tiesi, että hän voisi auttaa 
yhteisöään toimimalla siellä. Ei vain yrityksen 
omistajana, vaan 
myös ystävänä, naapurina ja lionina. Hän 
ymmärsi, että hän voisi tehdä suuria asioita 
pienessä kaupungissa. Ja näin hän teki.

Sheehan ja hänen lionsklubinsa auttoivat 
rakentamaan Lions Memorial Park -puiston—
yhden parhaimmista pesäpallokentistä koko 
Minnesotan alueella—tuodakseen ihmisiä 
Bird Islandiin ja tuodakseen paikkakuntalaisia 
lähemmäs toisiaan ja samalla näyttää, miten 
suuria ideoita voidaan toteuttaa, jopa pienessä 
kaupungissa. 

"Kukaan ei voi tehdä tällaista yksin. Se oli 
tiimityötä. Näin toteutamme suuria ideoita."

Hänen klubinsa on yksi yhteisön tukipilareista. 
Hänen liiketoimintansa on maailmanlaajuista. 
Hänen unelmansa toimia kansainvälisenä 
presidenttinä on nyt todellisuutta. Kaikkien 
saavutustensa jälkeen hän uskoo, että 
kun teemme yhteistyötä, voimme tehdä 
mahdottomasta mahdollisen. Näin hän on 
suunnitellut lioneille.





Y hdessä me pystymme
Tämä ajatus on hyvin yksinkertainen, perustavanlaatuinen ja niin totta. 

Yhdessä me pystymme.

Presidentti Sheehan uskoo siihen. Hän näkee sen työssään, palvelussaan ja upeassa avioliitossaan 
Lorin kanssa – tiimityö saa kaiken toimimaan. Sen vuoksi hänen viestinsä lioneille ja koko 
maailmalle on: Yhdessä me pystymme.

Näemme sen klubeissamme joka päivä. Ihmiset tulevat yhteen yhteisöjemme tukemiseksi, 
auttaaksemme muita ja muuttaaksemme ihmisten elämän. Yhdessä.

Näemme sen Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) kanssa tekemässämme työssä. Otamme 
suorittaaksemme suuria, elämää muuttavia hankkeita, jotka tekevät yhteisöistämme terveempiä, 
elinvoimaisempia ja kestävämpiä. Ja teemme sen yhdessä.

Lionit tietävät, ettemme voi tehdä tätä yksin. Suurten asioiden toteuttamiseksi meidän kaikkien on 
toimittava yhdessä, käärittävä hihat ylös ja tehtävä työtä, jotta mahdottomasta tulee mahdollista. 
Ja teemme sen hymyillen, koska näin me elämme, näin me palvelemme, ja juuri tätä me olemme 
lioneina. 

Joka päivä me toteutamme ”Yhdessä me pystymme” -ajatuksen yksinkertaisuuden, tarpeellisuuden 
ja ehdottoman kauneuden.



Jokaisessa elämänvaiheessani, yrityksessäni, perhe-
elämässäni ja erityisesti lionien kanssa toimimisessa, me 
huomasimme, että VOIMME SAAVUTTAA HYVIN PALJON 
ENEMMÄN kun toimimme yhdessä.  
- Kansainvälinen presidentti, Brian E. Sheehan





Saavutamme upeita 
asioita yhdessä
Kun viemme tätä yhdessä tekemisen 
henkeä maailmaan, upeita asioita 
tapahtuu. Tässä on joitakin ensisijaisia 
tavoitteita, jotka voivat auttaa meitä 
vahvistamaan yhteisöjämme ja lioneja.

Jaa lionina olemisen ilo  
Kun klubimme kasvavat, samalla kasvavat 
myös ystävälliset tekomme. Hyvinvoivat 
klubit pitävät palvelumme käynnissä, 
jäsenet tyytyväisinä ja yhteisömme vahvoina. 
Kun kutsumme perheenjäseniä, ystäviä ja 
naapureita liittymään meihin, lisäämme 
mahdollisuuksia tehdä entistä enemmän 
yhdessä. Ja miten hauskaa meillä on yhdessä. 

Pidetään säätiömme vahvana  
Säätiömme, LCIF, tukee palveluamme. 
Yhdessä otamme suorittaaksemme 
suurempia projekteja, jotka johtavat 
suurempaan vaikutukseen ja suurempaan 
muutokseen siellä, missä asumme ja eri 
puolilla maailmaa. Juhlitaan Kampanja 
100 -keräyksen menestystä ja jatketaan 
säätiömme ja palvelun tulevaisuuden 
tukemista, jotta voimme vahvistaa 
entisestään vaikutustamme.

Suunnitelkaa suuria, kun palvelemme 
Mietitään, miten voimme tehdä 
rakastamistamme projekteista entistä 
parempia, ja etsitään uusia tapoja tukea 
maailmanlaajuisia palvelukohteitamme, 
koska oikea muutos alkaa suurista ideoista. 
Suunnitelkaa rohkeasti suuria ja uskaliaita 
projekteja ja valmistautukaa yllättymään, kun 
näette mitä pystymme tekemään yhdessä.

Edistäkää asioita paikallisesti 
Lionit ovat johtajia yhteisöissään ja meidän 
palvelumme ja äänemme ovat tärkeitä. 
Edistäkää siis paikallisesti tärkeitä asioita. 
Tukekaa tiedottamista, koulutusta ja 
muutosta. Ryhdy paikalliseksi johtajaksi—
ja rohkeaksi johtajaksi—klubinne, 
palvelukohteidenne ja yhteisönne puolesta. 



Voimme toki vaikuttaa asioihin yksin. Mutta yhdessä me muutamme maailmaa. Tässä on 
joitakin hyviä esimerkkejä, miten voitte käyttää ”Yhdessä me pystymme” -ajatusta klubeissa 
ja yhteisöissä. 

Tiimityö 
Tiimityö on se, mikä ajaa meitä eteenpäin—sitä kautta hienot asiat tapahtuvat. Meidän kaikkien 
tulee siis osallistua, tehdä osamme ja toimia tiimin jäseninä. Emme ainoastaan saa aikaan suuria 
asioita, vaan olemme osa jotain suurempaa.   

Asenne 
Meitä ohjaa intohimo auttaa muita – ja meillä on hauskaa sitä tehdessä. Muista siis, että hymy ja 
positiivinen asenne ovat tarttuvia. Kun palvelumme ja ystävyyssuhteemme ilmentävät meissä 
olevaa iloa, voimme saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset ja tuoda esiin parhaat puolet 
itsestämme.

Uudet toimintatavat 
Uusien toimintatapojen löytäminen tarkoittaa yleensä innovaatiota ja suurta muutosta—mutta 
itse asiassa kyseessä on ongelmanratkaisu. Kyse on siitä, että ollaan valmiita uudelleenarvioimaan 
ja syrjäyttämaan vanhat tavat, olemaan luovia ja yrittämään uusia asioita. Ja kun otatte vastaan 
tämän lähestymistavan, huomaatte että mahdottomasta voikin tulla mahdollista.

Yhdessä me pystymme   Se alkaa sinusta.



AUTAMME MILJOONIA ja miljoonia ihmisiä. 
Se on parasta koko järjestössä ja lionina 
olemisessa. 
- Kansainvälinen presidentti, Brian E. Sheehan
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Y hdessä me pystymme .
Ja yhdessä ME TULEMME TEKEMÄÄN SEN.


