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Löysin itseni lopulta
- kun kadotin itseni -  

muiden palvelemisessa.
- Mahatma Gandhi

“ INTIALAINEN TERVEHDYS

“NAMASTE” 
TARKOITTAA ”TERVEHDIN SINUSSA OLEVAA PYHYYTTÄ.” 

Useimmat ihmiset käyttävät koko elämänsä Jumalan ja sisäisen 
rauhan löytämiseen. Minun tapani kunnioittaa Jumalaa on palvella 
hänen lapsiaan maan päällä. Minä koen rauhan ja onnellisuuden 
kun ympärilläni olevat ihmiset kokevat rauhan ja onnellisuuden.

TÄMÄ FILOSOFIA ON MUOKANNUT OMAA TYÖURAANI JA 
HENKILÖKOHTAISTA ELÄMÄÄNI.

”



WE SERVE.
Kasvoin Batalan kaupungissa, Punjabissa 
Intian luoteisosassa. Kuten monet nuoret 
lapset, minäkin unelmoin maailman 
valloittamisesta. Mutta minulle oli tärkeintä 
ne tavat, joilla saavuttaisin tämän tavoitteen. 
Halusin johtaa ystävällisyydellä.

Halusin muuttaa Batalan-kaupungin lisäksi 
koko maailman. Kun vuonna 1974 olin 
ensimmäisen kerran tavannut lioneita, tiesin 
että olin löytänyt järjestön, joka voisi auttaa 
minua toteuttamaan unelmani.

Me lionit olemme yhtä maailman ihmisten 
kanssa. Sanskritin kielellä tätä ajatusta 
kutsutaan nimellä “Vasudhaiva Kutumbakam” 
tai “Maailma on perheeni.”

Meidän tehtävämme lioneina on tehdä 
maailmasta yksi perhe tai yksi koti - tämä 
on meidän kaikkien 1,4 miljoonan muiden 
palvelemiselle omistautuneen lionin tehtävä. 
Jos jokainen lion palvelee vähintään 10 
ihmistä per kuukausi, saavutamme helposti 

tavoitteemme palvella 200 miljoonaa ihmistä 
joka vuosi - kolminkertaistamme autettavien 
ihmisten lukumäärän.

Palvelu määrittelee keitä me olemme. 
Se on syy miksi me olemme olemassa 
maailmanlaajuisena järjestönä. Meidän 
mottomme ilmaisee sen helpolla tavalla -  
”Me palvelemme.” Kun valmistauduin vuoteeni 
teidän kansainvälisenä presidenttinänne, 
nämä sanat olivat jatkuvasti mielessäni. Sen 
vuoksi olen ylpeä siitä, että ”Me palvelemme” 
edustaa omaa vuottani. Mottomme on iätön. 
Se on yhtä tärkeä tänään kuin vuonna 1917 
ja se tulee inspiroimaan meitä seuraavan 
vuosisadan palvelutyöhön.

Vuoden 2015 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Honolulussa minä sanoin, 
että ”mikään ei ole yhtä voimakas kuin idea, 
jonka aika on tullut.” Meidän aikamme - uusi 
vuosisata - on alkanut. 

Kerrotaan kaikille meidän tavoitteestamme - että koko 
maailma on yksi suuri perhe eikä yhdenkään lapsen 
tarvitse pelätä tulevaisuutta.”

  “



TOIMINNAN VOIMA

KUIN MAHTAVA JOKI
Monet kaupungit kasvavat ja rikastuvat jokien varsilla. Intiassa me palvomme pisintä jokeamme -  
Ganges-jokea. Kutsumme sitä nimellä ”Ganga Maa,” joka tarkoittaa Ganges-äitiä samalla tavalla kuin  
monessa kielessä puhutaan luontoäidistä.

Miksi Ganges on meidän äitimme tai palvonnan 
kohde? Koska se antaa elämän. Se ruokkii kasveja. 
Se ruokkii ihmisiä ja eläimiä. Se mahdollistaa 
kaupankäynnin ja matkustamisen. Se uudistuu itse 
ja se uudistaa luontoa jatkuvasti. Intiassa sadat 
miljoonat ihmiset luottavat Ganges-joen  
siunauksiin. 
Lionsklubi on monella tavalla samanlainen. 
Yli sadan vuoden ajan ”meidän jokemme” on 
muodostanut sivujokia yli 47 000 paikkakunnalle. 
Nyt meidän pitää jatkuvasti piristää klubejamme 
uusilla ideoilla ja projekteilla sekä varmistaa, että 
jokemme saavuttaa maailman kaikki yhteisöt.

TOIMINNAN VOIMA
Me olemme aktiivisia useimmilla paikkakunnilla eri 
puolilla maailmaa. Jotta voimme muuttaa läsnäolon 

tärkeäksi palveluksi, meidän pitää varmistaa,  
että jokainen jäsen ymmärtää toiminnan voiman.
Toiminnan ydin on se, että otamme kaikki jäsenet 
mukaan sekä sosiaalisesti että ammatillisesti. Vain 
palvelemalla ensin omia jäseniämme pystymme 
palvelemaan paikkakuntien asukkaita. Lionit 
johtavat molemmin käsin - yksi käsi palvelee 
paikkakuntien asukkaita ja toinen palvelee 
lionjäseniä. Valitaan sellaiset projektit, jotka ovat 
tehokkaita sekä kustannuksiltaan että ajankäytön 
suhteen sekä järkeviä jäsenten kannalta, jotta 
voimme auttaa mahdollisimman monia ihmisiä.

UUDET JÄSENET TARKOITTAVAT ENEMMÄN PALVELUA
Lionsklubi tuo ihmiset yhteen. Kun ihmiset tulevat 
yhteen, voimme tehdä monia hyviä asioita. 
Ystävyyssuhteita luodaan, johtajia valitaan, 
suunnitelmia laaditaan ja paikkakuntia kehitetään. 
Mutta kaikki keskittyy yhteen asiaan - palveluun. 
Meidän keskeinen tarkoituksemme on ja tulee aina 
olemaan palvella apua tarvitsevia ihmisiä.

Vuodesta 1917 vuoteen 1987 meidän 
jäsenmäärämme kasvoi 1,4 miljoonaan. Se 
tarkoittaa 54 uutta jäsentä per päivä - uskomaton 
kasvun määrä ja todistus lionismin voimasta. 
Olemme jatkaneet kasvua vaikkakin hitaammin 
viimeisten 30 vuoden ajan ja olemme laajentaneet 
toimintaa uusiin maihin. Mutta voimme tehdä 
enemmän.

UUDET JÄSENET: NAISET JA NUORISO 
Maailman väestöstä puolet on naisia ja yli 
puolet on alle 30-vuotiaita. Kuitenkin useimmat 
jäsenistämme ovat yli 30-vuotiaita miehiä. 

Tämän eron kaventaminen on tärkeää järjestön 
kasvulle, jotta pystymme palvelemaan entistä 
useampia ihmisiä. 
Naiset ovat nopeimmin kasvava jäsenryhmä, 
mutta jäsenistä vain 27% on naisia vaikka naiset 
pääsivät liittymään jäseniksi jo yli 30 vuotta sitten. 
Meillä ei myöskään ole tarpeeksi nuoria jäseniä eikä 
tarpeeksi jäseniä historiallisissa maanosissa kuten 
Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. Meidän 
tulee löytää ratkaisut näihin haasteisiin.
Meidän tulee jatkaa johtamismahdollisuuksien 
tarjoamista naisille ja varmistaa, että projektimme 
vastaavat odotuksia ja tarpeita. Meidän tulee 
saavuttaa nuoret jäsenet ymmärtämällä mikä 
motivoi heitä palvelemaan ja autamme heitä 
varmistamaan että maailma on parempi paikka 
elää.

JOKAINEN UUSI JÄSEN AUTTAA MEITÄ 
PALVELEMAAN 70 IHMISTÄ 
Jotta voimme saavuttamaan tavoitteemme palvella 
200 miljoonaa ihmistä vuosittain vuoteen 2021 
mennessä, on tärkeää että jatkamme uusien 
jäsenten hankkimista. 



Ensimmäisen vuosisadan aikana meidän 
jäsenmäärämme nousi sen nykyiselle tasolle 1,4 
miljoonaan. Kumarran kaikille niille johtajille, 
jotka ovat tehneet ahkerasti töitä ja laajentaneet 
toiminnan yhdestä klubista Chicagossa yli 47 000 
klubiin yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

MITÄ 1,4 LIONIA VOI TEHDÄ? 
Jos meistä jokainen antaisi $10 enemmän 
projekteihimme joka kuukausi, tuloksena olisi 
$170 miljoonaa dollaria enemmän joka vuosi. Jos 
meistä jokainen palvelisi yhden tunnin lisää per 
viikko, se antaisi meille 73 miljoonaa ylimääräistä 
palvelutuntia joka vuosi.

MEIDÄN TULEE MUUTTAA AJATTELUTAPAAMME. 
Joka päivä uudet keksinnöt monilla alueilla, mukaan 
lukien teknologian, lääketieteen ja talouden alueilla 
tekevät elämästämme helpomman. Kuitenkin 795 
miljoonaa ihmistä (11% maailman väestöstä) näkee 
nälkää. 

Yhden nälkää näkevän ihmisen auttaminen 
köyhässä maassa maksaa vain $160 per vuosi. 
Tämä määrä (795 miljoonaa ihmistä x $160) 
voidaan saavuttaa, jos yksi miljardi ihmistä antaisi 
tähän tarkoitukseen $0,35 per päivä. Tämä on 
meidän voimamme.  
 
Maailman suurimpien ongelmien 
ratkaiseminen on mahdollista kun ihmiset 
tekevät yhteistyötä.

MINÄ KESKITYN TÄNÄ VUONNA JÄRJESTÖMME  
MOTTOON ”ME PALVELEMME.”  
Se on voimakas ilmaisu. ”Me” symboloi 1,4 
miljoonan jäsenen voimaa ja ”palvelemme” ilmaisee 
meidän hyvin määritellyn toimintamme käyttää 
jokainen saamamme dollari ihmisten auttamiseen.   
 
MEIDÄN VOIMAMME  
“Meidän voimamme” korostaa, että minun voimani 
lähtee sinusta ja sinun voimasi lähtee minusta.  
En pysty yksinäni nostamaan autoa, mutta 
yhdessä me pystymme siihen. Yksi ihminen ei 
pysty kouluttamaan koko kylää, mutta asialle 
omistautunut ryhmä pystyy siihen. Ja kun meitä on 
enemmän, maailman ongelmat pienenevät.   
 
 Jos meitä on enemmän yhdessä,  
mahdottomasta tulee mahdollinen.

”ME PALVELEMME” KOROSTAA MYÖS TÄRKEINTÄ 
OMINAISUUTTAMME - YHTEYTTÄ TOISIIMME.  
Olemme yhteydessä toisiimme lioneina ja niihin 
yhteisöihin, joita palvelemme. Ketjussa jokainen 
yksittäinen linkki liittyy toiseen linkkiin muostaen 
vahvan ketjun. Meidän ketjussamme on 1,4 
miljoonaa linkkiä ja se on vahva voima muiden 
auttamiseksi.

LISÄÄ JÄSENIÄ = ENEMMÄN PALVELUA

OLEMME VAHVISTANEET SITÄ JO SADAN VUODEN AJAN 
MEIDÄN VOIMAMME

PALVELUN  

VOIMA
TOIMINNAN  

VOIMA

1,4 miljoonaa jäsentä  
x   1 tunti palvelua  

73 miljoonaa tuntia palvelua 
/ vuosi

Meidän tulee olla se muutos, 
jonka haluamme nähdä 

maailmassa.

Ja kun meitä on enemmän, maailman 
ongelmat pienenevät.

1,4 miljoonaa jäsentä
x   $2 per viikko 

$145 miljoonaa per 
vuosi

40% maailman 
väestöstä elää 

köyhyydessä. Me 
voimme muuttaa 
tämän tilanteen.

MEIDÄN VOIMAMME
Palvelemme yhdessä apua tarvitsevia ihmisiä.



NAMASTE LIONIT. 
NAMASTE.

YHDESSÄ: Me käytämme yhteistä voimaamme.  
Sitoudumme toimintaan. Teemme maailmasta 

paremman paikan.“ ”

Olemme aloittamassa humanitaarisen palvelumme 
toisen vuosisadan ja me muutumme jatkuvasti, 
jotta pystymme vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.  
Tämä on hieno aika olla lion.

Uusi strategiamme – LCI Forward – on laadittu 
kartaksi, jonka avulla lionit voivat suunnitella, 
toteuttaa ja saavuttaa tulevaisuuden visiomme ja 
vastata maailman kasvaviin tarpeisiin. Tämä uusi 
strategia vahvistaa palvelurakennetta, muokkaa 
julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttämme. 
Se parantaa myös klubien, piirien ja koko järjestön 
toimintaa sekä jäsenyyskokemusta ja samalla 
pystymme saavuttamaan uusia alueita, joilla 
voimme palvella.

Uudet tuotteet kuten esimerkiksi uusi Lions-
mobiilisovellus, auttavat jäseniä pitämään yhteyttä 
muihin helpommin kuin koskaan ennen - jakamalla 
ideoita, valokuvia, videoita ja tietoa - tuoden lionit 
yhteen asuinpaikasta riippumatta.

Meidän täytyy tiedottaa maailman ongelmista 
ja samalla kertoa, että nämä ongelmat ovat 
suhteellisen helppoja ratkaista, jos kaikki tekevät 
yhdessä töitä.

Olen ylpeä ja hyvin onnellinen siitä, että saan 
toimia järjestön johtajana tämän tärkeän vuoden 
aikana kun aloitamme humanitaarisen palvelumme 
toisen vuosisadan.

7. kesäkuuta 1917 LaSalle-hotellissa Chicagossa 
Melvin Jones ilmoitti kunnianhimoisesta 
aloitteesta - järjestöstä, jonka tarkoitus oli 
palvella muita. Hän kohtasi monia epäilijöitä. 
Monet ajattelivat, että tämä oli mahdoton tehtävä. 
Mutta tämä on kuitenkin totta tänään. Tänään 1,4 
miljoonaa ihmistä jatkaa hänen työtään muiden 
palvelemiseksi.

Elämässä ei ole suurempaa onnea kuin toteuttaa 
unelma. Tehdä ihmeistä totta. Valita uskomaton 
unelma ja käyttää koko elämä sen toteuttamiseen. 
Valita unelma, joka tekee elämän jokaisesta 
hetkestä arvokkaan. Kansainvälisen presidentin 
virassa toimiminen on minulle unelmien täyttymys. 
Mutta se on vain osa unelmaani. Jaan unelmani 
kaikkien muiden lionien kanssa - unelma 
siitä, että kaikki lapset syntyvät onnelliseen ja 
välittävään perheeseen ja heille annetaan kaikki 
mahdollisuudet menestyä elämässä. Tehdään 
kuten Gandhi ja unohdetaan itsemme ja sitä kautta 
löydämme itsemme.

Meillä on uusi palvelurakenne ja siihen on 
lisätty diabetes uutena palvelualueena, olemme 
uudistaneet palveluohjelmat, laatineet uuden 
markkinointialoitteen, maailmanlaajuisen LCI 
Forward -aloitteen. Uusi vuosisata on edessämme, 
tulevaisuus on meidän ja tulevaisuus on nyt.

Olen aina uskonut, että on tärkeää jättää maailma 
paremmaksi kuin mitä se oli ennen meitä ja 
että se on parempi paikka lapsillemme. Tämä 
filosofia on auttanut minua - klubipresidenttinä, 
piirikuvernöörinä, kansainvälisenä johtajana 
ja kansainvälisenä varapresidenttinä. Teidän 
avullanne se tulee auttamaan minua myös 
kansainvälisen presidentin virassa. Ja yhdessä 
pystymme laajentamaan palvelumme perintöä.

Aika toimia on nyt. Me pystymme auttamaan ja 
me tulemme auttamaan. Jokaisella teistä voi olla 
pysyvä vaikutus. Ottakaa minua kädestä tänään ja 
sitoutukaa palvelemaan 200 miljoonaa ihmistä joka 
vuosi meidän uudella palvelun vuosisadallamme.

TULEVAISUUS ON NYT 
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