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Olen kasvanut Tennesseen osavaltiossa, jonka
maisemat ja äänet ovat monenlaiset. Valtavan
Mississippi-joen humina osavaltion länsiosassa,
maanviljelyksen ja teollisuuden äänet
Tennesseen keskiosissa ja villin luonnon äänet
Appalakkien-vuorilla Tennesseen itäosissa ovat
kaikki erilaisia, mutta ne edustavat etelävaltion
lämmintä vieraanvaraisuutta.  Mississippi-joen
pauhu Tennesseen luoteisosassa ja vähän
etelämpänä blues soi Beale-kadulla ja nämä
ovat molemmat hienoja
muistutuksia siitä miten erilaisia
osia länsi-Tennesseessä on. Vähän
itään päin, osavaltion “keskellä”
suhteellisen tasainen maisema
muuttuu pikku hiljaa vuoristoksi,
joka kuvastaa aluetta, jossa kantri-
musiikki syntyi. Banjon, kitaran ja
mandoliinin äänet ovat tyypillisiä
Nashvillen ympäröivän alueen
vuorilla ja ne ovat inspiroineet
monen Tennesseen maanviljelijän
unelmia. Printers Alley ja Music
Row ovat hyvin tunnettuja
kadunnimiä kaupungissa, joka on
ansainnut nimen “Music City,
USA.” Maanviljelyksen äänet
jäävät taka-alalle kun siirrymme itään päin
Knoxvilleen ja Chattanoogaan.  Ja näiden
kaupunkien itäpuolella ovat Smoky Mountains -
vuoret, jotka leimaavat maisemaa koko itäisen
Tennesseen alueella.  

Koko päivän aikana voi kuulla viiriäisen
laulua—“bitt bi-itt”—joka keskeyttää muuten
niin rauhallisen maalaismaiseman tässä
osassa osavaltiota. 

Ja illan tullen kun aurinko laskee vuorten
taakse voi kuulla yksittäisen kehrääjän äänen tai
kojootin ulvontaa. Pienten kylien lähellä voi
kuulla banjon, kitaran ja viulun ääniä, jotka
kutsuvat ihmisiä kotiin. Kesä muuttuu syksyksi
ja vuoristo näyttää uskomattoman väriloiston
kun vaahterat, poppelit, koivut, saarnet,
kastanjapuut, tammet ja pähkinäpuut muuttuvat
tummanpunaisiksi, oransseiksi ja keltaisiksi. Ja

kun syksy muuttuu talveksi, lehdet putoavat ja
jättävät tilaa lumelle, jonka välissä näkyvät
yksittäiset puunrungot ja setripuiden vihreys. 

Kotini taustalla olevat vuoret ja vuoristo
luovat ainutlaatuisen tunnelman. Great Smoky
Mountains -vuoriston luonnonmukaiset rajat ovat
auttaneet muokkaamaan ainutlaatuisen
kulttuurin alueelle, jonka murteet, 
ruoka ja tarinankertomisen perinteet ovat
kehittyneet monen sukupolven aikana. 
Olen kotoisin maailmasta, jossa arvostetaan
yksityisyyttä ja nautitaan siitä. Talot rakennettiin
vuorille ja Tennesseen kauniisiin laaksoihin.
Näin he asuivat erillään muista ihmisistä ja

amerikkalaisen elämän
valtavirtauksista. Tämä
suhteellinen eristäytyminen
muusta maailmasta loi
itsenäisyyden hengen siellä
asuvien keskuudessa. Muusta
maailmasta eristäytymisen
seurauksena vuoristokylien
asukkaiden välille kehittyi vahvat
siteet tällä harvaanasutulla
alueella. Yhteistyön henki kasvoi
perinteeksi, jossa naapuri auttoi
naapuria ja vieras oli valmis
auttamaan vierasta.
Vapaaehtoistyön perinteestä tuli
niin vahva, että kun 1800-luvun

alussa Yhdysvaltain itsenäisyys oli vaakalaudalla,
Tennesseen alueen asukkaat ilmoittautuivat
vapaaehtoisiksi suojellakseen maan itsenäisyyttä
– ja näin Tennesseetä alettiin kutsumaan
nimellä “vapaaehtoistyön osavaltio.”

Vapaaehtoistyön henki jatkuu voimakkaana
Tennesseessä. “Ihmiset auttavat toisiaan” on
lause, joka kuvastaa hyvin monien Tennesseen
asukkaiden asennetta. On harvinaista, että näet
jonkun joka ei tervehtisi sinua iloisesti sanomalla
“hyvää huomenta” tai pikkukaupungeissa, “moro
naapuri.” Ja osavaltion pikkukaupungeissa kaikki
moikkaavat toisiaan kun he ajavat toistensa ohi.

Ajat ovat tietysti muuttuneet ja vanhat
perinteet katoavat uuden teknologian myötä,
mutta Tennesseen asukkaiden ystävällisyys
on ja pysyy. Ja kun ajat muuttuvat, esille
nousee uusia haasteita. Uusia ja erilaisia
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palvelumahdollisuuksia on tullut esille. Ihmiset,
jotka haluavat auttaa muita saavat uusia tapoja
auttaa. Modernit ajat eivät ole muuttaneet sitä
tosiasiaa, että vanha vapaaehtoistyön henki elää
useimpien Tennesseen asukkaiden sydämissä.

Jo lapsuudesta tutut perinteet Tennesseessä
ja esi-isiltäni peritty itsenäisyyden henki, joka
kasvoi niistä haasteista joita he joutuivat
kohtaamaan kun he rakensivat kotinsa vuorille
ja laaksoihin, ovat insipiroineet minua
valitsemaan presidentin teemaksi
“Valloitamme uusia vuoria.” 

Vuoren valloittamista käytetään
vertauskuvana monista jokapäiväisistä
tilanteista, joita ihmiset kohtaavat. Se edustaa
tehtävää, joka on vaikea ja se vaatii paljon työtä ja
sisua. Mutta vain valloittamalla nämä uudet
vuoret voimme menestyä. Jokainen uusi vuori
edustaa uutta haastetta— uutta mahdollisuutta. 

Kun maailma jatkaa muuttumista, jokaisella
meistä on edessä haasteita—uusia
mahdollisuuksia palvella muita. Sokeus,
tuhkarokko, muut terveysuhat, ruuan ja puhtaan
veden puute, sota ja muut poikkeustilat—kaikki
nämä ovat uhkia lukemattomille ihmisille eri
puolilla maailmaa ja nämä ovat mahdollisuuksia
lioneille kun pyrimme saamaan maailmasta
paremman paikan elää. Lionien tulee jatkaa
matkaa ylöspäin ja etsiä uusia tapoja palvella.
Jokainen vuori edustaa uutta mahdollisuutta

lioneille ja jokaiselle vuorelle kiipeäminen antaa
meille kaikille mahdollisuuden tehdä maailmasta
paremman paikan toiselle ihmiselle.

Kun aloitamme 
100-vuotispäivän juhlimisen
paikkakuntien palvelemisessa –
osoitamme kunnioitusta
menneisyydelle ja otamme
nykyisyyden vastaan – meidän
pitää suunnitella tulevaisuutta
ja muokata sitä. Meidän
tulevaisuutemme on valoisa. Mutta
jos puhumme vertauskuvallisesti,
jos haluamme kiivetä seuraavalle
vuorelle, meidän pitää ensin luoda
polku ja merkitä se tuleville
lions-sukupolville, jotta pystymme
säilyttämään palvelun perintömme.



Me johdamme palvelun kautta. Se on meidän
voimamme. Me olemme paikkakuntien johtajien
verkosto ja olemme itse nähneet mitä palvelu voi
saada aikaan ja miten arvokkaita
vapaaehtoistyön tekijät ovat paikkakunnilla.

Meidän tulee jatkuvasti arvioida LCI:n
tarjoamia palvelualoitteita ja ohjelmia, jotta
varmistamme että meillä on yhteinen visio, jossa
palveluohjelmat johtavat järjestömme tarkoitusta
ja tämän tuloksena jäsenmäärämme kasvaa,
jäsenet ovat entistä tyytyväisempiä, meillä on
tarkoituksenmukaisempia yhteistyösuhteita ja
lisäämme yleisön tietoisuutta toiminnastamme.
Meidän tulee jatkaa johtamista palvelun kautta
ja vahvistaa asemaamme humanitaarisen
palvelun johtajina.

Lioneilla on valtava vaikutus ihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.
Miettikää kaikkia niitä tapoja, joilla lionit
vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään:
   • Ympäristö– Lionit auttavat pitämään

ympäristömme, kadut, puistot, joet,
viheralueet ja veden puhtaana ja turvallisena
kaikille. 

   •  Nuoriso – Lionit auttavat, opettavat,
mentoroivat ja tukevat nuoria matematiikan
läksyistä henkilökohtaisten kriisien
ratkaisemiseen ja jalkapalloturnausten
järjestämiseen.

   • Nälkä – Me toimimme yksin ja muiden
järjestöjen kanssa varmistaaksemme, että
kukaan ei joudu näkemään nälkää.

   • Näkökyky – Lionit tekevät töitä monella eri
tasolla taistelussa ennaltaehkäistävää
sokeutta vastaan ja tarjotakseen paljon
tarvittuja palveluja sokeille ja
näkövammaisille.

Lionit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja
osallistujia paikkakunnilla eri puolilla maailmaa. 

Esitä itsellesi nämä kysymykset: Millainen
paikkakuntani olisi jos siellä ei olisi koskaan
ollut lionsklubia?

Millaisilta kaupunkimme, koulumme,
puistomme ja kirjastomme näyttäisivät?
Mihin perustarpeisiin ei vastattaisi? Mitä
mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja menestyä
yhteiskuntana jäisi toteutumatta?  Sellaista
maailmaa on vaikea kuvitella ja vaikea mitata.

Onneksi meidän ei tarvitse kuvitella
millainen maailma olisi ilman lionsklubeja. Kun
lähestymme järjestömme 100-vuotispäivää,
antamamme palvelun jalanjälki on kasvanut
huomattavasti siitä mitä Melvin Jones olisi
koskaan voinut kuvitella. 

Lionit pysyvät uskollisina niille kahdelle
sanalle, jotka määrittelevät keitä me olemme –
miksi järjestömme on olemassa – “Me
palvelemme.” Lionit ovat valmiina ottamaan
vastaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia
palvella muita. Mikään vuori ei ole koskaan
liian korkea.

Kun aloitimme 100-vuotisjuhlakauden
viettämisen vuoden 2014 vuosikokouksessa
Torontossa, pyysimme lioneita kiipeämään
seuraavalle vuorelle – palvelemaan vähintään
100 miljoonaa ihmistä neljällä alueella –
Nuoriso, Näkökyky, Nälän helpottaminen ja
Ympäristö – 30. kesäkuuta 2018 mennessä. Lionit
vastasivat haasteesen kuten vain lionit voivat,
innostuneesti ja päättäväisesti. Jo ensimmäisen
vuoden aikana me saavutimme yli kolmasosan
tavoitteestamme. Nyt kun olemme päättämässä
satavuotisjuhlan palveluhaasteen toista vuotta,
olemme ohittaneet kahdenkolmasosan
virstanpylvään ja meillä on hyvät mahdollisuudet
saavuttaa tai jopa ylittää tavoitteemme. 

SAAVUTAMME 

VUORENHUIPUN PALVELUSSA
Vuoren huipulle pääseminen ei tarkoita matkan loppua, 
se tarkoittaa uuden matkan alkua. Uutta mahdollisuutta. 



Mutta nyt ei ole aikaa levätä.
Jokaisella paikkakunnalla, ovat ne
suuria tai pieniä, on mahdollisuuksia
100-vuotisjuhlan perintöprojektille.
Maailman lionit ovat valmiina
vastaamaan tähän uuteen
haasteeseen rakentamalla pysyviä
perintöprojekteja, jotka tulevat
muistuttamaan lioneita ja
paikkakunnan asukkaita meidän
tekemästämme upeasta työstä.
Lisäksi perintöprojekti on muisto
vuorista, joille olemme kiivenneet
100-vuotisjuhlamme aikana. Projekti
voi olla puisto lapsille, nuorille
tarkoitettu urheilukenttä, koulu,
silmätautien keskus apua tarvitseville,
sairaala tai vaikkapa metsäalue, jossa
kasvatetaan puita ja suojellaan
ympäristöä, kirjasto vanhuksille,
jossa he voivat oppia ja nauttia
yhdessäolosta. Tai projekti voi olla
jonkinlainen monumentti, suuri kello,
tai merkki joka muistuttaa meitä
velvollisuudestamme palvella muita.
Lionit ovatkin nyt kiinnittämässä
huomiota tarpeisiin, joihin voidaan
vastata 100-vuotisjuhlan
perintöprojektin kautta. Vuori on
korkea emmekä näe vielä huippua.
Meiltä vaaditaan sisukkuutta, jos
aiomme saavuttaa tavoitteemme.
Mutta me olemme lioneita emmekä
pysähdy ennen kuin saavutamme
vuoren huipun!

 

 



Me tiedämme ei-lioneille tehtyjen kyselyjen perusteella,
että Lions-logo on yksi tunnetuimmista
vapaaehtoisjärjestöjen logoista. Ihmiset yhdistävät
tämän logon paikkakuntien asukkaiden palvelemiseen.

Paikkakuntien asukkaiden auttaminen luo erityisen
ja pysyvän suhteen lionien ja asukkaiden välille.
Tavoitteemme on, että vähintään 20 000 klubia osallistuu
perintöprojektiin. Osallistuu klubinne sitten tason 1, 
2 tai 3 projektiin kuten on kuvattu alla olevissa
esimerkeissä, varmistakaa, että Lions-logo on
näyttävästi esillä pysyvänä osana tätä projektia. Ja
raportoikaa projektista samalla tavalla kuin raportoitte
muista 100-vuotisjuhlan palveluhaasteen projekteista. 

YHTEYDET paikkakunnan

ASUKKAISIIN



Taso 1 – 
Näkyvyys paikkakunnalla
• Uudet merkit
• Muistokello tai -patsas, jolla
juhlitaan paikkakuntaa 

• Penkit
• Pyörätelineet
• Puisto- tai retkeilykatos

Taso 2 – 
Suurempi lahjoitus paikkakunnalle
• Puiston tai leikkikentän parantaminen
uusilla välineillä tai sen muuttaminen
sellaiseksi, että liikuntavammaiset
lapset pääsevät käyttämään sitä

• Hankkikaa liikuntavammaisia auttavia
ramppeja jo olemassa oleviin
rakennuksiin

• Hankkikaa tarvittavia välineitä
sairaalaan

• Avustakaa viemäröinti- tai puhtaan
veden laitteiden asentamisessa
kouluun

• Rakentakaa kävelysilta, jotta
kävelijöiden on helpompi ylittää katu

Taso 3 –
Pysyvä projekti, jolla edistetään paikkakunnan
asukkaiden elinoloja
• Kehittäkää tai laajentakaa klinikkaa, kirjastoa
tai koulua

• Perustakaa Lions-huone saattohoitotiloihin
tai sairaalaan

• Perustakaa teknologiatilat sokeiden tai
näkövammaisten keskukseen

• Kehittäkää ammattikoulutusta työttömille
nuorille tai vammaisille

• Perustakaa uusi puisto, leikkikenttä tai
maauimala paikkakuntalaisten käyttöön

Lisätietoja satavuotisjuhlan perintöprojekteista löytyy osoitteesta Lions100.org.  



JOHTAJA, JOKA 
vie MEIDÄT
SEURAAVAN VUOREN YLI



Johtaminen vaatii visiota, tietoa, halua, itseluottamusta,
optimismia, avoimuutta, inhimillisyyttä ja muista
välittämistä. Se tarkoittaa muiden ohjaamista ja
opastamista, mikä inspiroi sitoutumista, luottamusta ja
saavutuksia. Johtajuutta tarvitaan inspiroimaan ihmisiä ja
tuomaan esiin heidän parhaat puolensa. Johtaminen on
prosessi, jossa henkilö vaikuttaa ja motivoi muita
saavuttamaan tavoitteen ja ohjaa organisaatiota tavalla, joka
tekee siitä sopusointuisemman (yhtenäisen ja harmonisen). 

Johtajan tulee pystyä inspiroimaan muita, saada heidät
tuntemaan intohimoa ja ohjata joko yksittäistä ihmistä tai
kokonaista ryhmää. 

Joten johtaminen tarkoittaa kykyä
inspiroida, voimaannuttaa ja herättää
intohimoa muissa - kykyä opastaa ja ohjata -
kykyä motivoida muita kohti yhteistä
tavoitetta ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Uusi tutkimus on osoittanut, että nuoret ihmiset eivät
halua tehdä vapaaehtoistyötä vain palvellakseen muita vaan
myös oman henkilökohtaisen kasvun vuoksi. Antamamme
koulutus ja kehittymismahdollisuudet sekä varsinainen
johtamiskokemus lionsklubin jäsenenä antaa jokaiselle
lionille mahdollisuuden palvella muita paremmin ja samalla
kasvaa ihmisenä.

Johtajakoulutus tarjoaa myös tehokkaita tapoja
ymmärtää ja parantaa tapoja, joilla käsittelemme omia ja
muiden ihmisten tunteita kun opimme miten kommunikoida,
motivoida, opastaa ja innostaa muita paremmin.

Kun pyrimme vastaamaan kasvaviin humanitaarisiin
tarpeisiin, meidän pitää tehdä se tehokkaasti. Hyvät johtajat
varmistavat, että toimimme näin. Vahva palvelu = vahvat
klubit = jäsenet ovat ylpeitä ja osallistuvat innostuneesti.

Aivan yhtä tärkeää on, että johtajakoulutus on tapa
pysyä kehityksen mukana ja elinvoimaisena kun
aloitamme palvelun seuraavan vuosisadan. Kun
juhlimme 100-vuotisjuhlaamme, meidän pitää suunnitella
tulevaisuutta. Seuraajien varmistaminen on erittäin
tärkeää – varmistamme, että meillä on tarpeeksi
asiantuntevia, päteviä, innostuneita ja eteenpäin katsovia
lionjohtajia, jotka tulevat opastamaan ja tukemaan meitä
tulevina vuosina.

Kun haluamme kiivetä vuoren huipulle, me tarvitsemme
oikeat työkalut. Tarvitset myös oikeat työkalut tullaksesi
tehokkaaksi johtajaksi. Johtajakoulutuksen ohjelmat,
työkalut ja resurssit ovat lisänneet tuhansien lionjäsenten
taitoja ja tietoja ja he ovat valmistautuneet ei vain
vastaamaan haasteisiin vaan myös ennakoimaan tulevat
haasteet. Valitset sitten kasvotusten tapahtuvan tai
teknologiaan perustuvan koulutuksen, LCI:lla on jotain
kaikille. Kannustan kaikkia lioneita mukaan kiipeämään
entistä korkeammille vuorille käyttämällä hyväksi erilaisia
koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia, joita LCI ja
GLT tarjoavat.



Menestyksellisillä tiimeillä on kaksi yhteistä
piirrettä.
Ne arvostavat:

1) Tavoitteen saavuttamista tai 
tehtävän suorittamista

2) Muiden ottamista huomioon tiimin jäseninä.

Yhteisiä arvoja ovat:
   • Roolit – Tiimin jäsenet ymmärtävät jokaisen

jäsenen ainutlaatuiset panokset ja
rajoitukset ja sitä kautta kehitetään
työnjakoa tiimin sisällä. Vuorikiipeilyssä yksi
jäsen voi olla erinomainen uusien reittien
löytämisessä, toinen hallitsee köydet ja
kolmas pystyy vetämään koko porukkaa.

   • Yhteiset tavoitteet – Tiimin tavoite on
tärkeämpi kuin yksittäisen jäsenen tavoite.
Vuorikiipeilytiimi esimerkiksi haluaa yhdessä
saavuttaa vuoren huipun tiiminä, ei vain
yksittäisten jäsenten tavoitteena.

   • Tiimin itseluottamus – Tiimit uskovat, että ne
voivat saavuttaa menestyksen.

Jäsenten väliset suhteet muodostavat toisen
kokoelman arvoja.
   • Luottamus – Tiimin jäsenet luottavat siihen,

että muut tiimin jäsenet toimivat kuten on
sovittu. Toisin sanoen tiimin jäsenet näkevät
jatkuvuutta toisten käyttäytymisessä.
Vuorikiipeilyssä tiimin jäsenet ovat
kiinnitettynä toisiinsa ja he ovat varmoja
siitä että muihin voi luottaa.

   • Molemminpuolinen ymmärtäminen – Tiimin
jäsenet tuntevat toisten mielialat, tarpeet ja
henkilökohtaiset tilanteet, joten he pystyvät
huomaamaan milloin tiimin jäsen on
fyysisesti liian heikko tai henkisesti väsynyt
jatkaakseen kiipeämistä.

Nämä viisi arvoa ovat erittäin tärkeitä, jotta
tiimit toimivat tehokkaasti ja pystyvät johtamaan
meitä uusille vuorille. 

Kaikki tiimin jäsenet ovat yhtä tärkeitä. Ja
jokainen tiimin jäsen vaikuttaa tiimin työhön.
Jokainen uusi jäsen, joka liittyy tiimiimme,
vaikuttaa 30 ihmisen elämään palvelun kautta.

Lions Clubs International koostuu monista eri tiimeistä – klubit, lohkot,
alueet, piirit, moninkertaispiirit, piirikuvernööritiimit, maailmanlaajuinen
johtajakoulutusryhmä, maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä, LCI:n
henkilökunta ja monet muut – kaikki tekevät töitä yhteisen tavoitteemme
saavuttamiseksi palvella muita.

TIIMIMME
RAKENTAMINEN

kutsumalla UUSIA JÄSENIÄ VAIKUTUKSEN KASVATTAMISEKSI



Yksinkertainen laskutoimitus
kertoo meille että 1 000 uutta
jäsentä tarkoittaa, että voimme
vaikuttaa 30 000 ihmisen elämään. 

Tavoitteemme
satavuotisjuhlakauden aikana on,
että kaikki klubit kutsuvat mukaan
vähintään kolme uutta jäsentä
kauden jokaisena vuotena ja kaikki
piirit perustavat vähintään yhden
uuden klubin. Tämä on vaatimaton
viiden prosentin kasvu – noin
138 000 uutta jäsentä. Mutta se
tarkoittaa, että saavutamme
lisäksi 4,1 miljoonaa ihmistä
palvelun kautta.

Kyse ei ole siitä, että
kasvatamme jäsenmäärää vain
jäsenkasvun takia. Jäsenten
lisääminen tarkoittaa, että
pystymme vastaamaan
paikkakuntiemme kasvaviin
tarpeisiin.

   



Vuoret eivät ole koskaan yksittäisiä. Ne ovat osa
vuoristoja. Ne ovat osa vuoristoja, joita kutsutaan
vuorijonoiksi - Alpit, Andit, Himalajan vuoret ja
kyllä - Appalakkien vuoret, jotka ovat kotini
Tennesseen alueella.

Myös lionit ovat yhteydessä toisiinsa -
palvelun, ystävyyssuhteiden ja “lionismin” kautta.

Lionit eri puolilla maailmaa pystyvät
kommunikoimaan nyt helpommin kuin koskaan
ennen internetin kautta. Nopean tiedonvälityksen
ja viestinnän kautta maailmasta on tullut vähän
pienempi, vaikka vain teoriassa.

Enemmän kuin koskaan ennen lionit
käyttävät sosiaalista mediaa ollakseen
yhteydessä yleisöön. 

Jotkut klubit ovat jopa kokeilleet verkossa
toimivaa kokousta ja antaneet joillekin jäsenille
mahdollisuuden osallistua kokouksiin Skypen ja
telekonferenssien kautta.  Yhä useammin
kansainväliset hallintovirkailijat pystyvät
puhumaan lionien ryhmälle Skypen ja
FaceTimen kautta, vaikka he eivät ole samassa
maassa kuin lionjäsenet.

YHDISTÄMME
VUORET TOISIINSA



Voimme käyttää elektronista
viestintää monin eri tavoin ja edut
ovat monet kuten esimerkiksi
suuremman ja moninaisemman
yleisön saavuttaminen. Se on myös
hieno tapa säästää aikaa ja rahaa.

Kun valmistaudumme 100-vuotisjuhlaan
Chicagossa vuonna 2017, henkilökuntamme on
käynyt läpi useita Melvin Jonesin kirjoittamia
kirjeitä. Järjestön perustaja vietti monia tunteja

kirjoittaen henkilökohtaisesti ihmisille alueilla,
joissa ei vielä ollut lionsklubia sekä pitääkseen
yhteyttä lionjäseniin. Hänen kirjeensä inspiroivat
lioneita ja kannustivat heitä perustamaan uusia
klubeja alueille, joissa tarvittiin apua. 

Kun suunnittelemme tulevaisuutta,
internetillä tulee olemaan kriittinen rooli.
Tehokkuuden, nopeuden ja lionismin
laajentumisen ansiosta me uskomme että
Melvin Jones hyväksyisi myös tämän tosiasian.

 



Kauan sen jälkeen kun 100-vuotisjuhlat on
vietetty, puheet on pidetty ja musiikki on
hiljentynyt – meillä on edessä vielä monia
haasteita kun jatkamme työtä, jotta maailma on
parempi paikka elää. Yhä kasvava palvelun tarve
eri puolilla maailmaa haastaa meidät kun
siirrymme eteenpäin.

Ja meidän tulee jatkaa eteenpäin.
Meidän tulee ennakoida mikä meidän
seuraava vuoremme tulee olemaan. Ja
meidän pitää kiivetä jokaiselle vuorelle. Ihmiset
luottavat meihin.

LCI Forward on strateginen
suunnitelma, joka on laadittu
laajentamaan antamamme
palvelun vaikutusta, parantamaan
nykyistä toimintaa ja etsimään
uusia tapoja yhdistää ihmiset
lionien palvelun antamiseksi. 

LCI Forward -suunnitelman tärkein tavoite
on parantaa vähintään 200 miljoonan ihmisen

SEURAAVA VUORI JA 
SEN JÄLKEEN



elämää joka vuosi – tämä on yli kolme kertaa
enemmän kuin nyt.

Lisäksi haluamme olla parhaiten tunnettu
vapaaehtoistyön brändi ja järjestö, joka tarjoaa
parasta mahdollista palvelua klubeille, piireille
ja lionsperheelle. Samalla kehitämme uusia ja
innovatiivisia tapoja saada ihmiset osallistumaan
humanitaarisiin aktiviteetteihin lionien
toiminnan yhteydessä.

Strategisen suunnitelman neljä painopistettä
ovat:

•     Muokkaamme julkista mielipidettä ja
lisäämme tietoisuutta siitä keitä me
olemme ja mitä me teemme

•     Laajennamme palvelun vaikutusta
ja aluetta

•     Parannamme jäsenyyden arvoa ja
pyrimme uusille alueille

•     Pyrimme erinomaisuuteen klubeissa,
piireissä ja koko järjestössä

Kun edistymme kaikilla neljällä alueella,
tuloksena on:

1.    Elinvoimaisemmat ja kestävämmät
yhteisöt, joissa humanitaarisiin tarpeisiin
vastataan tehokkaammin

2.    Jäsenkasvu ja parempi jäsenten
säilyttäminen, kun suurin osa klubeista
kasvaa joka vuosi sekä jäsenmäärässä
että annetun palvelun määrässä

3.    Uusia tapoja, joilla lionit voivat palvella
4.    Lisääntynyt tietoisuus maailman

suurimpana vapaaehtoistyön järjestönä
Odotamme innostuneina tärkeää ilmoitusta,

joka tullaan tekemään vuoden 2017 Chicagon
vuosikokouksessa kun olemme valmiina
aloittamaan uuden globaalin humanitaarisen
palvelun osa-alueen – kaikkia lioneita yhdistävä
aloite, jonka myös yleisö tulee tunnistamaan
helposti. Tämä on uusi vuori, jonka me maailman
lionit olemme innokkaina valloittamassa!

Emme tule juhlimaan vain upeaa
historiaamme vaan juhlimme myös valoisaa
tulevaisuutta kun kokoonnumme Chicagossa!



Uusia vuoria, joille kiipeämme. Uusia
haasteita edessä. Uusia tavoitteita
saavutettavana. Uusia ihmisiä, joita
palvelemme. Uudet jäsenet, jotka
toivotamme tervetulleiksi. Uudet johtajat,
jotka tulevat johtamaan meitä.

Kun juhlimme palvelun
100 vuotta, ylistämme meitä
ennen tulleiden lioneiden
saavutuksia – jotka aloittivat
perinteemme vastata kaikkiin
tarpeisiin – jotka loivat polun
niin monelle vuorelle, että
järjestömme on nyt maailman
johtava humanitaarisen
palvelun järjestö.

Meidän työmme on kaukana valmiista.
Kun eräältä kuuluisalta vuorikiipeilijältä
kysyttiin miksi hän päätti kiivetä läheiselle

vuorelle, hän vastasi yksinkertaisesti 
“päästäkseni huipulle.” Maailma näyttää
hyvin erilaiselta vuoren huipulta katsottuna.
Maisema vuoren huipulta näyttää hyvin
erilaisen näkymän – 360 asteen maiseman.
Vuoren huipulta voi nähdä kyliä ja
kaupunkeja, jotka ovat edessä tai takana;
jokia, jotka mutkittelevat laaksoissa -
ja kyllä, seuraavan vuoren huipun,
jolle kiipeämme.

Emme vielä tiedä miltä maisema
näyttää seuraavan vuoren huipulta. Mutta
me tiedämme että meidän pitää kiivetä sille.
Me tiedämme, että meidän tulee nousta
palvelun seuraavalle tasolle ja varmistaa,
että lionien seuraava sukupolvi tuntee
tämän tien.

Nyt sekä meidän että meidän
jälkeemme tulevien on aika valmistautua
seuraavaan 100 vuoteen ja Lions Clubs
Internationalin 200-vuotisjuhliin.
Pyydän teitä kaikkia mukaan tälle
jatkuvalle matkalle kun nousemme
yhä korkeammalle.

Maisema VUOREN 
HUIPULTA


