
 

Lions-faktoja: 
Menneisyys ja nykyisyys -visailu 

 

1. Minä vuonna pidettiin Lions Clubs Internationalin ensimmäinen 
vuosikongressi? 

a) 1912      b) 1917      c) 1922 
 
2. Ympyröi tilasto, joka on lähinnä Lions Clubs Internationalin nykyisiä 
lukuja. 
a) 29 000 klubia ja 1 100 000 jäsentä yli 130 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
b) 39 000 klubia ja 1 200 000 jäsentä yli 165 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
c) 44 000 klubia ja 1 300 000 jäsentä yli 195 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
 
3. Kuinka monella kielellä painetaan nyt LION-lehti, joka ensin ilmestyi 
vuonna 
1918? 

a) 11      b) 15      c) 22 
 
4. Lion voi siirtyä mihin tahansa klubiin maailmassa, edellyttäen että uusi 
klubi hyväksyy hänet. 
a) Oikein      b) Väärin 
 
5. Koska klubi noudattaa järjestön periaatteita ja kansainvälisiä sääntöjä, 
se ei voi hyväksyä omia klubisääntöjä, jotka sopivat sen erityisiin 
vaatimuksiin. 
a) Oikein       b) Väärin 
6. Mikä on lionien tärkein kansainvälinen palvelusitoumus? 
a) SightFirst      b) Nuorisovaihto       c) Lions-Quest 
 
7. Suurin osa piireistä käsittää vähintään 35 klubia, joissa on yhteensä 1 
250 jäsentä. 
a) Oikein      b) Väärin 
8. Mihin maahan muodostettiin ensimmäinen klubi Yhdysvaltojen 
ulkopuolella? 
a) Meksiko       b) Kanada       c) Englanti 
 
9. Mihin maahan muodostettiin ensimmäinen klubi Pohjois-Amerikan 
ulkopuolella? 
a) Kiina       b) Englanti        c) Brasilia 
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10. Moninkertaispiiri on: 
a) Epätavallisen suuri piiri. 
b) Piiri, joka ulottuu useaan osavaltioon tai maahan. 
c) Muodostuu kahdesta tai useammasta osapiiristä 

 
11. Suurelta yleisöltä varainkeräysaktiviteetissa kerättyjä varoja voidaan 
käyttää rahoittamaan klubin jäsen kansainväliseen vuosikongressiin. 
a) Oikein      b) Väärin 
 
12. Minä vuonna kansainväliset säännöt poistivat sanan “mies” jäsenyyden 
ehtona kannustaen naisia tulemaan lioneiksi? 
a) 1967      b) 1978      c) 1987 
 
13. Leoklubin perusajatus on: 
a) Kehittää nuoria sekä paikkakunnan että maailman vastuuntuntoisiksi 
kansalaisiksi. 
b) Tukea lionsklubien projekteja. 
c) Tarjota nuorille sosiaalinen ja virkistysmahdollisuus. 
 
14. Järjestön päämaja sijaitsee _________________________. 
 
15. Lions Clubs Internationalin viralliset värit ovat _________ ja 
____________? 
 
16. Symbolisesti kaksi tunnuksemme lionia katsovat sekä 
__________________. 
17. Korvaa iskulauseemme puuttuvat sanat: 
“Liberty, _____________, Our Nation’s Safety.” 
 
18. Järjestön motto on _____________. 
 

VASTAUKSET 
 
 1b 2c 3c 4a 5b 6a 7a 8b 9b 10c 11b 12c 13a  

14 Oak Brook, Illinois USA   Translate 
15 gold and purple 16 past and future 17 intelligence 18 “We Serve” 
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