
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 yli 46 000:ssa klubissa ja lukuisia tarinoita lionien toiminnasta tämän yksinkertaisen idean
toteuttamisessa: kun lionit yhdessä päättävät auttaa ihmisiä, saavutuksille ei ole mitään rajoja. 

1920: Kansainvälistyminen Vain kolme vuotta perustamisemme jälkeen lionstoiminta 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: Sokeuden poistaminen 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 yhdistyminen Kansainvälistä työtämme ilmentää myös jatkuva yhteistyö Yhdisty-
neiden Kansakuntien kanssa. Me olimme ensimmäisiä kansalaisjärjestöjä maailmassa jotka YK kutsui avustamaan
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan laatimisessa, ja siitä lähtien olemme tukeneet YK:n työtä.

1957: Nuorisotyö 1950-luvun lopulla perustimme Leo-ohjelman jolla halusimme tarjota maailman nuorille
mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen vapaaehtoistoiminnan kautta. Leoja on noin 168 000
ja leoklubeja 6 700 yli 140 eri maassa ja maantieteellisellä alueella.

1968: Säätiömme perustaminen Lions Clubs Internationalin säätiö, LCIF, avustaa lioneita globaalien
ja suurten paikallisten humanitaaristen projektien rahoituksessa. Säätiön kautta lionit ovat saaneet yli 949 miljoonaa
dollaria apurahoina auttaakseen vastaamaan paikallisiin ja maailmanlaajuisiin tarpeisiin.  

1990: SightFirst-kampanjan käynnistyminen LCIF:n avulla lionit ovat pelastaneet ihmisiä
sokeutumiselta ja estäneet sokeutumista aiheuttavien tautien leviämistä eri puolilla maailmaa. SightFirst perustettiin
vuonna 1990. Siitä lähtien lionit ovat keränneet yli 415 miljoonaa dollaria tätä ohjelmaa varten. SightFirst keskittyy
sokeuden keskeisiin syihin: huononäköisyyteen, trakoomaan, jokisokeuteen, lapsuusiän sokeuteen, diabeettiseen
retinopatiaan ja glaukoomaan.

2014: Satavuotisjuhlan palveluhaaste Lions Clubs International aloitti Satavuotisjuhlan
palveluhaasteen sitoutumalla auttamaan yli 100 miljoonaa ihmistä nuorisoon, näkökykyyn, nälän helpottamiseen ja
ympäristöön liittyvien projektien kautta. Lionit osoittavat kunnioitusta palvelumme pitkälle perinteelle ja katsomme
yhdessä tulevaisuuteen, jotta voimme vahvistaa paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteisöjä.

2017: 100-vuotisjuhlat ja sen jälkeen Lionit juhlivat 100-vuotisjuhlaa ja valmistautuvat aloittamaan
uuden globaalin palvelualoitteen palvelumme seuraavalla vuosisadalla!
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