
 

Austatud kaasteeline, kutsume Sind toetama ja aktiivselt osalema Lions Euroopa 
foorumil Tallinnas 2019 aasta sügisel.  

03. – 06. oktoobril 2019 kogunevad lionid kõikidest  Euroopa riikidest Tallinnasse. Eesti 
lionspiirkonda on usaldatud korraldama lionsklubide üht aasta suursündmust, Lions Europa Forum 
2019, kuhu on oodata tuhatkond lionit koos kaaslastega nii Euroopast, sh Eestist kui ka maailmast. 
 
Eestile, Tallinna ja meie lionitest ettevõtlikele inimestele on see suurepärane võimalus enda 
tutvustamiseks Euroopas (kõik riigid, 250 tuhat lionit). Siia tullakse heategevuskohtumiste käigus 
mõtteid vahetama ning vahele ka vanalinna, kultuuri ja Eesti kööki nautima. Suursündmus on korda 
läinud, kui minnakse koju tagasi ja oma heade emotsioonidega kutsutakse ka teisi siia tulema. 

Foorumi korraldame kompaktselt Tallinna kesklinnas. Ööbimiseks ja seminaride korraldamiseks 
oleme valinud hotellid Nordic Hotel Forum ja Sokos Hotel Viru, suuremate koosviibimiste jaoks 
Alexela kontserdimaja. Nii tekib Viru ringi juurde n.ö. lions-linnak, mis saab lionssümboolikaga kogu 
foorumi tuiksooneks. Viru hotellist liiguvad meie külalised Alexelasse ja tagasi läbi Tammsaare pargi.  
Foorumi avapäeval toimub ka lionite kui erirahvuste esindajate paraad Virust Alexelasse. 

Toetajate logod avaldatakase foorumi kodulehel. Meie kasutuses on konverentsiruumid, hotellid, kus 
on võimalused tutvustada ettevõtete tegevusi ja toodangut. Koostöös ruumide haldajate leiame parima 
lahenduse ka Sinu ja Sinu ettevõtte tutvustamiseks, kontaktide loomiseks.  

Olles avatud kõikidele ettepanekutele, soovime teha koostööd nii, et lõpptulemus rahuldaks kõiki 
meid nii oma riigi kodanikuna kui ettevõtjana. Ja ulatame koos käe abivajavatele diabeedihaigetele 
noortele abikoerte koolitamise rahastamisega. 

Lühidalt lionsliikumisest. 
Lioneid üle maailma ühendab moto “We Serve” ehk “Meie abistame”. Oleme veendunud, et teisi 
teenides, teistele head tehes muutub inimene ka ise paremaks. 

1917. aastal asutati Chicagos eduka ärimehe Melvin Jonesi eestvedamisel Association of Lions Clubs, 
mis liitis kokku kohalikud ärimehed eesmärgiga muuta elu paremaks nii oma kogukonnas kui ka kogu 
maailmas. Lionsliikumisest (Lions International) on saanud pika ja väärika ajalooga tänapäevane 
maailmaorganisatsioon, millel on selge missioon ning kindlad eesmärgid vt www.lionsclubs.org ja    
www.lions.ee .  

Eestisse jõudis lionsliikumine 1989. aastal. Tänaseks on Eestis ligi 1250 lionit ja leod kokku 65 
klubis. Meie suures peres on nüüdseks ligi 1,4 miljonit liiget, 46000 klubi 210-l maal. Oleme 
kasvanud suurimaks heategevuslikuks liikumiseks üle maailma.  

Kord aastas toimub kõiki lioneid ühendav maailmakongress: 2019 Milanos, 2020 Singapuris, 2021 
Kanadas jne. Foorumid toimuvad  iga-aastaselt maailma 6-s regioonis. Euroopas toimuvad need 2019. 
aastal Eestis, 2020 Kreekas, 2021 Horvaatias jne. 

Austusega EF2019 korraldusmeeskonna juht Kalle Elster 

Kontakt: Karjavälja 10, Tallinn, info@europaforum2019.ee, tel. +372 504886 


