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TAUSTATIETOJA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 98. 

VUOSIKOKOUKSESTA HONOLULUSSA (HAVAIJI, USA) 26.-30.6.2015 

 

Lions Clubs International – Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. 

Meidän yli 1,4 miljoonaa jäsentämme yli 46 000 klubissa 200 maassa ja maantieteellisellä 

alueella palvelevat paikkakuntia eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1917 lionit ovat auttaneet 

sokeita ja näkövammaisia, edistäneet nuorisoaloitteita ja tukeneet paikallisia yhteisöjä käytännön 

palvelulla ja humanitäärisillä projekteilla.  Lisätietoja Lions Clubs Internationalista voit lukea 

osoitteessa lionsclubs.org. 

Lions Clubs International Convention –  Kesäkuun lopussa yli 20 000 lionsklubien jäsentä ja 

heidän perhettään yli 120:sta maasta kokoontuvat Lionsklubien kansainvälisen järjestön 

vuosikokoukseen Honoluluun.  

Viiden päivän ajan lionit hoitavat järjestöasioita, nauttivat toistensa seurasta ja tutustuvat 

järjestävän kaupungin nähtävyyksiin. Lions Clubs Internationalin vuosikokous on yksi maailman 

suurimpia vuotuisia kongresseja lajissaan. 

Vuosikokouksen vaikutus Honolulussa – Tämä on neljäs kerta, kun Lions Clubs International 

järjestää sen suositun vuosikokouksen Honolulussa. Tämä on yksi suurimmista Honolulussa 

koskaan järjestetyistä kongresseista. Lionit jäävät yleensä kaupunkiin kauemmaksi aikaa, 
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kiertelevät nähtävyyksiä ja tuovat useampia perheenjäseniä mukaan kuin muut kongressivieraat 

ja arviolta he käyttävät yli $90 miljoonaa dollaria vuosikokouksen yhteydessä. 

Vuosikokouksen kohokohtia – Tämän vuoden kohokohtia ovat: 

 Näyttävä kansainvälinen paraati, jossa marssii arviolta 10 000 lionia yli 120 eri maasta, 

monet kansallispuvuissaan, paraatiajoneuvojen ja orkestereiden saattelemina. Paraati 

alkaa kello 9:00 lauantaina, 27. kesäkuuta ja paraatireitti kulkee pitkin Honolulun 

keskustaa Kalakaua Avenuella Waikikin alueella. Paraatireitti on noin 1 mailin (1,5 

kilometrin) mittainen. 

 Lionien 27. kansainvälisen rauhanjulistekilpailun ja Meidän maailmamme meidän 

tulevaisuutemme -esseekirjoituskilpailun voittajille annetaan tunnustusta. Esseekilpailu 

on tarkoitettu sokeille ja näkövammaisille oppilaille.  

 Lionsmaiden liput eri puolilta maailmaa nähdään värikkäässä lippuseremoniassa 

sunnuntaina 28.6. 

 Vuoden 2015 Lionien humanitaarinen palkinto, järjestön korkein kunnianosoitus, 

ojennetaan Carolyn Milesille, Pelastakaa Lapset -järjestön johtajalle tiistaina, 30.6. 

Palkintoon sisältyy 250 000 dollarin apuraha Lions Clubs Internationalin säätiöltä 

humanitäärisen työn jatkamiseen. Edellisvuosien palkinnon saajiin kuuluvat mm. 

säveltäjä/laulaja David Foster, Yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter ja Äiti 

Teresa. 

 Minokamosta, Gifulta, Japanista kotoisin oleva Dr. Jitsuhiro Yamada valitaan vuoden 

2015-2016 Lions Clubs Internationalin kansainväliseksi presidentiksi tiistaina, 30. 

kesäkuuta.  

Vuosikokouspaikan valinta – Lions Clubs Internationalin hallitus valitsee vuosikokouspaikat 

eri puolilta maailmaa viideksi vuodeksi etukäteen laajan tarjousmenettelyn jälkeen. 

Tarjousvaiheen aikana turismiviranomaiset kertovat miksi heidän kaupunkinsa on 

mielenkiintoinen kohde ja he esittelevät majoitusvaihtoehdot suurelle määrälle osanottajia. 

 



 

 

Lionsklubien kansainvälinen järjestölle tärkeää on, että alueella on vahva lionismin perinne. 

Paikallisten lionsklubien jäsenet todistavat omistautumisensa asialle muodostamalla lionien 

järjestelytoimikunnan.  

Lions Headquarters – Oak Brookissa (Illinois, USA) toimiva Lions Clubs Internationalin 

henkilökunta hoitaa vuosikokoustapahtumien järjestelyt, majoitusjärjestelyt, ulkopuoliset 

toimittajat ja näytteilleasettajat. Yli 100 päämajan henkilökunnan jäsentä työskentelee 

vuosikokouksessa. 

Lioneita ympäri maailmaa – Lionit ovat miehiä ja naisia jotka tekevät humanitääristä 

vapaaehtoistyötä. Lionsklubit suorittavat arvioita paikkakuntien tarpeisiin liittyen ja ryhtyvät 

sitten palveluprojekteihin tarpeisiin vastatakseen.  

 Lionit keräävät ja kierrättävät käytettyjä silmälaseja ja tukevat esinäöntarkastusten ja 

kaihileikkausten järjestämistä.  

 He sponsoroivat nuoriso-ohjelmia, mukaan lukien nuorisolle tarkoitetut leoklubit ja 

lahjoittavat stipendejä koulu- ja harrastustoimintaan.  

 He työskentelevät ympäristön ja suojelemiseksi ja rakentavat puistoja. 

 He tukevat diabetestiedotusta, järjestävät kuulotarkastuksia ja avustavat vanhuksia.  

 He antavat hätäapua luonnonkatastrofien jälkeen, sekä lyhyt- että pitkäaikaista apua 

myrskyjen jälkeen USA:ssa, Nepalin maanjäristyksen sekä Haiyan-myrskyn jälkeen 

Filippiineillä. 

Lionsklubit Yhdysvalloissa – Lionsklubien järjestö perustettiin vuonna 1917 Chicagossa, joten 

lioneilla on pysyvä suhde tähän maahan. Yhdysvalloissa on yli 11 700 klubia ja lähes 330 000 

jäsentä ja heillä onkin tärkeä merkitys eri paikkakunnilla. Lisäksi järjestön päämaja sijaitsee Oak 

Brookissa, Illinoisin osavaltiossa. Paikalliset lionit ovat mukana käytännön palvelutyössä 

monilla aloilla, kuten ympäristön suojelemisessa, terveydenhuollon parantamisessa, 

nuorisotyössä ja monien muiden paikkakunnan palvelujen järjestämisessä. 



 

 

Isäntätoimikunta – Honolulussa ja eri puolilla Yhdysvaltoja toimivat lionit ovat käyttäneet 

useita vuosia vuosikokouksen valmisteluihin. He ovat vastuussa vieraanvaraisuudesta, mukaan 

lukien vastaanottokeskusten miehityksestä, tervetulotoivotusjulisteiden järjestämisestä, 

paikallisten marssiorkesterien varaamisesta paraatiin sekä järjestyksen valvojina toimimisesta 

kokouksen suurtapahtumissa. 

Tulevat lionien kansainväliset vuosikongressit 

Fukuoka, Japani  2016 

Chicago, Illinois, USA 2017 

Las Vegas, Nevada, USA 2018 

Milano, Italia   2019 

### 

Lehdistö:  Lehdistöpassit ovat saatavana vuosikokouksen toimistosta Hawaii Convention Center 

-keskuksessa. Kaikki HCC:n tapahtumat ovat suljettuja yleisölle. Lisätietoja vuosikokouksen 

tapahtumista löytyy sivulta facebook.com/lcicon.  

https://www.facebook.com/lcicon

