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YLI 20 000 LIONJÄSENTÄ OSALLISTUU VUOSIKOKOUKSEEN 

HONOLULUSSA, HAVAIJILLA 26.-30.6. 

 

OAK BROOK, Illinois, USA, 1. kesäkuuta, 2015—Yli 20 000 Lions Clubs Internationalin 

jäsentä perheineen kokoontuu Honoluluun osallistumaan Lions Clubs Internationalin 98. 

vuosikokoukseen. Vuosikokouksen tapahtumat järjestetään perjantaina, 26. kesäkuuta - tiistaina, 

30. kesäkuuta Hawaii Convention Center (HCC) -kongressikeskuksessa.   

Vuosikongressin 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 -kansainvälisen 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.  

Vuosikokousta johtaa vuoden 2014-15 kansainvälinen presidentti Joseph Preston Deweystä, 

Arizonasta. Presidentti Preston on johtanut järjestöä Lionien satavuotisjuhlaan liittyvät 

palveluhaasteen ensimmäisen vuoden ajan. Haasteen tavoitteena on palvella 100 miljoonaa 

ihmistä auttamalla nuoria, parantamalla näkökykyä, hankkimalla ruokaa nälkää näkeville ja 

suojelemalla ympäristöä. 

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 saa osoitteesta lionsclubs.org. 

### 

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.  
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