
 
Lions Clubs International valitsee Brian Sheehanin  

uudeksi kansainväliseksi presidentiksi 
 

(1. heinäkuuta, 2022, Oak Brook, Ill.) – Lions Clubs International, maailman 

suurin palvelujärjestö, on valinnut Brian E. Sheehanin järjestön uudeksi 

kansainväliseksi presidentiksi toimivuodelle 2022-2023. Valinta tehtiin 104. 

kansainvälisessä vuosikokouksessa Montréalissa, Kanadassa.  

 

Presidentti Sheehan on Rural Computer Consultants -yrityksen perustaja ja 

toimitusjohtaja ja hän tulee keskittymään Lions Clubs Internationalin ja Lions 

Clubs Internationalin säätiön (LCIF) vahvistamiseen. 

 

”Organisaatiomme merkitsee hyvin paljon ihmisille, jotka palvelevat lioneina”, 

Sheehan sanoo. ”Mutta se merkitsee vielä enemmän ihmisille, joita palvelemme.” 

 

Sheehan valvoo maailmanlaajuista jäsenkasvualoitetta, jonka tarkoituksena on 

vahvistaa paikallisia klubeja ja jatkaa positiivista jäsenkasvua vuodesta 2021–22. 

Sheehan kannustaa klubeja toteuttamaan suuria ja kunnianhimoisia 

palveluhankkeita, joilla voidaan lisätä lionien paikallisia ja maailmanlaajuisia 

vaikutuksia, jotta voimme vastata yhteisöjemme kasvaviin tarpeisiin. Hän tekee 

lionien kanssa yhteistyötä myös LCIF:n Kampanja 100 -keräyksen menestyksen 

pohjalta. Kampanja ylitti 300 miljoonan dollarin keräystavoitteen tänä vuonna. 

 

Presidentti Sheehanin viesti vuodelle on ”Yhdessä me pystymme”, mikä on kutsu 

lioneille ja ihmisille ympäri maailmaa toteuttaa tiimityötä ja innostua 

innovaatiosta, jotta voimme löytää ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin.  

 

”Jokainen meistä voi tehdä paljon hyvää yksin, mutta yhdessä voimme tehdä 

mahdottomasta mahdollista”, sanoi Sheehan. ”Ja yhdessä me voimme tehdä 

yhteisöistämme — ja koko maailmasta — paremman paikan kaikille ihmisille.” 

 



Sheehan on ollut Bird Island -lionsklubin jäsen vuodesta 1991 ja hänellä on ollut 

monia virkoja järjestössä, mukaan lukien Maailmanlaajuisen jäsenryhmän 

yhteyshenkilö, Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän aluejohtaja, Talous- ja 

päämajatoimikunnan puheenjohtaja, Lions University -koordinaattori ja nimitetty 

jäsen useissa hallituksen toimikunnissa.   

 

Tunnustuksena palvelustaan järjestölle hän on saanut useita palkintoja, mukaan 

lukien Klubin vuoden lion; Founders Membership Growth Award -

jäsenkasvupalkinto; Kansainvälisen presidentin johtajuuspalkinto; useita 

Kansainvälisen presidentin palkintoja sekä Hyvän tahdon lähettiläs -palkinto, joka 

on korkein järjestön jäsenilleen myöntämä palkinto. 

 

Lionsaktiviteettien lisäksi Sheehan on aktiivinen lukuisissa ammatti- ja 

yhteisöjärjestöissä. Hän on toiminut Bird Island Civic and Commerce -järjestön 

puheenjohtajana, Learning Funhousen johtajana ja lukuisien koulutoimikuntien 

jäsenenä. Vuonna 2011 hänelle myönnettiin U.S. SBA Minnesotan osavaltion 

myöntämä Small Business Person of the Year Award -palkinto. 

 

Presidentti Sheehanilla ja hänen vaimollaan Lorilla, joka on myös lion ja 

progressiivinen Melvin Jones -jäsen, on kaksi poikaa ja kaksi tytärtä. Tämä 

dynaaminen tiimi on sitoutunut tekemään hyvää työtä yhteisössä ja palvelemaan 

heitä, jotka tarvitsevat apua maailmanlaajuisesti.   

Lions Clubs International 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Yli 1,4 
miljoonaa jäsentä yli 48 000 klubissa palvelevat yhteisöjään 200 eri maassa ja 
maantieteellisellä alueella, kaikkialla maailmassa. 
 
Vuodesta 1917 lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja 
humanitaarisilla hankkeilla, ja laajennamme palvelumme vaikutusta Lions Clubs 
Internationalin säätiön anteliaalla tuella.  
 
Olemme keskittyneet tukemaan eri kohteita: näkökyky, ympäristö, lapsuusiän 
syöpä, nälän helpottaminen ja diabetes. Lisäksi tuemme muita tärkeitä 
humanitaarisia kohteita vastataksemme joihinkin ihmiskunnan suurimpiin 



haasteisiin. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista saa osoitteesta 
lionsclubs.org.  

 


