
 

Lions Internationalin “Quest for Kindness” paraativaunu auttaa opiskelijoita 
navigoimaan tunteiden ja unelmien risteyksissä, ja uskomaan tavoitteidensa 

saavuttamiseen 
         
(Pasadena, Kalifornia, 28. joulukuuta, 2021) – Yli 20 prosenttia oppilaista 
Yhdysvalloissa kertoo joutuvansa kiusaamisen kohteeksi kouluissa1 ja 33 prosenttia 
ilmoittaa joutuvansa verkkokiusaamisen uhriksi koulun ulkopuolella2. Kiusatuksi 
joutuneet lapset ja nuoret kärsivät fyysisesti ja henkisesti, ja heidän 
opintomenestyksensä on usein vaarassa, mutta onneksi horisontissa on toivoa.  
 
133. Rose Parade -tapahtumassa yksi paraativaunuista kantaa erityistä viestiä 
koululaisille, jotka unelmoivat ja uskovat, ja saavuttavat tavoitteensa, sekä opettajille, 
jotka ovat omistautuneet kiusaamisen estämiselle kouluissaan. Lions Clubs 
Internationalin värikäs “Quest for Kindness” paraativaunu koostuu kolmesta osiosta, 
jotka edustavat koululaisia, opettajia ja lioneita, joita kaikkia yhdistää pyrkimys lasten 
nuorten auttamiseen sosiaalisten ja tunnetaitojen (SEL) opettamisen avulla Lions 
Questin kautta.  
 
Lions Quest on tutkitusti toimiva sosiaalisten ja tunnetaitojen (SEL) opetusohjelma 
koululaisille luokka-asteilla 1-9, ja se on Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) 
tukema. SEL on menetelmä, jonka avulla koululaiset oppivat tiedon, asenteiden ja 
taitojen omaksumisesta ja niiden soveltamisesta tunnetilojensa hallitsemiseksi, 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja empatian näyttämiseksi muita kohtaan. Näillä avuilla 
he pystyvät rakentamaan positiivisia ihmissuhteita ja tekemään vastuullisia valintoja.  
 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että SEL-opetukseen osallistuneiden koululaisten 
koulumenestys on parantunut 11 prosentilla ja poissaolot vähentyneet. Lisäksi, ihmiset, 
joilta löytyy taidot heitä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi, pärjäävät paremmin 
aikuiselämän tuomissa käännekohdissa ja ovat myös paremmassa asemassa 
auttaakseen muita. 
 
“Turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön tarjoaminen lapsille on yksi niistä 
tavoista, joilla lionit palvelevat,” sanoi Douglas X. Alexander, Lions Clubs Internationalin 
kansainvälinen presidentti. “Lions Quest -ohjelma toimii aktiivisesti 105 maassa. 
Yhteistyö oikeiden kumppaneiden kanssa, jotka ymmärtävät sosiaalisten ja 
tunnetaitojen tärkeyden koululaisten hyvinvoinnissa ja menestymisessä on auttanut 
lukuisia nuoria unelmoimaan ja saavuttamaan tavoitteensa”  
 
Lions Clubs Internationalin Quest for Kindness -paraativaunu ja merkittävät 
matkustajat 
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Tusinat värikkäitä kukkasia ja muita luonnonmateriaaleja koristavat yli 10 metristä 
”Quest for Kindness” -paraativaunua. Pelastuskellukkeilla varustetut veneet nousevat 
aaltojen ylle symboloiden arvaamatonta tunteiden merta ja kuvaavat koulunkäynnin 
kriittistä tärkeyttä elämässä. Majakka palvelee toivon merkkivalona nuorille, jotka 
kamppailevat tunteidensa ja sosiaalisten taitojensa kanssa, ja opastaa heitä eteenpäin. 
Kaksi suurta leijonaa koristavat majakan kylkiä. Yksi käyttää verkkoa, johon jäävät 
saaliiksi empatia sekä sosiaaliset ja tunnetaidot, ja toinen leijona katselee kaukoputkella 
etsien heitä, jotka tarvitsevat apua. 
 
Merkittävimpiä matkustajia ovat: 

• Douglas X. Alexander, Lions Clubs Internationalin kansainvälinen presidentti 

• Yhteyskuntaopin opettaja Jim Klipfel Saugus’n yläkoulusta, joka valittiin Vuoden 
opettajaksi Kaliforniassa vuonna 2021.  

• Alexandre Widman, vuoden 2021 Lions Club opiskelijapuhujakilpailun voittaja 
 
“Minulla on kunnia olla näiden upeiden oppilaiden ja opettajien seurassa, kuten myös 
lion-jäsentemme, jotka palvelevat koko sydämellään,” sanoi kansainvälinen presidentti 
Alexander. “Sillä kun ihmiset palvelevat sydämellään, ei ole mitään mitä emme voisi 
saavuttaa.” 
 
 
Lions Clubs International  
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,4 
miljoonaa yli 48 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Vuodesta 
1917 lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja humanitaarisilla 
hankkeilla, ja pystymme laajentamaan palvelumme vaikutusta Lions Clubs 
Internationalin säätiön anteliaalla tuella. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista löytyy 
sivulta www.lionsclubs.org.  
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