
 
Lions Clubs International on valinnut Douglas X. Alexanderin järjestön 

uudeksi kansainväliseksi presidentiksi 
 

(1. heinäkuuta, 2021, Oak Brook, Ill.) – Lions Clubs International, maailman 

suurin palvelujärjestö, on valinnut Douglas X. Alexanderin järjestön uudeksi 

kansainväliseksi presidentiksi toimivuodelle 2021-2022. Valinta tehtiin Lions 

Clubs Internationalin 103. kansainvälisessä vuosikokouksessa tänä kesänä. 

 

Eläkkeellä oleva J.P. Morgan Chase Bank -pankin varapresidentti,  presidentti 

Alexander keskittyy maailmanlaajuisesti jäsenyyden kasvattamiseen, 

palveluvaikutusten lisäämiseen yhteisöissämme ja Kampanja 100 -keräyksen 

viimeisen vuoden tukemiseen. Tämä on Lions Clubs Internationalin säätiön 

kampanja, jolla pyritään keräämään 300 miljoonaa dollaria. 

 

"Meillä on visio, jonka avulla voimme parantaa kaikkien ihmisten maailmaa, ja tuo 

visio alkaa meistä itsestämme, omissa yhteisöissämme", sanoi presidentti 

Alexander. "Odotan innolla, että kannustamme 1,4 miljoonaa lioniamme ympäri 

maailmaa näyttämään, mitä voimme saavuttaa, kun palvelemme sydämestä." 

 

Presidentti Alexanderin viesti tänä vuonna on “Palvelua sydämestä”, joka on 

kutsu kaikille lioneille ja ihmisille kaikkialla maailmassa toteuttaa palvelua 

sydämestä.  

 

Brooklyn Bedford Stuyvesant -lionsklubin jäsenä vuodesta 1984 lähtien, hän on 

toiminut monissa viroissa järjestössä, mukaan lukien: klubipresidentti, lohkon 

puheenjohtaja, alueen puheenjohtaja, varapiirikuvernööri, piirikuvernööri, 

hallituksen sihteeri, hallituksen rahastonhoitaja ja DGE-ryhmänjohtaja.  

 

Hän on myös toiminut Lionien silmäpankin kuljettajana, piirin ja moninkertaispiirin 

PDG-järjestön jäsenenä, New Yorkin osavaltion ja Bermudan Lions Foundation -

säätiön hallituksissa sekä nimitettynä jäsenenä lionien edustajana UNICEF-New 



York vuosina 2012-2014. Hän on toiminut USA:n ja Kanadan lionien 

johtajafoorumin suunnittelu- ja isäntätoimikunnissa ja pitänyt esitelmiä useissa 

USA/Kanada-foorumeissa. 

 

Tunnustuksena palvelustaan järjestön puolesta hän on saanut lukuisia palkintoja, 

mukaan lukien klubin vuoden lion, klubipresidentin palkinto, Robert J. Uplingerin 

palvelupalkinto, useita piirikuvernöörin arvostuspalkintoja ja moninkertaispiirin 

jäsenkasvupalkinto. Hän on myös saanut lukuisia kansainvälisen presidentin 

kunniakirjoja, seitsemän kansainvälisen presidentin palkintoa ja Hyvän tahdon 

suurlähettilään -palkinnon, joka on korkein kunnianosoitus, jonka järjestö antaa 

jäsenilleen. Hän on Dr. Franklin G. Mason Fellow -jäsen ja W. P. Woods Fellow -

jäsen sekä progressiivinen Melvin Jones Fellow -jäsen. 

 

Lionsaktiviteettien lisäksi presidentti Alexander on aktiivinen lukuisissa ammatti- 

ja yhteisöjärjestöissä. Hän on toiminut New York Urban League -järjestön 

neuvottelukunnan puheenjohtajana ja St. Francis DeSales School for the Deaf -

koulun hallituksen jäsenenä. Hän on myös saanut Congressional Record Award -

palkinnon. 

 

Presidentti Alexanderilla on kaksi tytärtä, ja hänen palvelukumppaninsa, Shabiki 

Cazabon, on lion ja progressiivinen Melvin Jones -jäsen. 

 

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 laajentaneet palvelun 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. 
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