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Lions International ”yhdistää maailman palvelun kautta” 
Rose Parade -paraatiin osallistuva paraatiajoneuvo näyttää maailmalle, että yhdessä voimme 

tukea yhteisöjä 
                                                 
 
(Pasadena, Kalifornia, 27. joulukuuta 2022) – Lions International palvelee apua tarvitsevaa 
maailmaa, ja se tulee erinomaisesti esille tämän vuoden Rose Parade -paraatissa.  
 
"Turning the Corner" on 134. Rose Parade -paraatin teema. Sponsorina toimii Honda. Lioneille 
tämä ”uusi alku” tarkoittaa paikallisiin ja maailmanlaajuisiin tarpeisiin vastaamista sekä 
humanitaarista palvelua, jonka kautta tarjotaan toivoa miljoonille ihmisille vuonna 2023. 
 
Pelkästään viime vuonna yli 495 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti elää parempaa elämää 
ja heillä on edessään valoisampi tulevaisuus yli 1,5 miljoonan lionin ja leon antaman palvelun ja 
Lions Clubs Internationalin säätiön tuen ansiosta. Kun muista ihmisistä välittävät vapaaehtoiset 
yhdistävät voimansa ja auttavat yhteisöjään ”uuteen alkuun”, voimme yhdessä ylittää kaikki 

kohtaamamme haasteet.  
  
Tämän vision toteuttamiseksi värikäs 10 metrin mittainen Lions Internationalin "Bridging the 
World Through Service" -paraatiajoneuvo antaa tunnustusta lioneille ja leoille, jotka palvelevat 
apua tarvitsevaa maailmaa toteuttamalla palveluprojekteja, jotka auttavat vastaamaan 
joihinkin nykypäivän kiireellisimmistä maailmanlaajuisista haasteista, mukaan lukien nälkä ja 
ympäristömme suojelu. 
  
Paraatiajoneuvon etuosa esittelee lioneita, jotka hoitavat puutarhaa, jonka kautta autetaan 
yhteisöjä uuteen alkuun etsimällä kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuiseen nälkäkriisiin. 
Takaosassa lionit ja leot istuttavat puita ja keräävät roskia suojellakseen ympäristöämme, 
luodakseen terveellisempiä yhteisöjä ja parantaakseen kaikkien elämänlaatua.  
  

"Uusi vuosi on aika juhlia, mutta se on myös aika miettiä asioita. Kun ajattelemme 
uudenvuodenlupauksiamme, rohkaisen kaikkia tekemään jotain hyvää ihmiskunnan hyväksi", 
sanoi Brian Sheehan, Lions Internationalin presidentti. "Pienet asiat, kuten roskien kerääminen 
kadulta tai lahjoituksen tekeminen ruokapankille, vaikuttavat suuresti. Vielä parempaa on, jos 
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otat yhteyttä paikalliseen lionsklubiin ja liityt mukaan tiimiin, joka vaikuttaa joka päivä ja niin 
monella tavalla."  
  
Seuraavat henkilöt tulevat osallistumaan paraatiin Lions Internationalin paraatiajoneuvossa: 

• Brian Sheehan, Lions Internationalin kansainvälinen presidentti 
• Lori Sheehan, lionjäsen, palvelukumppani ja Brian Sheehanin puoliso 
• Hailey Paisley, vuoden 2022 Lionien opiskelijoiden puhekilpailun voittaja  

  
"Autamme miljoonia ja miljoonia ihmisiä yhdistämällä maailman palvelun kautta. Se on parasta 
Lions Internationalissa ja lionina olemisessa", sanoi kansainvälinen presidentti Sheehan. "Ja kun 
me kaikki osallistumme, voimme auttaa yhteisöjä - ja maailmaa - uuteen alkuun, jotta 
useammat perheet, lapset ja ihmiset voivat elää onnellisempaa ja terveellisempää elämää." 

  
  
Lions International. Palvelemme avun tarpeessa olevaa maailmaa.   
  
Lions International on maailman suurin palvelujärjestö. Lions Clubs Internationalin 1,4 
miljoonaa jäsentä yli 49 000 klubissa sekä apurahoja myöntävä Lions Clubs Internationalin 
säätiö palvelevat paikallisesti ja maailmanlaajuisesti auttaakseen vastaamaan suurimpiin 
ihmiskunnan kohtaamiin haasteisiin. Paikallisilla ja globaaleilla toimillamme parannamme 
terveyttä ja hyvinvointia, vahvistamme yhteisöjä ja tuemme apua tarvitsevia. Me Lions 
Internationalissa muokkaamme tulevaisuutta yksi ystävällinen teko kerrallaan. Lue lisätietoja 
meistä ja mitä me teemme: lionsclubs.org. 
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