
 
 

Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist 
International ja Rotary International - järjestöjen yhteislausunto 
 

Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International ja Rotary International ovat 
järjestöjä, joiden palveluklubit toimivat lähes jokaisessa yhteisössä eri puolilla maailmaa. Nämä järjestöt 
toimivat turvallisesti ja ahkerasti pitääkseen yhteyttä ihmisiin ja yhteisöihin, jotta pystymme yhdessä 
selviämään koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamasta tilanteesta. Näissä järjestöissä on yhteensä 3,2 
miljoonaa jäsentä, joiden vahvuus tuo lohtua ja toivoa ihmisille, jotka kärsivät eristäytymisestä ja pelosta. 
Keskitämme yhteiset taitomme, resurssimme ja ideamme tukemaan eturivissä toimivia terveydenhuollon 
työntekijöitä ja ensiavun antajia, kun he taistelevat tätä tautia vastaan ja pelastavat ihmishenkiä.  

Näinä epävarmuuden aikoina omat paikalliset klubinne ovat sitoutuneet vastaamaan haasteeseen löytää 
innovatiivisia tapoja toimia yhdessä yhteisöjen tukemiseksi eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on, että 
yhteisöt voivat parantua ja voida hyvin - ja toimia yhdessä enemmän kuin koskaan ennen. 

“Globaali taistelu COVID-19 -tautia vastaan riippuu jokaisessa maassa toteutettavista toimista. 
Me olemme toiminnan ihmisiä ja nyt on meidän aikamme pitää yhteyttä toisiimme 
tarjotaksemme välitöntä apua ihmisille.” – Mark Daniel Maloney, Rotary Internationalin 
presidentti, 2019-2020. 

”Tämän maailmanlaajuisen pandemian mittakaava ja laajuus vaativat maailman kansalaisia 
huomioimaan asiantuntijoiden neuvot ja varoitukset.  Jäsentemme ja 
vapaaehtoistyöntekijöidemme tekemä työ ja heidän suunnitelmansa eivät saa 
pysähtyä!   Meidän välitön vastauksemme tämän kriisin jälkeen tulee olemaan välttämätön 
tukeaksemme paikallisia viranomaisia, kun he vastaavat moniin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin tämän tilanteen seurauksena.” – Adrian Elcock, Optimist Internationalin presidentti, 
2019-2020. 

”Suuret haasteet koettelevat meitä, mutta ne myös tuovat meidät yhteen. Lionit löytävät uusia 
tapoja palvella turvallisesti. Lions Clubs Internationalin säätiö on myöntänyt yli miljoona 
dollaria auttamaan yhteisöjä, joissa on erittäin monia koronavirukseen sairastuneita ihmisiä ja 
saamme uusia apurahahakemuksia päivittäin.  Yhteisömme luottavat palveluklubeihin ja me 
olemme paikan päällä, tukien ja vahvistaen niitä yhdessä.” – Dr. Jung-Yul Choi, Lions Clubs 
Internationalin presidentti, 2019-2020. 

”Näinä vaikeina aikoina näemme jokapäiväistä sankaruutta kaikkialla maailmassa. Kannustan 
kaikkia antamaan tunnustusta terveydenhuollon työntekijöille, jotka vaarantavat oman 
terveytensä auttaakseen muita. Kiwanien perhe haluaa kiittää kaikkia opettajia, 
ruokakauppojen työntekijöitä, kotiinkuljetusten kuljettajia ja lukemattomia muita ihmisiä, jotka 
eivät voi jäädä kotiin. Meillä kaikilla on tärkeä rooli ystävien ja naapureiden pitämisessä 
turvassa. Noudata Maailman Terveysjärjestön ja paikallisten viranomaisten antamia ohjeita. 
Pysykää turvassa.” – Daniel Vigneron, Kiwanien kansainvälinen presidentti, 2019-2020. 

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä: 
Chanele Williams, chanele.williams@rotary.org 
Shauna Schuda, shauna.schuda@lionsclubs.org 
Rachel Webb, Rachel.webb@optimist.org 
Ben Hendricks, bhendricks@kiwanis.org 
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