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Julkaistavaksi välittömästi 
 

Maailman suurin palveluorganisaatio antaa tunnustusta 20 lions- ja leoklubille 
Kindness Matters -palvelupalkinnon myötä 

 
(Oak Brook, Illl.) - Maailman 48 000 lionsklubin joukosta 20 klubia saivat tunnustusta 
erinomaisen palveluprojektin suorittamisesta jollakin Lions Clubs Internationalin 
maailmanlaajuisista palvelukohteista, joita ovat diabetes, nälän helpottaminen, näkökyky, 
ympäristö tai lapsuusiän syöpä. 
Huhtikuussa Lions Clubs International myönsi lions- ja leoklubeille Kindness Matters -
palvelupalkintoja. Palkinnonsaajat valittiin sen perusteella, miten voimakasta sitoutumista 
palveluun ne osoittivat, ja miten nokkelia ratkaisuja ne olivat löytäneet.  
 
”Kindness Matters -palvelupalkinto on haaste lioneille ja leoille kehittää poikkeuksellisen 
innovatiivisia ja luovia palveluprojekteja, joiden tavoitteena on vaikuttaa positiivisella 
tavalla heidän yhteisöissään”, sanoi Lions Clubs Internationalin presidentti Dr. Jung Yul 
Choi. ”Kun muista välittävät ihmiset kokoontuvat, käärivät hihansa ylös ja ryhtyvät toimiin 
parantaakseen yhteisöään, se on kaunis asia - ja uskomaton tunne kaikille mukana oleville. 
 
Yksi tämän vuoden voittajista oli Paramarimbo Central Lions Club Surinamin tasavallasta. 
Etelä-Amerikan mantereen pohjoisrannalla sijaitseva Suriname on mantereen pienin valtio, 
mutta lionit siellä ovat olleet suuressa roolissa ympäristön suojelutyössä istuttaen 
mangrovepuita. 
 
”Maaperän lköyhtyminen rannikolla uhkaa maanviljelytoimintaa,” kirjoittaa edellinen 
klubipresidentti Glenn Tewari. ”Mangrovepuita istuttamalla pyrimme estämään ravinteikkaan 
maaperän huuhtoutumisen mereen ja samalla suojamme maata luonnonkatastrofeilta.” 
 
Paramaribo Central lionsklubi on tukenut tätä Anton de Kom yliopiston hydrologi professori 
S. Naipalin johtamaa mangrovepuuprojektia Surinamissa jo vuodesta 2015. Lionit lahjoittivat 
erityiskäsiteltyä vedenkestävää puutavaraa, jota tarvittiin telineiden rakentamiseen jotka 
sedimentin, joka muutoin estäisi mangrovepuiden juurtumisen. He lahjoittivat myös 
kasvihuoneiden rakentamiseen tarvitun puutavaran sekä auttoivat istuttamaan mangroven 



taimia. Paramaribo Centralin lionit halusivat tukea tätä projektia, sillä he tietävät miten tärkeä 
terve rannikko on heidän paikkakunnalleen.  
Pitkään jatkuneesta palvelutyöstä, paikallisen Surinamin väestön elinkeinon suojaamisesta ja 
luonnonsuojeltyöstä Paramaribo Central lionsklubille myönnettiin 2021 Kindness Matters -
palvelupalkinto.    
 
Lue kaikki palvelutarinat liittyen tämän vuoden Kindness Matters -palvelupalkintoihin 
verkkosivultamme www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-award.  

### 
 

Lions Clubs International 
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,4 
miljoonaa yli 49 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. 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 löytyy sivultamme lionsclubs.org.  
 
 


