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Kiwanit, lionit, optimistit ja rotarit juhlivat yhdessä palvelua viikon ajan  

Palveluklubit tekevät yhteistyötä auttaakseen muuttamaan yhteisöjä 
 

Celebrate Community - Juhlimme yhteisöä - on neljän suuren vapaaehtoisjärjestön yhteinen aloite, joka 

käynnistyy tänä vuonna keskittyen paikallisyhteisöjen palveluun 10. - 16. lokakuuta välisellä viikolla.  

 

Järjestöt – Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International ja Rotary International 

– ovat tehneet yhteistyötä viimeisten 18 kuukauden aikana jakaakseen ideoita tulevista 

yhteistyöhankkeista. Tämä ensimmäinen julkinen ponnistus kannustaa klubeja ottamaan yhteyttä 

toisiinsa, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä hankkeissa, jotka parantavat ja hyödyttävät paikallisyhteisöjä.  

 

"Meillä on hyvin monta yhteistä tavoitetta", sanoo Kiwanis Internationalin presidentti 2021-22, Peter 

Mancuso.  "Celebrate Community -aloite on yksi tapa tehdä yhteistyötä sellaisen hankkeen parissa, jolla 

on mitattavissa oleva vaikutus yhteisöissä eri puolilla maailmaa." 

 

"Voimme auttaa maailmaa toipumaan tänä aikana, kun monet vielä kamppailevat vaikeuksien edessä", 

sanoi Douglas X. Alexander, Lions Clubs Internationalin kansainvälinen presidentti. ”Jos annamme 

intohimomme palveluun loistaa, meidän saavutuksillemme ei ole mitään rajoja.”  

 

Vuoden 2021-2022 Optimist Internationalin presidentti Patsy Garner tukee pyrkimyksiä kannustaa 

kaikkia palveluklubeja tekemään yhteistyötä yhteisöjen auttamiseksi. "Nyt tarvitaan enemmän kuin 

koskaan yhteistyötä. Resurssit voivat olla niukat, ja yhteisin ponnistuksin voitaisiin saada aikaan paljon 

suurempi vaikutus yhteisöissämme kuin yhdellä ainoalla toimella."  
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"Kaikki järjestömme palvelevat yhteisöjämme muuttaaksemme ihmisten elämää paremmaksi. Meidän 

on varmistettava, että eri klubit yksilöivät paikallisen tarpeen ja tekevät yhteistyötä tarjotakseen 

palvelua tämän tarpeen täyttämiseksi”, sanoi Shekhar Mehta, Rotary International -järjestön presidentti.  

  

Klubeja kannustetaan tekemään yhteistyötä esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin, nälän helpottamisen, 

koulutuksen ja lukutaidon sekä ympäristöhankkeiden parissa. Aktiviteetteja voivat olla yhteisön 

siivousprojektit, elintarvikelahjoitukset ja -jakelu, kävely- tai juoksutempaukset varojen keräämiseksi 

tiettyihin kohteisiin sekä kirjojen kerääminen lapsille. Klubien olisi noudatettava kaikkia paikallisia 

kokoontumisohjeita. Nuorisojärjestöjen olisi noudatettava nuorten suojelua koskevia virallisia ohjeita. 

Täydellinen luettelo ideoista löytyy täältä.  

 

Kaikki neljä johtajaa sanoivat, että tämä ensimmäinen ponnistus on ponnahduslauta tulevaisuuteen. He 

ovat visioineet vuosittaisen hankkeen, jossa kaikki klubit ympäri maailmaa tekevät yhteistyötä ja tuovat 

myös nuorten klubit mukaan. Yhteishanke antaa myös eri klubeissa toimiville yhteisön jäsenille 

mahdollisuuden oppia lisää toisiltaan ja järjestöistään sekä yhteisvoimin auttaa lapsia ja aikuisia, joilla on 

erilaisia haasteita joko ympäristön tai taloudellisten syiden takia.  

 

Mediayhteystiedot: 

Ben Hendricks, Kiwanis International: bhendricks@kiwanis.org ja +1 317.217.6206 

Shauna Schuda, Lions Clubs International: shauna.schuda@lionsclubs.org ja +1 630.468.7075 

Jennifer Bagwell, Optimist International: Jennifer.Bagwell@optimist.org ja +1 314.881.1336 

Chanele Williams, Rotary International: chanele.williams@rotary.org ja +1 847.866.3466  

 

Kiwanis International: Vuonna 1915 perustettu Kiwanis International on maailmanlaajuinen klubien ja 

jäsenten järjestö, joka on omistautunut palvelemaan maailman lapsia. Kiwanis ja sen klubit, mukaan 

lukien Circle K International korkeakouluopiskelijoille, Key Club 14–18-vuotiaille oppilaille, Builders Club 

11–14-vuotiaille oppilaille, K-Kids 6-12-vuotiaille oppilaille ja Aktion Club vammaisille aikuisille, 

toteuttavat vuosittain yli 18,5 miljoonaa palvelutuntia yhteisöjen vahvistamiseen ja lasten 

palvelemiseen. Kiwanis International -perhe koostuu yli 537 000 aikuis- ja nuorisojäsenestä 85 maassa ja 

maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa kiwanis.org.    
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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 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 sivulta lionsclubs.org. 

 

Optimist International: Optimist International, joka perustettiin vuonna 1919, on palvelujärjestö, joka 

palvelee nuoria ja yhteisöjä ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Karibialla, Meksikossa ja 

monissa muissa maissa on lähes 70 000 aikuis- ja nuorisojäsentä yli 2500 klubissa. Tunnuslauseella 

"Tuomme esiin parhaat puolet nuorisossa, yhteisöissämme ja itsessämme" optimistit toteuttavat 

myönteisiä palveluhankkeita, jotka saavuttavat vuosittain yli kuusi miljoonaa nuorta. Lisätietoja Optimist 

Internationalin toiminnasta saat soittamalla numeroon (314) 371-6000 tai käymällä järjestön Internet-

sivuilla osoitteessa www.optimist.org.  

 

Rotary International: Rotary kokoaa yhteen maailmanlaajuisen vapaaehtoisjohtajien verkoston, jonka 

pyrkii vastaamaan maailman kiireellisimpiin humanitaarisiin haasteisiin. Rotary yhdistää 1,2 miljoonaa 

jäsentä yli 36 000 Rotary-klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Heidän työnsä parantaa 

elämää niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, auttamalla omien yhteisöjensä ihmisiä ja 

poistamalla polion koko maailmasta. Lisätietoja saat verkkosivulta Rotary.org.  
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