
 
 
 
 

Järjestöjen yhteislausunto: Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International ja Rotary International 

 
(7. huhtikuuta 2020) - Kiwanis Internationalin, Lions Clubs Internationalin, Optimist Internationalin ja 
Rotary Internationalin palveluklubit työskentelevät turvallisesti ja ahkerasti yhteyksien ylläpitämiseksi 
toisiinsa ja naapureihimme, jotta voimme selviytyä ja voittaa COVID-19-pandemian vaikutukset. 
Hyödynnämme yhteensä 3,2 miljoonan jäsenen verkostojemme voimaa tarjotaksemme lohtua ja toivoa 
niille, jotka kärsivät eristäytymisestä ja pelosta. Ja keskitymme kollektiivisiin taitoihimme, 
resursseihimme ja ideoihimme tukeaksemme etulinjan terveydenhuollon työntekijöitä ja ensiavun 
työntekijöitä heidän taistelussaan tätä tautia vastaan ja ihmishenkien pelastamiseksi. 
 
Näinä epävarmuuden aikoina paikalliset palveluklubit ovat sitoutuneet vastaamaan haasteeseen löytää 
innovatiivisia tapoja toimia yhdessä yhteisöjen auttamiseksi kaikkialla maailmassa. Tavoitteena on 
varmistaa, että yhteisöt voivat hyvin - ja että ne ovat yhtenäisempiä kuin koskaan ennen. 
 

“Maailmanlaajuinen taistelu COVID-19-pandemiaa vastaan riippuu jokaisen maan 
toiminnasta. Olemme toiminnan ihmisiä ja nyt on meidän aikamme pitää yhteyttä toisiimme ja 
tarjota välitöntä apua muille.” – Mark Daniel Maloney, Rotary International presidentti, 2019-
2020. 
 
“Tämän maailmanlaajuisen pandemian laajuus vaatii, että ihmiset kaikkialla maailmassa 
noudattavat asiantuntijoiden neuvoja ja varoituksia. Jäsentemme ja vapaaehtoistemme työ ja 
suunnitelmat eivät saa pysähtyä! Välitön vastauksemme kriisin jälkeen tulee olemaan tarpeen 
tukeaksemme paikallisia hallituksia, kun ne vastaavat moniin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin, joita kohtaamme tämän jälkeen." – Adrian Elcock, Optimist International 
presidentti, 2019-2020. 

 
“Suuret haasteet koettelevat meitä, mutta ne tuovat meidät myös yhteen. Lionit löytävät uusia 
tapoja palvella turvallisesti. Lions Clubs Internationalin säätiö on myöntänyt yli miljoona 
dollaria tukemaan yhteisöjä, joissa on ollut tavallista korkeampia COVID-19-lukuja. Saamme 
apurahahakemuksia joka päivä. Yhteisömme luottavat palveluklubeihin ja me olemme paikalla, 
tukien ja vahvistaen niitä yhdessä.” – Dr. Jung-Yul Choi, Lions Clubs International presidentti, 
2019-2020 
 
“Näinä vaikeina aikoina me näemme arkipäivän sankarillisia tekoja kaikkialla maailmassa. 
Kannustan kaikkia antamaan tunnustusta terveydenhuollon henkilökunnalle ja turvallisuudesta 
vastaaville työntekijöille, jotka asettavat oman elämänsä vaaraan muiden auttamiseksi. 
Opettajat, kaupan työntekijät, kuljetuksista vastaavat ja lukemattomat muut, jotka eivät voi 
jäädä kotiin - Kiwanien perhe kiittää teitä. Meillä kaikilla on tärkeä tehtävä pitääksemme 
ystävämme ja naapurimme turvassa. Noudattakaa Maailman Terveysjärjestön, paikallisten 
viranomaisten ja hallitusten ohjeita. Pysykää turvassa.” – Daniel Vigneron, Kiwanis 
International presidentti, 2019-2020. 
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