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Riverside lionsklubi sijaitsee St. Vitalissa, Winnipegin alueella Manitobassa, Kanadassa. Klubi perustettiin 
vuonna 1949 ja sen tavoitteena oli palvella asukkaita ei vain St. Vitalin alueella vaan myös koko Winnipegin 
alueella. Sen yksi ensimmäisistä projekteista oli tukea Rainbow Society -järjestöä, joka täytti syöpää ja 
muita vakavia tauteja sairastavien lasten toiveita.  
 
Viimeisten 35 vuoden ajan klubi on keskittynyt Riverside Lions Estate ja Riverside Lions Seniors 
Residences -asuntojen kehittämiseen ja tukemiseen. Nämä molemmat rakennukset tarjoavat 
korkealaatuista asumista vanhuksille ja vammaisille ympäristössä, jossa kannustetaan aktiviteetteja ja 
sosiaalista kanssakäymistä. 
 
Riverside Lions Estates avattiin vuonna 1984, joka oli erityinen Vammaisten vuosi. Rakennukseen kuuluu 
130 asuntoa, joissa on 1-3 makuuhuoneen yksiköitä. Yksi asunto on perheiden käyttöön kun he vierailevat 
asukkaiden luona. Koko rakennus on helppokulkuinen rullatuoleja käyttäville ja 69 yksikköä on rakennettu 
nimenomaan rullatuolia käyttäville asukkaille.   
 
Riverside Lions Seniors Residences -rakennuksessa on 27 yksikköä vanhuksille, jotka tarvitsevat apua 
jokapäiväisessä elämässä. Nämä yksiköt on tarkoitettu vanhuksille, joilla on fyysisiä haasteita ja sen vuoksi 
he eivät pysty valmistamaan aterioita tai asumaan yksin. Rakennuksessa on myös 48 yksikköä, jossa 
vanhukset tarvitsevat apua 24 tuntia vuorokaudessa.  
 
Näiden rakennusten ympärillä on suuri puisto, jossa on katoksia ja suuri lava, jolla järjestetään kesäisin 
konsertteja. Tämä lava oli klubin perintöprojekti. Molemmissa rakennuksissa on muitakin palveluja, kuten 
ruokailutilat ja kahvila sekä suuret sosiaaliset tilat, joissa asukkaat voivat tavata yhteisten aktiviteettien ja 
erityistapahtumien merkeissä tai vain kokoontua naapureiden kanssa.   
 
Riverside lionsklubin jäsenet hoitavat näitä tiloja. Klubin jäsenistössä on ryhmä vapaaehtoisia, jotka toimivat 
eri paikallisjärjestöjen hallituksissa (Riverside Lions Non-Profit Housing, Inc. ja Riverside Lions Seniors 
Residences Inc). Klubin jäsenet järjestävät ja toimivat vapaaehtoisina useissa tilaisuuksissa molempien 
rakennusten asukkaille. Yksi näistä on esimerkiksi kesän konserttisarja.  
 
Näiden rakennusten tärkein puoli on kuitenkin itse asukkaat: he ovat hyvin  
ainutlaatuisia ihmisiä. Lionit ovat luoneet lämpimän ja mukavan tunnelman  
näissä rakennuksissa, joissa ihmiset toimivat yhdessä ja välittävät toisistaan.  
Myös monet alueen lukioiden oppilaat tekevät vapaaehtoistyötä täällä.  
Henkilökunta on ainutlaatuinen, koska he jakavat lionien arvot ja he ovat  
sitoutuneet tekemään kaikkensa näiden asukkaiden auttamiseksi.  
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