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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut syys-lokakuun G-sanomat julkaisun.

Valitettavasti vanhuus ei tule yksin.
Julkaisu oli kyllä laadittu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti syyskuussa, 
mutta valitettavasti ei koskaan lähetetty jäsenille.
Näin ollen päädyin yhdistettyyn syys-lokakuun julkaisuun.
Tähän julkaisuun on lisätty tietysti lokakuussa saatuja tarinoita.

Seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää jo 14.11.2019 mennessä.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan 
sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli haluat julkaisun kokonaisuudessaan sähköpostiosoitteeseesi, ilmoita 
myös siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Kiitokset kaikille tämän G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Hyvää alkavaa talvikautta 2019 – 2020
kaikille toivottaen

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc

Klubien lions-toimintaan liittyvä neuvonta

Lions-liiton organisaatiouudistuksen myötä liiton toimistosta saatava 
neuvonta on vähentynyt aikaisempaan verrattuna ja tämän johdosta Lions-
toimistossa ei ole enää neuvontapalveluita klubeille ja lioneille.

Mikäli Sinulla on Lions-toimintaan, jäsenrekisteriin tai aktiviteettien 
tallennuksiin liittyviä kysymyksiä, voit lähettää sähköpostia piirin tukeen 
107g.lctuki@gmail.com.

Tarkemmat tiedot löydät piirin www-sivuilta osoitteesta
www.lions.fi/g ja vasemman reunan valinnoista
Ota yhteyttä. 2
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Piirikuvernöörin terveiset

DG Heikki Näsi 2019-2020 heikki.nasi@lions.fi 040 8546266

PIIRIKUVERNÖÖRIN VIESTI SYYSKUUN G-SANOMIIN 2019

Arvoisat G-piirin leijonat!

Piirimme toimintakausi on päässyt hyvään alkuun. Tehdään tästä kaudesta 
yhdessä klubeja rakentava, uudistava ja jäseniä lisäävä kausi. Klubit ovat 
kaiken Lions-toiminnan perusta ja mitä elinvoisempia klubimme ovat sitä 
paremmin voimme vaikuttaa koko järjestömme toiminnan tehokkuuteen. 

Kansainvälinen presidenttimme Dr. Jung-Yul Choi sanoo:
”Jäsenemme edustavat eri kulttuureita, taustoja ja sukupolvia. Tänä vuonna 
me vahvistamme klubejamme - tukemaan tätä päivää ja tulevaisuutta –
kutsumalla kaikenikäisiä ihmisiä mukaan palvelemaan. Tämä lähestymistapa 
on kriittisen tärkeä eri sukupolvien yhdistämiseksi. Klubeissa huomioidaan 
kaikkien taidot ja kokemukset ja kaikki jäsenet tuntevat olevansa 
tervetulleita.

Uusien jäsenten saaminen (varsinkin nuorempien) tai klubin kehittäminen 
saattaa tuntua vaikealta. Tehtävä ei kuulu pelkästään presidentille tai 
sihteerille. Se pitää tehdä yhdessä kaikkien klubin jäsenten kanssa. Silloin se 
ei enää olekaan vaikeata, kun kaikki sitoutuvat klubin uudistukseen, 
muutokseen tai uusien jäsenten hankintaan.  

Miten me sen teemme? 

1. Tehdään klubissa kaikille jäsenille kysely klubimme tämän hetkisestä
tilanteesta, sen hyvistä toiminnoista, ongelmakohdista tai kehittämis-
tarpeista. Pyydetään henkilökohtaisia mielipiteitä, mitä odottaa klubilta 
ja mitä pitää kehittää. 

2. Tehdään yhteenveto kyselytuloksista ja käsitellään ne yhdessä. Tässä 
vaiheessa on hyvä, että yhteenvedossa ei mainita, kuka on mitäkin 
lausunut.

3. Päätetään yhdessä klubimme uudistustoiminnan käynnistämisestä.

Kuva: Taru Rytkönen, 
Heikki Näsin fb-sivuilta
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Piirikuvernöörin terveiset jatkuu

En voi sanoa, että näin pitää tehdä. Tämä on vapaaehtoistyötä, mutta voin 
vain antaa esimerkkejä, joista klubit voivat valita oman mallinsa toimia. 
Tarkoitus olisi, että klubin toiminta olisi niin niin mielenkiintoista ja 
houkuttelevaa, että se pitäisi jäsenet aktiiveina ja suorastaan ”imisi” uusia 
jäseniä mukaan.

Tässä muutama linkki kehittämisoppaista, joista ammentaa klubille sopivaa 
kehitysvinkkiä.

“Teidän klubinne, teidän tapanne”
https://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-YCYW.pdf 

”Opas jäsentyytyväisyyden varmistamiseksi”
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me301.pdf

Haastan kaikki G-piirin klubit ja Lionit mukaan rakentamaan klubejamme 
uuteen nousuun.

Leijona-hengessä karjahdellen!

Heikki Näsi
Piirikuvernööri
We Serve
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Luentotilaisuus

Katse tulevaan – Hyvinvointiluento nuorille aikuisille

LC Jyväskylä Cygnaeus järjestää 14. marraskuuta aamupäivällä luentotilaisuuden 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksessa aiheena: 
Katse tulevaan – Hyvinvointiluento nuorille aikuisille 2-tyypin diabeteksen 
ennaltaehkäisyssä

Tervetuloa

Kari Edelmann
k.e.edelmann@gmail.com
040 500 9755

Konsertti Kuokkalan kirkossa

Lauantaina 17.08.2019 klo 18.00

oli konsertti Kuokkalan kirkossa.

Solistina Taru Nyman ja Kai Chydenius säesti säveltämiään lauluja eri 
runoilijoiden teksteihin, mm. Aleksis Kivi, Immi Hellen, Eino Leino, Saima 
Harmaja, Lauri Viita…

Konsertti onnistui kaikin puolin hyvin. Kuulijat osoittivat lopussa seisaallen
nousten suosiota.

Onnistuneen illan pullakahveineen tarjosi LC Jyväskylä/Kuokkala.
Konsertin tuotto tullaan käyttämään Kuokkalan alueen nuorisotyöhön.

Teksti: Mikko Kauranen, Kuva: Tapio Sivonen

Taru Nyman ja Kai Chydenius
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Nuorten yhteistyöpäivä Veturitalleilla 
syyskuussa 2019

Päivän suunnittelu alkoi jo kauan ennen itse tapahtumaa. LC 
Jyväskylä/Harjun 60-vuotisjuhlissa tänä vuonna Pro ritari  palkittu PCC 
Heikki Pamilo antoi pallon Kilpisen yhtenäiskoululle ja raamitti toimintaa: 
tehdään tapahtuma nuorilta nuorille, jossa tavoitellaan parempaa 
kasvuympäristöä heille.
Pitkien pohdintojen ja yritysten jälkeen saimme idean yhteisestä päivästä, 
johon kokoontuisivat valittujen koulujen oppilaskuntaan, tukioppilas- ja/tai 
liikkuvaksit-toimintaan osallistuvat nuoret. Yhteensä kouluja oli viisi, 
jokaisesta ryhmästä 10 oppilasta. Kokonaisuudessaan paikalla oli noin 
150 nuorta sekä kyseisten oppilasryhmien ohjaavat opettajat.
Toteuttamiseen ja/tai suunnitteluun osallistuivat lisäksi mm. 
nuorisovaltuuston jäsenet, nuorisotoimen ja kehittämisyksikön 
henkilökuntaa, Liikkuva koulu  koordinaattori sekä koulujen rehtoreita. Jos 
lasketaan mukana olleiden koulujen oppilaiden määrät yhteensä, päivä 
kosketti (tai päivän suunnitelmien toteuttaminen tulee koskettamaan) yli 
3000 oppilasta Jyväskylän kaupungin kouluissa!
Päivän idea oli luoda yhteinen näkemys oppilaiden tekemästä työstä 
oppilaitosten arjessa. Mihin asioihin kukin oppilasedustus keskittyy, mitä 
tukioppilaat tekevät, mitä liikkuvaksit tekevät ja mitä oppilaskunta tekee. Jo 
olemassa oleva toiminta haluttiin nostaa kaikkien tietoisuuteen, mutta myös 
yhtä lailla asettaa tavoitteita tulevalle vuodelle.
Aluksi heitä haluttiin innostaa, kannustaa ja rohkaista. Sitä varten 
esiintymään oli kutsuttu Johannes ”Hatsolo” Hattunen, joka on Breakdance-
taiteilija, asennekasvattaja ja ammattiesiintyjä. Hänen neljä teesiään — 1. 
ilmesty paikalle, 2. tee parhaasi, 3. ole hyvä tyyppi ja 4. hymyile —
saattelivat oppilaat ja muut osalliset suunnittelemaan toimintoja eri 
kouluissa.
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Johannes ”Hatsolo” Hattunen innosti nuorison teeseillään.



Nuorten yhteistyöpäivä Veturitalleilla 
syyskuussa 2019 - jatkuu

Aluksi kukin ryhmä toimi oman pääteemansa alla ja iltapäivällä oli tarkoitus 
vetää kokoon oman koulun toiminnan tavoitteet ja suunnitelmat 
lukuvuodelle. Pääosin palaute oli todella hyvää, toki korjattavaakin löytyi. 
Nuorilta tulleen palautteen mukaan parasta päivässä oli uusien ideoiden 
saaminen, keskustelut toisten samaa ”työtä” tekevien nuorten kanssa ja 
oman koulutoiminnan suunnitteluun käytetty aika. Myös ruokailu sai 
kiitosta eli kaikille maistui LC Jyväskylä/Harjun juhlavuoden kunniaksi 
sponsoroimat pizzat ☺.
Itse päivän sisältö ja toteutus olivat tärkeintä. Erityisesti haluaisin nostaa 
keskeiseksi sen, kuinka päivän aikana tehdyt suunnitelmat näkyvät noille 
noin 3300 oppilaalle, jotka kyseisissä kouluissa koulua tänä vuonna käyvät. 
Päivän alkuperäiseen suunnitteluun osallistui erityisesti Kilpisen koulun 
oppilaat yhdessä Kilpisen ja Mankolan koulun nuoriso-ohjaajien kanssa. 
Myös muut edellä mainitut toteuttajat luonnollisesti suunnittelivat osansa ja 
kaikille heille iso kiitos.
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Lion Johnny Kotro kiitti kaikkia tapahtuman mahdollistaneita 
osapuolia, erityisesti Kilpisen koulun oppilaita.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa laajentamalla osallisia niin, että kaikki 
kaupungin oppilaskunnat, tukioppilaat ja liikkuvaksit voisivat kohdata 
toisensa, sparrata toisiaan ja viedä mukanaan lasten ja nuorten arkeen jotain 
parempaa kuin mitä aiemmin ovat tehneet, mitään väheksymättä. 
Yhteistyöterveisin, lion Johnny Kotro, Kilpisen yhtenäiskoulun rehtori

Kuvat: PCC Heikki Pamilo, Tekstin ja kuvat kokosi Jouni Huotari

Jyväskylä/Harju teki n. 3000 euron lahjoituksen ko. 
tapahtumaan ja aikoo tukea tapahtumaa myös jatkossa. Klubi 
teki 60-vuotisjuhlan kunniaksi päätöksen tehdä lahjoituksia 
yhteensä n. 10000 euron edestä.



Äänekoski/Helmit kävelivät naisille ammatteja

Kävele Naiselle Ammatti on kerännyt lahjoituksia vuodesta 2009 lähtien 
kehitysmaiden naisille. Juhlavuoden tavoitteena on kerätä Ammatteja 
huiman 100 000 euron edestä. KäveleNaiselle Ammatti -lahjoituksilla 
tehdään elämää mullistavaa työtä naisten ja tyttöjen koulutuksen ja 
toimeentulon parissa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä vuosina 2019 ja 
2020. Paikkakunnilla, joilla ei ole Naisten Pankin vapaaehtoistyötä, Kävele 
naiselle ammatti -tapahtumia järjestävät eri yhteistyötahot; me olimme 
ensimmäinen Lions klubi.
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sade ei vähentänyt avun tarvetta kehitysmaissa ja mukaan tuli viisi 
klubimme ulkopuolista henkilöä ja näistä jokainen on nyt kiinnostunut myös 
Lions -toiminnasta ja on tulossa tutustumaan toimintaamme. 
Naisten Pankin valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti viettää 10-
vuotisjuhlavuottaan. Se on vuosien aikana kasvanut satojen vapaaehtoisten 
työn tuloksena. Tapahtumia järjestettiin noin sata sekä Suomessa että 
ulkomailla.
Kymmenen vuoden aikana Kävele Naiselle Ammatti –tapahtumat ovat 
keränneet varoja 16 667 Ammatin verran. Euroissa tämä on huimat 500 000. 
Vapaaehtoisten järjestämiä Kävele Naiselle Ammatti –tapahtumia on ollut 
vuosien aikana 16 maassa. Tapahtumat ovat liikuttaneet 10 000 henkilöä.
Kävele Naiselle Ammatti liikuttaa suomalaisia satojen vapaaehtoisten voimin. 
Sen avulla kerätään lahjoituksia kehitysmaiden naisten koulutuksen ja 
toimeentulon edistämiseksi. Naisten työllistyminen vaikuttaa merkittävästi 
koko perheen ja kylän hyvinvointiin.

Tapahtuma oli eka kertaa paikkakunnallamme ja saimme hienosti 
näkyvyyttä Naisten Pankille mm. lehdistössä ja keräsimme rahaa lähes 
kymmenen ammatin verran.

Sunnuntaina 15. syyskuuta 
kokoonnuimme Kaupunginkirjaston 
luokse, aloitimme yhteisjumpalla ja 
kävelimme Äänejärven ympäri. 
Suunnilleen tunnin mittaisen tapahtuman 
jälkeen menimme päiväkahville 
omakustanteisesti. Tapahtumaan 
osallistuminen oli ilmaista, mutta 
suosittelimme pientä lahjoitusta Naisten 
Pankille. Koko päivä oli sateinen, mutta

Teksti ja kuva: Johanna Arho-Forsblom



”Puhtaat vedet” Jämsässä

Jämsän lohkon leijonat järjestivät 4.9.2019 tilaisuuden puhtaiden vesien 
puolesta. Puheenjohtajana toimi vt kaupunginjohtaja. ELY keskuksen 
edustaja selvitti kaikkien Jämsän kaupungin alueen vesistöjen tilaa. UPM 
ympäristöpäällikkö kertoi teollisuuden toimenpiteistä ja kaupungin 
vesilaitoksen edustaja kertoi puhtaan ja likaisen veden käsittelystä. Lopuksi 
keskusteltiin ja esitettiin kysymyksiä alustamille. Tietoisuus vesien tilasta sai 
asiantuntijoilta hyvän päivityksen.

Teksti ja kuvat: Toivo Lehtinen
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