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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut vuoden 2020 ensimmäisen G-sanomat julkaisun.

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 19.2.2020 
mennessä. Muistathan mainostaa esimerkiksi klubisi järjestämiä tapahtumia.

Mikäli lähettämäsi tarina puuttuu tästä julkaisusta, ole ystävällinen ja 
ilmoita. Lisään sen viimeistään helmikuun julkaisuun.

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

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

Hyvää alkanutta vuotta 2020!

Hiihtokelitkin näyttävät vihdoin alkaneen.

Terveisin

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Jyväskylä/CygnaeusTyötä diabetes -tietoisuuden 
lisäämiseksi

Lions Club Jyväskylä Cygnaeus aloitti syksyllä 2018 hankkeen, 
jonka tarkoituksena on diabetes-tietoisuuden lisääminen. 
Hankkeessa ovat mukana Jyväskylä Ammattikorkeakoulu, 
Keski-Suomen diabetesyhdistyksen ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin sekä 15 keskisuomalaisen yrityksen kanssa. 

Tyypin 2 diabetes yleistyy nopeasti niin Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa. Arvion mukaan joka kolmannella 
suomalaisella aikuisella on korkea riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen. Riskitekijöitä on tunnistettu lukuisia, joista 
merkittävimpiä on ylipaino ja lihavuus. Diabeteksen 
kehittymiseen vaikuttavat ylipainon taustalla olevien vähäisen 
liikunnan ja epäterveellisen ruokavalion ohella tupakointi, 
univaje ja stressi. 

Hoitamattomana diabetes aiheuttaa mm.: sydäntauteja, 
aivohalvausta, alaraajojen amputointia, diabeettista 
retinopatiaa ja munuaisten toiminnan häiriöitä. Diabeteksen 
hoitokulut vuonna 2016 olivat noin 3 miljardia euroa eli 15 % 
terveyden huollon kokonaiskustannuksista. Diabetes on 
kuudenneksi yleisin kuolemaan johtava sairaus.
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Teksti: Heikki Paanila
Kuva: LC Jyväskylä/Cygnaeus

Viimeisimmän 
diabetestilaisuuden 
pääluennoitsija, 
yleislääketieteen 
erikoislääkäri Juha Saltevo



Työtä diabetes -tietoisuuden lisäämiseksi jatkuu

LC Jyväskylä Cygnaeuksen diabetes-hankkeen tavoitteena on 
erityisesti
• Nuorten aikuisten tyypin 2 diabeteksen 
ennaltaehkäisy 
• Järjestää aiheeseen keskittyviä julkisia seminaareja ja 
tietoiskuja sekä käynnistää tietoa/taitoa täydentäviä 
opinnäytetöitä ja saada nuoret ideoimaan ongelmaan uusia 
ratkaisuja SOMEEN ja MEDIAAN esitettäväksi.

Vuoden 2019 loppuun mennessä on yhteistyökumppaneiden 
myötävaikutuksella järjestetty kaksi luentotilaisuutta JAMK:lla
ja lisäksi on käynnistetty kaksi tutkimushanketta JAMK:n
oppilastyönä. Tutkimusten aiheet ovat:
• HIIT (High Intensity and Interval Training)
• Ketogeeninen ruokavalion vaikutus tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyssä

Syksyn 2019 luentotilaisuudessa 14.11.2019 luennoitsijoina 
olivat erikoislääkäri Juha Saltevo, JAMK/Terveysalan 
terveystutkimuksen asiantuntija Emilia Lahdenperä sekä 
laillistettu ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen. Päivän 
esitelmien tarkoituksena oli diabetes-tietoisuuden levittäminen 
eli luoda katse tulevaisuuteen. Keskiössä on hyvinvointi eli 
ravinnon, liikunnan ja levon tasapainon hallinta.
Hanke tulee jatkumaan vuoden 2020 aikana ja sen tuloksia 
esittellään 14.11.2020 pidettävässä diabetes-seminaarissa 
Jyväskylän Paviljongissa. Samassa yhteydessä järjestetään myös 
hyväntekeväisyyskonsertti, josta tiedotetaan myöhemmin. 
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LC Laukaa - Glögitarjoilu
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LC Laukaa järjesti 21.12.2019 Laukaan K-Supermarketin 
edustalla glögitarjoilun. Pilvipoutaisena lauantaipäivänä 
kuusi leijonaveljeä tapasi joulukiireisiä laukaalaisia kertoen 
samalla toiminnastamme, ja siitä hyväntekeväisyystyöstä, 
jota leijonat harrastavat.  Tilaisuus on perinne, koska se 
järjestettiin nyt jo kolmatta kertaa peräkkäin. Aiempina 
vuosina tarjolla on ollut joulupuuro, mutta tänä vuonna 
tarjottiin siis glögiä ja sen kyytipojaksi tähtitorttuja ja 
piparia. Kaikkiaan päivän aikana noin 150 henkilöä kävi 
leijonien teltalla vaihtamassa kuulumisia ja tutustumassa 
Leijoniin ja leijonatoimintaan.

Teksti: Jussi Silpola
Kuva: Taisto Kotila



Voimapäivä – Piirin naisleijonien tapaaminen



Iloinen laulu raikaa Karstulassa
Lion SM-karaoke 2020 mestaruuskilpailut

Karstula 8.2.2020 alkaen klo 14:00
Matkailukeskus Wanhat Wehkeet

Erämäentie 368 Karstula) klo 14.00 

SARJAT      naiset, miehet
Sarjojen voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden Iskelmäviikon
seniorisemifinaaliin kesällä 2020.

ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
Ilmoittautumiset pe 24.1.2020 mennessä 25 e / hlö.
Jälki-ilmoittautumiset (24.1. jälkeen) 40 e / hlö.
Maksu: LC Karstula / Sirkat FI67 5114 02200 30078
Viestikenttään: kilpailijan nimi ja klubi
Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla.

Riitta Lähdemäki p. 044 0471124, rlahdemaki(at)hotmail.com
Terttu Möttönen p. 040 7444021, terttu.mottonen(at)gmail.com

Kappalevalikoima saatavissa sähköpostitse.

Majoitusvaraukset: Wanhat Wehkeet p. 0400 542 029
sähköposti: wanhatwehkeetkarstula(at)gmail.com
Käytettävissä myös WW:n suosittu, ympärivuotinen 
karavaanarialue.

Kilpailun jälkeen karaoketanssit.
Leijonat, tervetuloa laulamaan ja
pitämään hauskaa Karstulaan!
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Lions Quest liikuntaseurakoulutus
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Lions Quest liikuntaseurakoulutus
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Toivakka - Markkinahuutokauppa

Elokuun alussa Toivakan Leijonat järjestivät järjestyksessään jo 
neljännet huutokauppamarkkinat Toivakkatalon piha-alueella, 
jonka kunta tarjosi käyttöömme.

Pienen kylän suuri tapahtuma, jota tänä
vuonna juonsi ja yleisöä viihdytti 
monitoimitaiteilija Velleri.

Yleisöä oli taas runsaasti 
paikalla, kiitos 
kuntalaisten lisäksi 
kesätoivakkalaiset.

Ohjelmassa oli myös yllätyksellisyyttä, kun järjestäjät 
aloittivatkin lasten huutokaupalla, jossa leluja ja pelejä 
huudettiin kilvan uusille käyttäjille.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka
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Toivakka - Markkinahuutokauppa

Ohjelman lomassa haastateltiin myös juuri valittua uutta 
kunnanjohtajaa Helena Vuopionperää joka lupautui jatkamaan 
rakentavaa yhteistyötä Toivakan eri yhdistysten kanssa. Helena 
toi tilaisuuteen ripauksen uutta ja nuorekasta tuulahdusta.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Kunnanjohtajaa kättelemässä presidentti Jorma Tervonen
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Rutalahti ja Leijonapuisto

Rutalahti, kylä Päijänteen rannalla ja Toivakan naapurissa. 
Rutalahti on saanut lukuisia tunnustuksia ja palkintoja runsaan 
parin kymmenen vuoden aikana. On Keski-Suomen vuoden 
kylätitteliä pariinkin kertaan ja nuorisoseuran valintaa sekä 
Keski-Suomen että koko maan parhaaksi.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Rutalahden kyläpäällikkönä pitkään 
toiminut Jouko Tarkkanen on monessa 
mukana. Letkaliiterillä ja rannassa 
viihdytään, on teatteritoimintaa ja 
luontoa monessa muodossa. Pari vuotta 
sitten kyläpäällikön johdolla toteutettiin 
Leijonapuisto, jossa Jyväskylän 
Haukkarannasta vapautunut 
leikkipuiston kalusto siirrettiin talkoilla 
Rutalahteen.

LC Toivakka rahoitti siirron yhdessä Arne Ritari säätiön 
kanssa ja operoi sen Päijänteen rannan tuntumaan.
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Rutalahti ja Leijonapuisto

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Keväällä 2019 LC Toivakan yksi aktiviteetti oli kunnostaa ja 
siistiä Leijonapuisto tulevan kesän käyttöön. Kaunis 
Päijänteen rantaan laskeva rinne on kuin näyteikkuna kylän 
aktiivisesta toiminnasta. Monipuolisen 
leikkipuistokalusteiden lisäksi on pelikenttää moneen 
käyttöön. Vieressä on ranta tai oikeastaan toimintakeskus. 
Siellä on parkkipaikka, uimaranta, satama, venepaikkoja, 
sosiaalitilat, grillikatoksia ja paljon muuta. Samaisena 
talkooiltana kylän oma väki oli kokoontunut siistimään tätä 
ranta-aluetta yhteiseen käyttöön. Ja olihan sitä porukkaa 
paljon paikalla. Kyläläisten omatoimisuus ja talkoohenki on 
Rutalahdessa voimissaan, hienoa.

Kyläpäällikkö Tarkkanen puussa
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Miesten ilta Toivakassa – Katse Ympäristöön

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Toivakassa jo perinteeksi muodostunut miesten ilta kokosi 
seurakuntakodille täyden salin miehiä.

Miesten ilta alkoi tutulla 
tavalla grillimakkaran, 
voileipien ja perunasalaatin 
nauttimisella. Toivakan 
puhaltajat loivat musiikillaan 
juhlallisen ja arvokkaan 
tunnelman. Hyvän ruoan ja 
musiikin myötä miesten 
mielet olivat jo lämpöiset. 

Tilaisuuden juontaja Tauno Rantalainen toivotti miehet 
tervetulleeksi.
Kokoonnumme nyt jo kahdeksannentoista kerran, joten 
perinteitä on. Perinnettä on myös asevarikon ajoilta tuolla 
eteisessä oleva suuri tykistön hylsy. Se on sitä varten, että 
tänään sinne laitetaan roposemme seurakunnan diakonia ja 
musiikkityötä varten, kehotti Rantalainen.
Miesten illan teema oli ajankohtainen ja 
ympäristöpainotteinen. Olihan mukana laukaalainen 
biokaasuyrittäjä Erkki Kalmari ja Metsä Groupin Äänekosken 
biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen.  Vierailevana 
puhujana oli myös Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Uljas 
Valkeinen.
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Miesten ilta Toivakassa – Katse Ympäristöön

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Illan neljäs puhuja oli Toivakan 
kirkkoherra Panu Partanen.

Tilaisuus päättyi iltavirteen 
462 ”Soi kunniaksi luojan”.

Kaikki illan puhujat käsittelivät illan teemaa ”katse 
ympäristöön” omalla tavallaan. Kalmari puhui biokaasu 
liiketoiminnasta ja sen värikkäästä historiasta. Poikolainen 
esitteli modernia Äänekosken biotuotetehdasta ja sen uusia 
arkielämän tuotteistuksia. Valkeinen esitteli yritysten 
kehittymiseen maksuttoman sparrausohjelman tuella. 
Partanen puhui kirkon suhteesta ympäristöön, arvojen 
vaikutuksesta ja raamatun viittauksista.
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Aitaprojekti Toivakassa yhteistyössä seurakunnan kanssa

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka

Toivakan leijonat on tehnyt pitkään yhteistyötä Toivakan 
seurakunnan kanssa. Viime vuonna Toivakan seurakunnalle 
tuli tarve uudistaa molempien hautausmaiden aidat. LC-
Toivakka ryhtyi operoimaan tätä hanketta yhdessä 
Seurakunnan ja ELY-keskuksen kanssa. Työhön palkattiin 
pari paikallista henkilöä, joiden palkkaukseen saatiin ELY-
keskukselta merkittävä palkkatuki. Yhteensä runsas 
kilometri uutta aitaa valmistui kesän aikana ja alueet saivat 
uuden siistimmän ilmeen. Projekti on päättynyt ja aita 
odottaa uutta pinnoitetta parin vuoden sisällä, ehkä leijonat 
hoitavat tämänkin urakan?


