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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet lukemassa kauden 2019 – 2020 viimeistä G-sanomat julkaisua.
Julkaisun toimittaminen on edelleen ollut itselleni mieluinen ja  mielenkiintoinen aktiviteetti. 
Totean saman kuin viime kauden viimeisessä julkaisussa; klubeilla on varmasti hienoja omia 
tarinoita enemmän kuin julkaisuihin niitä on saatu.
Ota kesällä kamera mukaan, kuvaa ja kerro tarinoita miten klubisi vietti kesäaikaa. Varmasti se 
poikkeaa ns. normaalikesästä. 
Elokuun tarinoiden tulee olla toimitettuna 19.8.2020 mennessä. Älä odota sinne saakka, toimita 
tarinasi heti, kun saat sen valmiiksi.
Laita lähettämääsi tarinaan selkeästi esille tekstin laatijan ja kuvien ottajan nimet. Näin tulevat 
tekijänoikeudet selkeästi esille. Jos tarinaan on liitetty kuva jostain muusta julkaisusta tai 
kuvapankista, mainitse tarkennus kuvan alkuperästä. Muistutuksena, että kaikilta kuvissa 
esiintyviltä henkilöiltä tulee olla lupa kuvan julkaisemiseen ellei kuvaa ole otettu julkisessa 
yleisötilaisuudessa.

Tässä julkaisussa ovat Lions-liiton vuosikokouksen päätösesityksen pähkinänkuoressa, 
elokuussa kerron tehdyt päätökset. Samoin elokuun julkaisuun otan mukaan kansainvälisen 
hallituksen päätöksiä.

Vaikka koronatilanne on edelleen huomattavasti parantunut kuukauden takaisesta, ollaan siitä 
huolimatta varovaisia, jotta pääsemme aloittamaan syksyn toiminnan normaalioloissa.

Julkaisun sisältö: Sivu
- G-piirin vuosikokous 2020 3
- 2020-2021 piirikuvernööritiimin esittelyt 4 – 8
- Lions-liiton ja moninkertaispiirin puheenjohtaja- ja varapuheenjohtaja

ehdokkaat 9 – 11
- Lions-liiton ja moninkertaispiirin vuosikokouksen päätösesityksiä12
- Muurame – Kaatuneitten muistolle 13
- Palokka – Leijonat toimivat korona aikanakin 13
- Kuvia klubeilta 14

Kiitokset kaikille tällä kaudella G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

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

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

Hyvää kesää 2020 kaikille toivottaen

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

Piirimme vuoden 2020 piirikokouksessa tehtiin kaikkien muiden piirien tapaan 
historiaa.
Viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitteiden johdosta kokous järjestettiin 
GoToMeeting etäkokousjärjestelmällä. Muissa piireissä on käytetty mm. 
GoToWebinar järjestelmää, lähettämällä kokouksen asiakirjat perinteisellä postilla 
tai jotain muuta tapaa.
Tehdyt lakimuutokset mahdollistivat sekä piirin että klubin vuosi-/vaalikokousten 
pitämisen vaihtoehtoisilla tavoilla
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Teksti Jari Rytkönen
Kuvat: GTM näyttökopioita/Jari Rytkönen

Kokousasiakirjat oli toimitettu hyvissä ajoin klubeille piirin sääntöjen mukaisesti. 
Samoin asiakirjat olivat luettavissa piirin www-sivujen jäsenosiossa. Pöytäkirja 
julkaistaan ja lähetetään klubeille heti tarkistuksen jälkeen.

Fyysisesti samaan paikkaan olivat kokoontuneet piirikuvernööri, piirisihteeri sekä 
pöytäkirjan tarkastajat. He noudattivat asetettuja turvamääräyksiä.

Kokouksessa oli läsnä 67 virallista edustajaa, jotka edustivat 28 piirimme klubia.
Näin klubien osallistumisprosentiksi muodostui 47 %.

Piirikuvernööri Heikki veti kokouksen 
erinomaisesti.

Tuleva kuvernööri Erkki 
tarkkana.

PDG Rauno Ahola/Luhanka 
seuraamassa kokousta

Piirikokouksen päätökset pähkinänkuoressa

- Kauden 2018-2019 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja 
vastuuvapaus myönnettiin

- Kauden 2020-2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
- Kauden 2020-2021 piirikuvernööritiimin esittelyt seuraavilla sivuilla
- Klubeilta perittävät maksut kaudella 2020-2021

- Metso Leijona lehtimaksu 3 €/jäsen, max 90 € tai vaihtoehtoisesti klubin 
hankkima 50 € ilmoitus Metso Leijonaan

- Piirin Nuorisoleiri maksu 5 € / jäsen (seuraava leiri v. 2022)



Vuoden 2020 – 2021 Piirikuvernöörielekti

Vuoden 2020 – 2021 piirin piirikuvernöörielektiksi valittiin 
Erkki Mäntylä (Jämsänseutu).
Lopullinen nimitys Piirikuvernööriksi ei valitettavasti toteudu 
perinteisesti kansainvälisessä vuosikokouksessa vaan 
erikseen ilmoitettavalla tavalla kesäkuun lopussa
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Teksti ja kuvat: Erkki Mäntylä

Olen 59-vuotias lion Jämsästä, missä asun 
vaimoni Annukan kanssa nykyään 
kahdestaan. Meillä on kolme lasta, tyttö 
sekä kaksospojat, jotka ovat jo lentäneet 
pois kotipesästä. Toisella pojalla on myös 
kaksi lasta, joten en ole enää mikään 
yksinkertainen vaari.

Päivätyöni olen tehnyt Suomen valtiolle, mistä olen päässyt 
täysin palvelleena eläkkeelle syksyllä 2019.  Virkapaikkani 
on ollut viimeksi Sisä-Suomen poliisilaitoksella, Jämsän 
poliisiasemalla, missä toimin rikosylikonstaapelina, pääosin 
rikostutkintatehtävissä. Poliisina työskentelin Jämsän 
lisäksi myös Helsingissä, Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla 
yhteensä noin 36 vuoden ajan.
Leijonaksi minut kutsuttiin viime vuosituhannella eli 
vuonna 1998 ja olen viihtynyt hyvin näissä porukoissa. Tällä 
hetkellä minulla on menossa kolmas klubi, koska kaksi 
aiempaa klubia on mennyt alta pois eli lakkautettu.

Kaksi Leijonaa päämajan 
portailla



Vuoden 2020 – 2021 Piirikuvernöörielekti

5
Teksti ja kuvat: Erkki Mäntylä

Olen toiminut kaikissa klubiviroissa, useammassa virassa 
myös monia kertoja. Ensimmäisen kerran olin 
klubipresidenttinä kaudella 2003-04. Piirihallituksessa olen 
toiminut kausilla 2008 – 2010, toimiessani lohkon ja alueen 
puheenjohtajana ja uudelleen vuodesta 2018 aloittaessani 
”kuvernööriputken”.

Kuvernöörikaudeltani odotan, että päästäisiin taas pian 
mahdollisimman normaaliin elämänrytmiin ja korona väistyisi 
pian meiltä Suomesta kuin myös maailmanlaajuisestikin. 

Kaikesta huolimatta pitäkäämme huolta itsestämme ja 
lähimmäisistämme. Kun tilanne taas ajan kanssa normalisoituu 
ja pääsemme taas täyteen lionstouhuun, niin toivon, että 
kaikissa klubeissa huolehdittaisiin myös klubien sisäisestä 
viihtyvyydestä. Toivon myös enemmän lohkojen ja 
naapuriklubien yhteistyötä ja –aktiviteetteja. Näin saamme 
enemmän lions-näkyvyyttä, emmekä taistele samoista euroista 
keskenämme. Kaikilla meillä on kuitenkin yhteinen tavoite ja 
päämäärä eli apua tarvitsevan lähimmäisen auttaminen.

Harrastuksinani on lions-työn lisäksi 
mökkeily ja liikunta, sekä ajanvietto 
lastenlasten kanssa.

Iltasadun aika, Pinja ja 
vaari.



Vuoden 2020 – 2021 1. varapiirikuvernööri

Palvelun matkani

Olen lähes viisikymppinen, kahden 
pojan äiti, erityisluokanopettaja ja Lions 
Quest -kouluttaja. Asumme puolisoni 
Eero Forsblomin, viiden kissan ja 
villakoiran kanssa maaseudulla, 
Sumiaisissa.
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Teksti ja kuvat: Johanna Arho-Forsblom

Lettuja

Vuoden 2020 – 2021 1. varapiirikuvernööriksi valittiin Johanna 
Arho-Forsblom (Äänekoski/Helmi).

Tutustuin lionismiin parikymmentä vuotta sitten mieheni 
rinnalla Ladyna. Reilu kymmenen vuotta sitten sain kunnian 
liittyä LC Palokka / Wilmaan ja maalle muuttomme jälkeen olen 
kuulunut LC Äänekoski / Helmiin. Harrastuksesta on tullut 
elämäntapa; olen löytänyt joukon ihmisiä, jotka haluavat seisoa 
toisen ihmisen rinnalla myös hädän ja häviön hetkellä ja jotka 
ovat ystävistäni uskollisimpia. Muiden auttaminen tuo 
mielekkyyttä omaan elämääni ja samalla otan itse vastuuta 
hyvinvoinnistani ja onnellisuudestani.

Venetsialaiset

Arvostan oman esimerkin kautta johtamista. Lionina olen 
saanut pukeutua juhlamekkoihin ja sillekin on aikansa, mutta 
antoisimpia hetkiä ovat olleet puutalkoot Veteraanipirtillä tai
lettukestien järjestäminen lapsille. 
Todelliset periaatteet tulevat arvoiksi 
vasta sitten, kun ne maksavat meille. 



Vuoden 2020 – 2021 1. varapiirikuvernööri

Tultuani valituksi 1. varapiirikuvernööriksi, 
haluan edelleen hankkia rakkoja puiden 
kantamisesta tai väsyä makkaraperunan 
myyjänä – ja haluan tehdä sen yhdessä lion-
ystävieni kanssa. G-piirimme vahvuutena 
ovat aktiiviset ja yhdessä viihtyvät klubit. 
Näinä poikkeusaikoina on erityisen tärkeää 
arvostaa ja kunnioittaa omia 
klubitovereitaan ja kertoa se heille ja 
yhdessä vaikuttaa oman ympäristönsä 
hyvinvointiin.
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Teksti ja kuvat: Johanna Arho-Forsblom

Nenäpäivässä

"Kaikki unelmamme voivat toteutua, jos 
meillä on kylliksi rohkeutta tavoitella niitä." -
Walt Disney

Toivoisimme maailman olevan rauhallinen ja 
turvallinen lintukoto niin lapsillemme kuin 
vanhuksillemmekin ja meille kaikille. 
Todellisuutta on kuitenkin, että olemme 
monenlaisten haasteiden keskellä ja uuden 
edessä, emmekä vielä tiedä, mitä 
palveluvuosi 2020 – 2021 tuo mukanaan. 
Yksi asia ei kuitenkaan muutu: On monta 
tapaa tehdä hyvää! Lions-järjestöön 
kuuluminen on etuoikeus; se on paikka 
palveluketjussa, joka yltää maapallon 
ympäri ja joka oikeasti luo parempaa 
huomista.

Voikukassa

Nuorisoleirillä 2019

Uskalla toivoa



Vuoden 2020 – 2021 2. varapiirikuvernööri
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Vuoden 2020 – 2021 2. varapiirikuvernööriksi valittiin Markku 
Kauppinen (Toivakka).

Markun esittely on luettavissa myöhemmin piirin www-sivuilta.



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
puheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuvat: Matti Reijonen

Tuntematon uhka ja sen vaikutus

Olen Matti Reijonen Lions-liiton puheenjohtaja kaudella 2020-2021, jos kaikki 
menee suunnitelmien mukaisesti. Olen LC Vampulan jäsenenä ollut 20 vuotta, 
lähes siitä asti, kun muutimme Vampulaan. Sitä ennen asuimme Malmilla 
Lions-talon läheisyydessä, eikä kukaan pyytänyt Lions-klubiin. Täytyi muuttaa 
maalle, jossa heti pyydettiin mukaan.
Tällä hetkellä elämme tuntemattoman Korona-viruksen sanelemilla ehdoilla, 
joka on vaikuttanut kaikkien elämään rajoittamalla suurimman osan 
normaaleista rutiineista, koulutoimista, tilaisuuksista ja yrityksistä ei vain 
Suomessa, vaan koko maailmassa. Suomen toimenpiteet epidemian 
alkuvaiheissa säästivät paljon ihmishenkiä, mutta tilanne ei ole vielä ohi, vaikka 
lievennyksiä on jo sallittu. Seuraamme valtiovallan päätöksiä ja olemme 
varovaisia.
Lions-toimintakin joutui Koronan uhriksi. Suurin osa aktiviteeteista 
pysäytettiin, fyysiset kokoukset peruutettiin, kanssakäymiset ihmisten välillä 
loppuivat lähes kokonaan. Tämän seurauksena olimme pakotettuja miettimään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan ylläpitämiseksi. Lions-liitolla on ollut 
etäkokousmahdollisuus jo muutaman vuoden ajan, jota olemme käyttäneet 
Korona-aikana päivittäin. Se mahdollistaa lyhyellä varoitusajalla pientenkin 
kokousten pitämisen ilman virkapukua ja matkustamista. Ajan ja kustannusten 
säästö on ollut huomattava. Klubeille etäkokoukset eivät ole olleet 
ajankohtaisia ennen kuin nyt. Etäkokousten järjestämisen vaikeutena on 
ikääntynyt jäsenistö, laitteiden puute tai sopimattomuus etäkokouksiin ja 
sopivan ohjelman löytäminen, jota kaikki osaavat käyttää. Etäjohtaminen on 
uusi haaste yrityksille ja myös Lions-toiminnalle. Näillä lähdetään kuitenkin 
ensi kaudella liikkeelle.
Tulevan kauden suunnitelmissa on päätavoitteena Liiton GAT-ryhmän ja piirien 
vastaavan toiminnan aktivointi sekä koko Lions-toiminnan selkeyttäminen 
klubista kv. järjestöön ja ennen kaikkea klubin, piirin, liiton ja järjestön 
keskinäinen riippuvuus toisistaan.



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
varapuheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuvat: Sanna Mustonen

Tervehdys G-piirin lionit!

Olen Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE 
klubin jäsen ja 16 vuoden lionskokemuksen jälkeen 
ehdolla Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajan 
tehtävään. Lionstoimintaan olen hurahtanut niin, että 
jos minua pyydetään kertomaan itsestäni ja 
harrastuksistani kerron lukemiset, geokätköilyt, 
lumilautailut ja baletit harrastuksina, mutta Lions, tämä 
on elämäntapa. Upea aate, jossa jokainen kehittää 
itseään, auttaa ja palvelee vahvojen verkostojen 
voimalla ja saa upeita ystäviä läheltä ja kaukaa. Into on 
tarttuvaa: myös mieheni on leijona ja tyttäreni leo.

Tulevalla kaudella lähden suunnittelemaan toimintakautta 2021-22 yhdessä 
nykyisten 2. varapiirikuvernöörien ja muiden innokkaiden 
lionsasiantuntijoiden kanssa. Ajatuksenani on, että meillä on upea ”tuote”, joka 
itsessään riittää. Tarvitsemme kuitenkin klubeissa parempaa osaamista 
toimintamme näkyvyyden parantamiseksi. Lionstyön ja lionien tarinat on 
tuotava vahvasti esiin. Se on oikeutettua imagollemme ja parasta mahdollista 
mainosta jäsenyydestä kiinnostuneille. Joukkojemme vahvistamisen kautta 
palvelemme vielä enemmän ja paremmin.



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
varapuheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuvat: Sanna Mustonen

Startanneen vuosikymmenen piti olla iloista 20-lukua. Riemukasta aikaa myös 
suomalaisessa Lions-toiminnassa seitsemän toimintavuosikymmenen johdosta. 
Näkymättömän pieni mikrobi laittoi kansakunnat polvilleen ja meidän 
leijonienkin toimintakalenterit tyhjenivät suuresta osasta suunniteltua 
ohjelmaa. Klubilaisia ja lionsystäviä on kova ikävä eikä verkkokokouksissa 
pääse halaamaankaan – tokkopa moneen kuukauteen rajoitusten 
päätyttyäkään.

Klubeilla on kuitenkin aktiviteetteja, jotka toimivat vallan mainiosti korona-
aikanakin. Nyt meillä on hyvää aikaa suunnitella toimintaamme uuteen 
turvalliseen moodiin. Luontoprojektit ja kunnostustyöt onnistuvat pienellä 
porukalla tässäkin ajassa. Kauppa-apu ja asioiden hoito toisen puolesta on 
entistä tärkeämpää. Eristyksissä olevaa voi piristää leipomuksin tai 
tsemppauskortein tutuille ja tuntemattomille. Puhelin toimii ja yhteydenpito on 
valtavan tärkeää kannattelua. Me palaamme vahvasti Lionismin ytimeen: 
palveluun. Me palvelemme!

Toivotan G-piirin lioneille, puolisoille ja leoille perheineen terveyttä, intoa ja 
rohkeutta tekemiseen sekä kaunista kesää!

Kirkkonummella
Sanna Mustonen
VCC-ehdokas



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 vuosikokouksen 
päätösesityksiä
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Teksti: Jari Rytkönen vuosikokouksen esityslistasta

Koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen kokous järjestetään 
etäkokouksena 13.6.2020, tarvittaessa 14.6.2020 jatkaen. Kokouksen hermokeskus 
sijaitsee kuitenkin Seinäjoella, jonne vastuuhenkilöt
ja kokouksen johto kokoontuvat.

Ohjeet ilmoittautumisesta ja menettelytavoista on toimitettu klubeille.
Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan on saatavissa klubivirkailijoilta.

Lyhennelmä päätösasioista
§ 12 Liiton ja moninkertaispiirin puheenjohtajan valinta
§ 13 Liiton ja moninkertaispiirin varapuheenjohtajan valinta
§ 15 Liiton tillintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja heidän

varajäsentensä valinta 2020–2021
§ 21 Kotimainen teema 2018–2021 ja 2021–2022
§ 22 Joulukorttiaktiviteetti ja Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset 2020–2022
§ 23 Klubialoitteet (luettavissa esityslistasta)
§ 24 Toimintasuunnitelma 2020–2021 (luettavissa esityslistasta)
§ 25 Talousarvioesitys 2020–2021 (luettavissa esityslistasta)
§ 26 Jäsenmaksu 2020–2021 (esitys luettavissa esityslistasta)
§ 27 Talon myynnin tilanne



Muurame - Kaatuneitten muistolle
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Teksti: Martti Ronkainen
Kuvat: Martti Ronkainen ja Tuomo Kilpinen

Tervehdys ja kunnioitus Kaatuneiden 
muistolle.
Muuramen Klubin osallistui Muuramen srk 
Etä- Jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen 
sankarihautakäynnille 

Kiitos Klubimme vastuullisille jotka tähän 
näkymään vaikuttivat. !!
Ylpeydellä Leijonista

Kappalainen Anna Maria Siljander
kappalainen informoi 
Sankarihaudoille vietävän seppeleen 
laskusta.

Palokan Leijonat toimivat koronaepidemian aikanakin

Koronaepidemia mullisti Palokan Lions Klubin kevään toiminnan varsin 
perusteellisesti. Monet suunnitellut aktiviteetit ja tapahtumat oli peruttava. 
Kokonaan toimettomaksi ei kuitenkaan jääty.

Vaikka kaupunki ei järjestänyt perinteistä ympäristön yleistä 
siivouskampanjaa, leijonat keräsivät omatoimisesti teiden varsille heitettyjä 
roskia.  Klubilaiset hoitavat samoin edelleen koko kesäkauden kaupungin 
lakkauttamaa Ollilan leikkipuistoa vastaten kalusteiden kunnosta sekä alueen 
siisteydestä ja jätehuollosta.

Jätteitä kertyi säkkikaupalla

Leikkipuiston kalusteet tarkastetaan huolella

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen



Kuvia klubeilta

Kannonkoski/Reijo Vesterinen
Vapun viettoa Kannonkoskella.
Aiemmin on kokoonnuttu ystävien kesken, yli 10 
hengen porukalla. Nyt vietimme työn juhlaa 
perhepiirissä.
Manta lakitettiin kuten vuodesta 2002 alkaen on 
tehty.
Sain Manta-patsaan serkultani 50-vuotislahjaksi. 
Lakki on ostettu konditoriasta pojan tai tyttären yo-
kakun koristeeksi.
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Uurainen/Jari Rytkönen
Kesän odotusta Uuraisten Jokihaarassa 11.5.2020

Uurainen/Jari Rytkönen
Kevätsiivous Uuraisten Leinikinpuiston 
Leijona kolmiossa. Kolmio sai huomattavan 
määrän lisää vuorenkilpiä. Katsotaan, mitä 
vielä tarvitaan, kun kesä etenee.


