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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Kesä alkaa olemaan lopuillaan ja syksy tekee tuloaan vaikka Forecan
säätiedotteita katsoessa saamme ainakin tämän päivän tiedon mukaan viettää 
syyskuun lopun lähes kesäisissä lämpötiloissa.

Klubit ovat aloittaneet toimintansa, ehkä rajoitetuimmin kuin monena 
aikaisempana vuotena johtuen Covid-19 viruksen vaikutuksista.
Pidetään kuitenkin huolta itsestämme ja lähimmäisistämme riittävällä 
varovaisuudella. Opetellaan käyttämään kasvomaskeja ainakin klubin 
ulkopuolisille suunnatuissa aktiviteeteissa. Suoraanhan se ei sinua itseäsi 
suojaa, mutta rajoittaa mahdollisesti oireettoman kantajan tartuttamisriskiä.
Ollaan ymmärtäväisiä varsinkin riskiryhmiin kuuluvien poissaoloille 
kuukausitapaamisista ja aktiviteeteista.

Julkaisu ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  
kuvineen tulee lähettää 18.10.2020 mennessä.

Tämä julkaisu on poikkeuksellisesti kokonaisuudessaan liitteenä johtuen 
tarinoiden vähäisyydestä. Julkaisu on luettavissa myös piirin www-sivuilta, 
jonne on linkki julkaisun saatetiedotteessa.

Mikäli olen epähuomiossa jättänyt lähettämäsi tarinan pois, ilmoita ja lisään 
sen www-sivuilla olevaan julkaisuun.

Julkaisu lähetetään kaikille piirin jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä sähkö-
postiosoite.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan sähköposti-
osoitteeseen. Pyyntö koskee myös aikaisemmin eston ilmoittaneita.

Mikäli haluat julkaisun kokonaisuudessaan sähköpostiosoitteeseesi, ilmoita 
myös siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän osalta aikaisemmin 
ilmoittaneiden ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Kiitokset etukäteen kaikille G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

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

Tervehdys Leijonat. Kausi on jo hyvällä alulla ja myös omalta osaltani 
klubivierailut ovat käynnistyneet. Aiempina kausina olen kiertänyt noin puolet 
klubeista, osassa pariinkin kertaan. Tälle kaudelle on tarkoitus kiertää noin 
kolmessakymmenessä klubissa, joista tätä kirjoittaessani on takana kahdeksan 
klubia.

Aiempina kausina minulle ei ole osunut yhtään vierailua, missä olisi jouduttu 
pitämään aluksi hiljainen hetki klubijäsenen poismenon johdosta. Tämän 
kauden aikana puolella vierailujen alussa on pidetty hiljainen hetki 
klubikaverin muistolle.

Mistä tämä sitten kertoo? Valitettava tosiasiahan on ollut jo pitkään se, että 
klubien jäsenten keski-ikä on noussut jo vuosien ajan. Joissain klubeissa se on 
jo hyvinkin korkea, joten luonnollinen poistuma niin sanottujen poismenojen 
johdosta on hyvin ymmärrettävää. Nykyään klubeihin on yhä vaikeampaa ollut 
saada uusia jäseniä, saati sitten nuoria mukaan. Tuntuu, että nuorilla on niin 
paljon muita, erilaisia harrastuksia, että he eivät katso kerkiävänsä tällaiseen 
toimintaan. Mielestäni liian moni kansalainen ajattelee tänä päivänä liikaa vain 
sitä omaa napaansa. Ajatellaan ensimmäiseksi vain sitä, mitä minä itse hyödyn 
tällaisesta toiminnasta. 

Itse olen kokenut Lions-toiminnan hyvin mielekkäänä ja paljon antavana. On 
totta, että monessa asiassa lausahdus ”mitä enemmän annat, sitä enemmän 
saat” pitää täysin paikkansa. Olen kokenut sen jopa siten, että olen saanut 
paljon enemmän mitä olen itse edes antanut tai voinut edes kuvitella saavani. 

Piirimme tavoite jäsenistön suhteen on se, että saisimme pidettyä vähintään 
sen jäsenmäärän kauden lopussa mikä meillä oli kauden alussa. Haastankin 
teidät kaikki mukaan hankkimaan klubeihimme uusia jäseniä, jotta pystymme 
täyttämään tuon tavoitteen. Me kaikki tapaamme ajan saatossa paljon erilaisia 
ihmisiä, muistetaan vain kysyä heitä tähän hienoon joukkoon mukaan. 
Heitän pohdittavaksi myös sellaista seikkaa, että olisiko järkeä klubeissa pohtia 
myös yhteisklubin mahdollisuutta. Silloin klubeihin valittaisiin henkilöitä, ei 
miehiä eikä naisia. Uskon, että näin meillä olisi myös enemmän 
jäsenpotentiaalia käytettävissämme.

Kaunista syksyn jatkoa teille kaikille!

toivottelee DG Erkki 



LCIF koordinaattori Toivo Lehtisellä on asiaa

Olen Toivo Lehtinen, Jämsänseutu, ja 

aloittanut piirimme LCIF 

koordinaattorina 1.7.2020 alkaen.

LCIF 100 kampanjaa ja keräystä jatketaan koronan takia 30.6.2022 saakka. Tämä 

kampanja on hyväksytty kansainvälisessä vuosikokouksessa ja on vastaava kuin 

Suomen Lions-Liiton vuosikokouksessa Suomea koskevat tai piirien 

vuosikokouksessa hyväksytyt piirien aktiviteetit. 

Palveluun liittyy aina myös antaminen. Annamme aikaa, työtä tai rahaa johonkin 

hyväksyttyyn tarpeelliseen tai kohteeseen. LCIF 100 kampanjassa on mahdollista 

tehdä lahjoitus eri kohteisiin, joita ovat: Näkökyky, Nuoriso, Hätä/katastrofi, 

Humanitaarinen työ, Diabetes, Lapsuusiän syöpä, Nälän helpottaminen ja 

Ympäristö.

LCIF:n rahoituksen ja tuen turvin leijonat tarjoavat toivoa ja vaikuttavat 

positiivisella tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja: lionsclubs.org sivustolta.

LCIF säätiön lisäksi ei ole montaa järjestöä, jolle lahjoitetut varat menevät 100 % 

suoraan kohteisiin. Säätiön toimintaa rahoitetaan korkotuotoille. Samoin 

maksamastamme kansainvälisestä jäsenmaksusta pieni osa menee säätiön 

toiminnan rahoittamiseen.

Lähestyn lähiaikana klubeja kertomalla kuinka he ovat tähän mennessä 

osallistuneet. Tavoitteena on, että jokainen klubi osallistuu keräykseen 

päättämällään summalla. Myös yksityiset leijonat voivat osallistua. Kaikki 

lahjoitukset kartuttavat Melvin Jones jäsenyyttä.

Rahan lahjoittaminen on hyvin helppoa käyttämällä nettiä. Lahjoitusosoite: 

https://www.lionsclubs.org/fi/donate (lahjoita). Ensiksi pitää valita mitä 

kohdetta haluat tukea. Palveluvoima tukee säätiön kaikkia kohteita ja esim. 

hätäapurahasto tukee nimensä mukaan kaikkia nykyisiä ja tulevia katastrofeja. 

Avustan mielelläni klubeja näissä asioissa.

Ole yhteydessä, terveisin

PDG Toivo Lehtinen

040 5934696

toivo.lehtinen@lions.fi

https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100
https://www.lionsclubs.org/fi/donate


Lions-Quest – Elämisen taidot

Elämisentaidot Lions Quest -peruskurssi Jyväskylässä 
19. – 20.11.2020;
nyt on oikea aika kutsua kasvattajia mukaan kurssille! 

https://drive.google.com/file/d/1E9Iv-

HnaxGgep9EeTW3oeUR8JpAsZ4gU/view?usp=sharing

Katso Johannan video ylläolevasta linkistä.
Erinomainen asia on sisällyttää video klubin 
kuukausitapaamisen tai vaikkapa lokakuun 
vuosikokouksen yhteyteen.

Lisätietoja

1VDG ja Quest koulutttaja

Johanna Arho-Forsblom

johanna.arho-forsblom@lions.fi

https://drive.google.com/file/d/1E9Iv-HnaxGgep9EeTW3oeUR8JpAsZ4gU/view?usp=sharing


G-piirin Lions toiminnan tuki

G-piirin Lions toiminnan tuki
G-piirin lion: Mikäli Sinulla on Lions-toimintaan, jäsenrekisteriin
tai aktiviteettien tallennuksiin liittyviä kysymyksiä,
voit lähettää sähköpostia piirin tukeen 107g.lctuki (ät) gmail.com.
Vastaus pyritään antamaan kolmen päivän sisällä.
Viestissä tulee olla mainittuna kysyjän nimi sekä klubi.
Mikäli tiedot puuttuvat, kysymykseen ei välttämättä vastata.

Puhelintuki numerosta 044 9818705 (ei päivystävä),
vastaajaan jätettyjä viestejä ei kuunnella.

Muuttuuko sähköpostiosoitteesi
Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu, muista ilmoittaa siitä klubisi
sihteerille tai hallintovirkailijalle, jotta tieto päivittyy myös jäsen-
rekisteriin.


