
Julkaisupäivä 30.11.2020

Julkaisija: Jari Rytkönen (107-G tiedotusvastaava)
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari (at) rytkonen.cc
Marraskuun G-sanomien tarinat ja kuvat 18.11.2020 mennessä.

Sisältö:
- Julkaisijan terveiset 2
- Piirikuvernöörin kynästä 3
- Piirikuvernöörin tiedote 4 - 8
- E-Menopelit Mänttä-Vilppulassa 9 – 11
- E-Menokokit Mänttä-Vilppulassa Mänttä/Esteri

12
- Reiluin luokka – Viitasaari/Porthan 13
- LCIF –terveiset – Toivo Lehtinen 14
- Vuoden palokkalainen 15
- Terveiset Jyväskylän  Lions Quest kurssilta 16
- Uurainen talonrakentajana 17

Kuvat: Youtube/Forece

mailto:lions.jari@rytkonen.cc
https://www.youtube.com/watch?v=4C0ps2mKEsE


Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Huom. Piirikuvernöörin kuukausitiedote on poikkeuksellisesti sisällytetty G-
sanomiin sen sisältämän asiasisällön takia.

Kuten lokakuussa, niin edelleen talvea odotellessa, vaikka joulukuun kuun alku 
ei ainakaan Forecan mukaan näytä kovin talviselta. 

Etusivulla olevaa kuvaa klikkaamalla, Youtubesta Forecan video Milloin 
meteorologinen eli terminen talvi alkaa Suomessa ja kuinka kauan sitä kestää eri 
puolilla maata. Osassa maata talvet uhkaavat kadota ilmastonmuutoksen myötä. 
(G-sanomien julkaisijasta riippumatta video saattaa sisältää mainoksia.)

Pidetään huolta itsestämme ja lähimmäisistämme riittävällä varovaisuudella. 
Käytetään kasvomaskeja ainakin klubin ulkopuolisille suunnatuissa 
aktiviteeteissa ja muistetaan turvavälit.

Julkaisu ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  
kuvineen tulee lähettää jo16.12.2020 mennessä.
Tähän numeroon toivon erityisesti tarinoita klubien Itsenäisyyspäivän 
aktiviteeteista. Toki kaikki muutkin tarinat ovat tervetulleita.

Lähetä tarinat mielellään Word muodossa, myös PDF muoto tai suoraan 
sähköpostiin kirjoitettu teksti käyvät.
Jos lähetät jossain muussa muodossa, en välttämättä saa tiedostoa auki.
Kuvat joko .jpg tai .png muodossa. Lupa henkilöiden kuvien julkaisuun on kuvan 
lähettäjän vastuulla. Kiitos etukäteen.

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

Kiitos 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. 

Tänään (17.11.2020) minulla oli mielenkiintoinen tilaisuus päästä LC Jyväskylä / 
Lohikosken mukana kokemaan yksi hieno elämys, Pimé Cafe Jyväskylän 
Matarassa. Keski-Suomen näkövammaisten yhdistys oli kutsunut Lohikosken  
klubin edustajia ”heille kahville”, koska klubi oli tehnyt yhdistykselle huomattavan 
lahjoituksen 50 –vuotisjuhliensa yhteydessä.

Pimé Cafe oli nimensä mukaisesti täysin pimeässä huoneessa ja sillä oli tarkoitus 
kuvata ja kokea pieni hetki sokean henkilön arkea. Tarjoilijana toimi täysin sokea 
henkilö, joka oli menettänyt näkönsä vuonna 2006. Tarjoilu pelasi hienosti. 
Lisäksi sokeat henkilöt kertoivat kokemuksiaan arjesta ja sen haasteista.

Tilaisuus oli hyvin vaikuttava ja oli ilo nähdä kuinka iloinen yhdistys oli klubin 
lahjoituksesta. Yhdistys oli hankkinut mm. näkövammaisten käyttöön sopivia 
älykännyköitä, joita he pystyvät esimerkiksi esittelemään jäsenistölle ennen 
hankintoja. Lisäksi osa lahjoituksesta oli suuntautunut äänikirjojen 
kehittämiseen.

Mukavia kuulumisia on kuulunut myös Lions Quest rintamalta. Marraskuun kurssi 
on täyttynyt ja tulijoita olisi ollut tulossa enemmänkin mutta paikat ovat rajalliset. 
Kaikki halukkaat eivät valitettavasti päässeet tällä kertaa mukaan, jotka olisivat 
halunneet. Samoin kaikilta klubeilta ei pystytty käyttämään kaikkia avustuksia, 
jotka he olivat myöntäneet koulutukseen mutta toivottavasti ensi kerralla sitten 
pääsemme palaamaan uudelleen asiaan. Hienoa, että asia kiinnostaa edelleen.

We serve – Me palvelemme

Mukavaa talven odotusta meille kaikille!

toivottelee DG Erkki 

3

Pimè Cafè järjestetään nimensä mukaisesti täysin pimennetyssä tilassa, jossa 
asiakkaille on tarjolla kahvia, teetä, mehua sekä pientä suupalaa vapaaehtoista 
maksua vastaan. Tuotto menee kokonaan kahviloiden järjestämiseen. Oppaina ja 
tarjoilijoina kahvilassa toimivat näkövammaiset. Heille tilanne on tuttu, joten 
asiakkaat saavat pimeästä huolimatta turvallista ja hyvää palvelua.

Haista, maista, kuule ja tunne mieleenpainuvasti, millaista
on elää pieni hetki sokean arkea.

Pimé Cafe esittely julkaisijan lisäämä

Haista, maista, kuule ja tunne, Pimé café

Teksti ja kuva www.csn,fi

http://www.csn,fi/


Piirikuvernöörin tiedote 5/2020-2021 marraskuu

PIIRI 107 – G
DG Erkki Mäntylä 2020 -2021

erkki.mantyla@lions.fi, +358 40 1513 123
”Välitä lähimmäisestäsi”

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 5/2020 17.11.2020

Tervehdys 107-G piirin lionit!

Piirikuvernöörit ovat Kuvernöörineuvoston kokouksessa Porissa 29.8.2020 

saamansa toimeksiannon mukaisesti ryhtyneet valmistelemaan uutta 

piirijakoa Suomeen. Nykyisistä 14:stä piiristä puolet alittaa kansainvälisen 

järjestön piireille asettaman 1.250 jäsenen rajan. Jotta piirit voisivat palvella 

klubeja, toimintamme ydintä, mahdollisimman hyvin, on jäsenmäärän syytä 

olla riittävän korkea. Näin saadaan eri piirihallinnon tehtäviin riittävästi 

innokkaita ja osaavia tekijöitä – samalla myös vähennetään jäsenmaksun 

korotuspaineita.  

Koko maan uutta jakoa on pyritty punnitsemaan huolellisesti ja tasapuolisesti. 

Työ on aloitettu ns. puhtaalta pöydältä eli puhtaalta kartalta, mihin on 

hahmoteltu sekä klubi- ja jäsenmäärältään tasapuolisia alueita. 

Muutoksen aikataulu riippuu useista seikoista, joita kuvernöörineuvoston 

työryhmä on ryhtynyt valmistelemaan. Alustavan suunnitelman mukaan uusi 

piirijako astuisi voimaan 1.7.2023. Selvitystyö on laaja, ja klubeja tullaan 

tiedottamaan prosessin edetessä. Päätökset piirijaosta tehdään niin piirien 

vuosikokouksissa, Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kuin myös 

kansainvälisessä vuosikokouksessakin.

Taustaa 

Kuulumme maailman luotetuimpaan palvelujärjestöön. Järjestö antaa meille 

mandaatin esiintyä tahona, joka vie apunsa lyhentämättömänä perille saakka. 

Kun muut ovat jo lähteneet, ovat leijonat paikalla. Jokainen Lions-klubi kuuluu 

siihen piiriin, jonka alueella se on. Klubit omistavat piirit, moninkertaispiirit ja 

kansainvälisen järjestön. Klubi ei voi erota piiristä, tai muuttaa toiseen piiriin 

omalla päätöksellään. Kun Suomen ensimmäinen Lions-klubi LC Helsinki / 

Helsingfors perustettiin, se kuului jäsenenä vain Kansainväliseen Lions-

järjestöön. Vuonna 1953 Suomeen perustettiin ensimmäinen piiri, kun maassa 

oli kolme Lions-klubia.
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Vuonna 1957 Suomesta tuli moninkertaispiiri, kun maa jaettiin

kahteen piiriin (Itä ja Länsi). Vuonna 1958 piirejä oli kolme.

Monien vaiheiden jälkeen maassamme on nyt 14 piiriä.
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Piirin tehtävä 

Piirit ovat klubeja varten. Piirit järjestävät koulutusta, seminaareja, tapahtumia 

ja tempauksia. Piiri huolehtii myös ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Jotta 

piirit pystyisivät palvelemaan alueidensa ja lohkojensa klubeja, on niiden 

oltava elinkelpoisia. On kyettävä arvioimaan millä klubi- lohko- ja 

aluerakenteella piiri voisi tarjota parasta mahdollista palvelua. On pystyttävä 

näkemään palvelun laadun säilyminen vuosien päähän. 

Toimivan piirin kriteerit 

Piirin klubien määrä ja klubeissa oleva jäsenmäärä ovat tärkeimmät mittarit 

arvioitaessa palvelun tarvetta. Kansainvälinen järjestön sääntöjen mukaan 

jokaisessa piirissä tulee olla vähintään 35 klubia ja 1250 jäsentä. Taivas ei 

putoa, vaikka mentäisiinkin em. rajojen alle. Palvelumahdollisuudet vaan 

heikkenevät, koska kansainvälisen järjestön tuki vähenee.

Piirijako

Nykyinen piirijako perustuu aikaan, jolloin klubien ja niiden jäsenten 

lukumäärä oli toinen. Vertailun vuoksi oheinen taulukko:

Muutos 1.7.2009-30.6.2020
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Yhteiskunnan alueelliset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät myös meiltä 

sopeutumista ja mahdollisuuksien tunnistamista. Elinkeinoelämä, logistiset 

yhteydet, elinkelpoisuus ja kieli ovat ohjaavina argumentteina tähdättäessä 

uuteen piirijakoon. 
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Klubit 

Klubit ovat Lions-toiminnan sielu ja ruumis. Klubien toiminta ei muutu millään 

tavalla, piirin tarjoamat palvelut vain paranevat ja monipuolistuvat. Piirin 

toimijat sopeutuvat ja tekevät kaikkensa, jotta piiri toimisi. Siihen tarvitaan 

riittävästä klubeja ja riittävästi jäseniä. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta 

ottaa vastaan uusien klubien asennetta ja ajatuksia, kävelemättä kenenkään yli.

Uusi piirijako

Tavoitteena on, että uusi piirijako tulisi voimaan 7/2023. 

Uusi piirijako kartalla (seuraavalla sivulla).

Toivon jokaisen piirimme klubin muodostavan oman yhteisen mielipiteen ja 

kommentoivan oheisista suunnitelmista asian jatkokäsittelyä varten 

sähköpostiini erkki.mantyla@lions.fi

Erkki Mäntylä, DG
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
109 108 111 95 122 84 95 119 klubia
2386 2470 2385 2286 2999 2289 2432 2561 jäsentä
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Suomen kunnat 2020

Wikipedia

Kuvan hakenut ja lisännyt

aineistoon Jari Rytkönen



E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa

Mänttä-Vilppulan viiden (5) klubin (lohko 107G-III-2) projekti e-Menopelit alkoi 
vuoden 2019 alussa ja oli suunniteltu päättyväksi toukokuussa 2020. Niin olisi 
varmaan päättynytkin, ellei korona olisi kevätkaudella sulkenut työpajoja ja 
muutenkin rajoittanut kokoontumisia. Muutama tiimi piti aktiviteettia yllä 
kesäajan ”kotipajoissa”. Syksyllä sitten jatkettiin ja projekti saatiin muodolliseen 
päätökseen lokakuun lopussa. Yhdellä tiimillä, e-Menokokit, homma oli vielä sen 
verran kesken, että siitä tehtiin LC Mänttä/Esterin erillisprojekti (ks.erillinen
juttu).

Projektin päätavoite oli koota nuorten ryhmiä (tiimejä) tekemään yhdessä 
aikuisen ohjauksessa jotain muuta kuin ”somettamaan” ja samalla omaksumaan 
sosiaalista kanssakäymistä. Heti alussa suunnitelmissa oli muuntaa  polkupyöriä 
sähköpolkupyöriksi, siitä projektin nimi. Matkan varrella mukaan tuli muitakin 
menopelejä. Projektista on kerrottu G-sanomissa huhtikuussa 2019 ja 
maaliskuussa 2020. Tässä numerossa kootaan yhteen projektin tulokset.

Tavoitteen saavuttaminen

Lukujen valossa tulos on:
• Tiimejä (pienryhmiä) oli 11 kpl.
• Tiimien yhteenlaskettu nuorten määrä on 48, joista 38 ovat eri nuoria (10 

nuorta osallistui useampaan kuin yhteen tiimiin). 
• Projektin aikana tiimit olivat koolla yhteensä 185 kertaa ja koollaoloaika oli 

yhteensä 640 tuntia. (e-Menokokit jatkaa kokoontumisia erillisprojektina.)

Vanhempien ja ”kotipajojen” osuus projektissa oli ennakoitua vahvempi. Osaltaan 
siihen vaikutti em. korona. Kotipajoissa” voitiin olla vaikka koko päivä kerrallaan. 
Niissä myös töiden kirjo oli monipuolisempi kuin yksittäisen menopelin 
kokoaminen. Muutamat tiimit jatkavat edelleen kokoontumisia projektin 
päätyttyäkin. e-Menopeli on osaltaan vaikuttanut siihen, että Mänttä-Vilppulaan 
ollaan nyt organisoimassa ”Moottoripajatoimintaa” (www.moottoripaja.fi). Osa 
tiimien nuorista jatkaa harrastusta siinä.

Monen nuoren mukana oloa puolsivat sosiaaliset näkökohdat. Uskomme 

toiminnan estäneen heidän syrjäytymistään. 
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E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa

Mitä syntyi

Pääosin vanhoihin runkoihin tai vanhoista romuista putsattuihin ja tuunattuihin 
osiin koottiin sähköisten ostokomponenttien kera menopelejä:
• 13 sähköpolkupyörää + 2 omarahoitteista sähköpyörää ohjaajille
• 2 pientä dronea (nämä hankittiin valmiina)
• 1 e-Trike (sähkökäyttöinen kolmipyörä, luovutettiin kehitysvammaiselle 

iäkkäälle henkilölle)
• 5 sähköpotkulautaa.  Koottu romuttamoon menossa olleisiin runkoihin.
• 4 mopoa / minimopoa, joista yksi sähkökäyttöinen mopo
• 1 sähkökäyttöinen mikroauto
Lisäksi on korjattu ja huollettu lukuisia nuorten polkupyöriä, mopoja ja RC-autoja. 
Osa haastavimmista menopeleistä on vielä keskeneräisiä. Niiden tekemistä 
jatketaan ”Moottoripajatoimintana”. e-Menokokit tietenkin leipoivat ja kokkasivat.

Ohjaus ja budjetti

Aktiviteetin aikana kirjattiin yhteensä 1834 palvelutuntia, joista 765 oli lionien
tekemiä. Muiden, lähinnä kolmen vanhemman ”kotipajatunnit” olivat siis 
merkittävä osa ohjauksesta. 

Tilin kautta kulkenut kokonaisbudjetti oli 12 720 €. Siitä suurin osa tuli PuSulta
(6000 €) ja ARSilta (6000 €). LC Mänttä ja LC Vilppula /Koski lisärahoittivat
loput.

Lopuksi. Kaksi ohjaajaa liittyi projektin aikana lionsklubiin!

Teksti: Jaska Harjumäki
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E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa
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Kuvat Jaakko Harjumäki

Kuvat Petri Pelkonen



E-Menokokit Mänttä-Vilppulassa

LC MÄNTTÄ/ESTERIN E-MENOKOKIT

Mänttä-Vilppulan viisi klubia päättivät järjestää nuorille kädentaitoja ja 

sosiaalista kanssakäymistä kehittävää tekemistä. Rahat kerhotoimintaan anottiin 

PuSu-varoista ja Arne Ritari säätiöltä. Miesklubit keskittyivät E-Menopeleihin. 

Estereillä ei riittänyt tähän tietotaito ja aloitimme kokkikerhon helmikuussa 

kaupungin nuorisotiloissa ja jo kahden kokoontumisen jälkeen tilat suljettiin 

koronan vuoksi. Syyskuusta alkaen olemme jatkaneet kokoontumisia kerran 

viikossa. 

Rahaa toimintaa varten varattiin n. 700,- €, millä sumalla hankittiin 

keittiötarvikkeita mm. sähkövatkain. Raaka-ainekustannukset viikkoa kohden 

ovat olleet keskimäärin n. 30,-€.

Kerhoon ilmoittautui kahdeksan nuorta, iältään 12-15 vuotta, kolme poikaa ja 

viisi tyttöä. Nuoret ovat olleet sitoutuneita toimintaan. Paikalla on ollut 5-8 nuorta 

viikoittain ja he ovat itse päättäneet seuraavan viikon kokkauksista. Kerhossa on 

tehty mm. lettuja, kinkkupiirakkaa, pitsaa, hampurilaisia, texmex-salaattia, nacho-

peltiä, kääretorttuja, tacoja ja suklaapiirakkaa. Yhden nuoren allergioiden vuoksi 

teemme aina ruuista kaksi eri versiota. Päivän päätteeksi ruuat on maisteltu koko 

osallistujajoukolla.

Kerhon vetäjinä ovat toimineet kaksi seniori-Esteriä ja nuorisotoimen ohjaaja 

Hannele Airikka. Nuorten kanssa puuhastelu on ollut antoisaa myös meille 

vetäjille. Nuoret ovat puheliaita, iloisia ja avoimia sekä hyviä ruuan laittajia. 

Olemme myös viettäneet elämämme ensimmäiset Halloween-bileet nuorten 

kanssa.
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Teksti lionit Marja Heino ja Eija Kaitakari

Kuvat Hannele Airikka



Reiluin luokka

Monta tapaa tehdä hyvää!

Lions Club Viitasaari Porthan ideoima Reiluin luokka kilpailu

otettiin hyvin vastaan Viitasaaren keskustan yläkoululla.

Leijonat haastavat vuosittain Viitasaaren yläkoulun luokat jo syksyllä 

kiinnittämään huomiota kohteliaaseen ja ystävälliseen käytökseen, ja 

vähentämään aktiivisesti koulukiusaamista sekä käytöshäiriöitä. 

Huhtikuussa koulun opettajat valitsevat koulun parhaiten käyttäytyvän luokan. 

Palkinnoksi koko luokka saa Särkänniemen matkan, joka sisältää matkan, 

pääsyliput ja ruokailun.

Idean isä on lion Hannu Hämäläinen Lions Club Viitasaari Porthanista. On tärkeää 

katkaista narsistinen käyttäytyminen ja kiusaaminen varhaisessa vaiheessa. 

Varsinkin pyrimme siihen, että kiusaaja itsekin huomaa milloin raja ylittyy. 

Kiusaaminen voi jatkua aikuisiälläkin, josta meillä aikuisilla on kokemusta. 

Lions Club Viitasaari Porthan kustantaa palkintomatkan pääosin omasta 

pussistaan ja mahdollisesti muutama sponsori on saatu mukaan talkoisiin, 

iloitsee Lions Club Viitasaari Porthanin 1. varapresidentti Aki Tolkki. 

Keskuskoulun opinto-ohjaaja Matti Pirinen on tyytyväinen leijonien 

aktiivisuudesta tärkeässä asiassa. Hyvän luokkahengen takana ovat 

hyväkäytöksisyys, työrauha, kiusaamattomuus ja yhteistyö. Kasvatustyössä 

pyrimme näihin tavoitteisiin kun koko ajan väännetään, kyllä se tehoaa. Tässä 

etsitään myös muutosta parempaan, Pirinen muistuttaa.

Reiluin  luokan haastaminen käynnistyi Lions Club Viitasaari Porthanin toimesta 

vuonna 2014 ja tämä tukee hyvin toimintamme pääpainoa joka on nuorisotyössä 

muistuttaa presidentti Kari Hämäläinen.
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Teksti ja kuva: Esa Kainulainen

Vasemmalta Matti Pirinen, Aki Tolkki ja Hannu Hämäläinen



LCIF terveiset

Marraskuun raportit ovat saapuneet päämajasta. 

Lähetän sähköpostilla tilanneraportit klubeille.

Päämajan kirjausten mukaan jo 13 % klubeista on tänä kautena osallistunut 

keräykseen. (tosin päämajan kirjauksissa on viivettä)

Toivon kaikkien klubien osallistumista.

LCI päämajassa on suomenkielinen Tanja Saarinen. Hänelle voi lähettää sähkö-

postia suomeksi. Tanja myös neuvoo ja opastaa esim. lahjoitusten ja MJF hake-

musten osalta. Tanjan sähköpostiosoite on tanja.saarinen@lionsclubs.org.

(Julkaisijan kommentti: Voit olla yhteydessä myös piirin 107-G Lions-toiminnan 

tukeen)

Beirutin katastrofikeräys. 

107 M piiri haastoi kaikki leijonat 5 eurolla. Tähän mennessä ovat Beirutin 

leijonat korjanneet yli 400 kotia saadulla LCIF apurahalla. Työ ja keräys jatkuu.

Virtuaalisessa Europa Forumissa esiteltiin LCIF päivän pitämistä 13.  kesäkuuta 

2021. Pohjoismaissa pohditaan lomien takia myös muuta lähellä olevaa päivää. 

Tarkoitus on järjestää Euroopan laajuisia leijonatapahtumia ja -keräyksiä. 

Euroopassa on yli 9300 klubia. Niiden yhteinen esiintyminen varmasti näkyy ja 

tuntuu. Pistäkääpä mietintään, mitä klubisi voisi po. aikana tehdä?

Muista, että meillä on voimassa poliisihallinnon keräyslupa RA/2020/183 

voimassa 30.6.2023 saakka. Lipastarrat on jaettu aluefoorumeissa klubeille. 

Ole rohkea – ole Melvin

Teksti ja kuvat 107-G LCIF koordinaattori Toivo Lehtinen
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Vuoden palokkalainen

LC Palokka nimitti diakonit vuoden palokkalaisiksi

Palokan Lions Klubi on nimennyt vuoden 2020 palokkalaisiksi
Palokan alueseurakunnan diakonit Päivi Itkosen ja Elina Romarin.

Nimeämisen pontimena on ollut vapaaehtoistyö, jonka tarve on 
koronapandemian ja liikkumisrajoitusten johdosta entisestään 
korostunut. Ihmiset tekevät paljon avustustyötä oma-aloitteisesti.  
Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös henkilöitä, jotka 
organisoivat vapaaehtoistoimintaa laajemmin. Vuoden 
palokkalaisiksi nimetyt ovat reagoineet ihmisten hätään nopeasti 
ryhtyen poikkeuksellisen tarmokkaasti etsimään apua mm. 
koronakriisin ja Palokan seniorikorttelin tulipalon johdosta. 

Valinta on samalla tunnustus ja kiitos kaikille 
vapaaehtoistyöntekijöille, jotka ovat jaksaneet palvella toisia 
itsestään numeroa tekemättä ja usein työstään tunnustusta 
saamatta. 

Palokan Lions Klubi on tehnyt samalla lahjoituksen diakoniatyön 
kautta perheiden jouluostoksiin.

15
Teksti Tuomo Vartiainen

Kuva Lasse Kuulasmaa

Kuvassa diakoni Päivi Itkonen 

(keskellä), klubisihteeri Juhani 

Ahosen (vasemmalla) ja -presidentti 

Tuomo Vartiaisen kanssa.



Lions Quest kurssi Jyväskylässä 19. – 20.11.2020
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Kiitos lionit!

Tukenne ansiosta 15 uutta kasvattajaa sai käyttöönsä Elämisen-
taitoja -ohjelman! Syyskauden viimeinen Lions Quest -peruskurssi 
pidettiin Jyväskylässä 19.-20.11. Tänä syksynä sekä kurssille 
osallistuvia opettajia että klubeja, jotka halusivat tukea kasvattajien 
osallistumista, oli enemmän kuin kurssille mahtui. Tuntuu upealta, 
että G-piirissä tilanne on tämä: klubimme ovat ottaneet tämän 
aktiviteetin omakseen ja kasvattajien joukossa koulutukselle on 
kysyntää. 

Kurssilaiset antoivat mm. seuraavaa palautetta:  
- Erittäin antoisa koulutus, kiitos! 
- Kaikki vertaiskeskustelut olivat hedelmiä.
- Kiitos! Otan erityisesti leikit käyttöön opetuksessani.
- Pidin etenemistavasta, sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. 
- Koulutuksen käytännönläheisyys ja materiaalin monipuolisuus 

teki koulutuksesta antoisan.
- Teoria oli itselle jo jokseenkin tuttua suurimmilta osin. Aiheet 

todella tärkeitä ja materiaaleista ja koulutuksesta huokui 
asiantuntijuus!

- Olin todella yllättynyt materiaalien laajuudesta. Aivan mahtavaa 
materiaalia saimme! 

Teksti ja kuvat

Lions Quest – kouluttaja ja G-piirin pj. Johanna Arho-Forsblom



Uurainen talonrakentajana
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Kuva Ympäristölehdessä (nyk. PaikallisUutiset - Toivakan, 
Uuraisten ja lähiseutujen paikallislehti) 27.5.1977
Facebook Uuraisten julkisessa ryhmässä julkaissut Raili Hytönen


