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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Toistan itseäni jo kolmatta kertaa peräkkäin, niin edelleen talvea odotellessa. 
Julkaisua kirjoittaessani ainoat oman pihan lumet ovat pienehköjä kasoja 
edellisten harvojen kolauskertojen jäljeltä. 

Etusivulla olevaa kuvaa klikkaamalla, video Sydämeeni Joulun teet Joel 
Hallikaisen esittämänä. (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.

Seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  kuvineen tulee lähettää 21.1.2021 
mennessä.

Suuri kiitos kaikille G-sanomien toimittamisessa avustaneille.

Toivotan kaikille G-Sanomien lukijoille, piirimme lioneille perheineen sekä 
leoille Rauhallista Joulun aikaa sekä Hyvää Alkavaa Vuotta 2021.

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

Tervehdys hyvät G-piirin Leijonat. 

Vuosi 2020 rupeaa olemaan lopuillaan. Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja 
erilainen, mihin olemme tottuneet. Vuotta on varjostanut pandemia, mikä on 
rajoittanut melko paljon meidän normaalia toimintaamme.

Kokoontumisia on jouduttu toteuttamaan toisin kuin aiemmin on totuttu, monia 
aktiviteetteja on jouduttu jättämään kokonaan väliin ja monia soveltamaan eri 
tavoin.

Tulevaisuudessa on nähtävissä myös toivoa. Uusi kehitetty rokote ollaan saamassa 
jakoon ja toivottavaa on, että sen myötä tilanne rupeaa normalisoitumaan ja 
pääsemme jatkamaan palvelutyötämme normaalisti.

Haluan muistuttaa vielä parista tärkeästä asiasta ennen kuin vetäydymme 
joululomalle. Viime G-Sanomissa esitellystä piirijaosta on tulossa liiton webinaari 
suunnattuna kaikille jäsenille ma 11.1.2021 klo 18.00. Ilmoittautumisohjeet 
webinaariin löytyvät liiton sivuilta. Merkitkäähän kalentereihinne.

Toisena asiana haluan muistuttaa ensi kevään valinnoista. Kuvernööri ja 
varakuvernööriehdokkaiden hakemukset kannatustodistuksineen pitää lähettää 
allekirjoittaneelle viimeistään 15.1.2021. Samoin kuin mahdolliset aloitteet sekä 
piirille että liitolle.

Nyt on kuitenkin aika ruveta rauhoittumaan ja hiljentymään joulun viettoon. 
Hengähdetään hetki läheisten seurassa, vietetään mukava joulu ja kerätään 
voimia tulevalle vuodelle ja loppukaudelle.

Haluan toivottaa omasta sekä perheeni puolesta teille kaikille oikein hyvää ja 
rauhallista joulua sekä parempaa uutta vuotta 2021. Samalla haluan kiittää teitä 
kaikkia tekemästänne työstä ja palveluista tällä kaudella.

DG Erkki 
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Piirijakouudistus

Marraskuun Piirikuvernöörin tiedote julkaistiin poikkeuksellisessa 
marraskuun  G-Sanomissa. Tiedotteessa kerrottiin suunnitteilla 
olevasta piirijaosta.

Edellisellä sivulla DG Erkki mainitsee tulevan, asiaan liittyvän 
webinaarin.

Webinaari pidetään maanantaina 11.1.2021 klo 18:00 alkaen. 
Webinaari istunto on avoinna klo 17:30 alkaen.

Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, jonka voit tehdä 
alla olevasta linkistä.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4346400662586210832
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Virtuaalinen NSR 2021

LION-lehti 6/2020

NSR - Pelkkää sanahelinääkö?

No Ei! Moninaisten yhteispohjoismaisten keskustelujen ja päätösten lisäksi 
NSR (Nordiska Samarbetsrådet) on mitä mainioin tapa jokaiselle meistä 
laajentaa omaa Lionismia ja tutustua uusiin samanhenkisiin jäseniin. Tulevana 
vuonna tammikuussa NSR järjestetään virtuaalisesti useiden eri 
käyttömahdollisuuksien verkkoalustalla, joten osallistuminen on entistäkin 
vaivattomampaa.

Vuoden 2021 NSR toteutetaan internetin välityksellä 16.-
17.1.2021 ja tapahtuma kokonaisuudessaan on maksuton. 
Viikonlopun ohjelmasisältö sekä ilmoittautuminen ovat 
osoitteessa https://nsr2021.org (sivusto on englanninkielinen) 
täsmentyen jatkuvasti aina yhteisiin hetkiimme saakka.

Pääteemamme on Kestävä kehitys, jota tuomme esiin eri muodoin. 
Pääpuhujanamme toimii Suomen ainoa ammattimainen löytöretkeilijä Patrick 
'Pata' Dagerman innostavine kertomuksineen sekä teemaan liittyvät 
seminaarit ja vuorovaikutteiset workshopit. Lisäksi ohjelmaan sisältyvät 
mahdollisuudet kohtaamisiin samankaltaiset kiinnostuksen kohteet jakaviin 
uusiin leijonaystäviin ja oheisohjelmassa konkreettisia tapoja tuoda & luoda 
pitkäjänteistä tulevaisuutta ilon kautta.

Leijonahenkinen yhteistyö kuvastuu myös järjestäjäorganisaatiossa, jossa ovat 
alusta saakka olleet mukana N-piiristä LC Helsinki/Finlandia ja B-piiristä LC 
Espoo/City sekä LC Helsinki/Timantit kaikki yhdessä toivottaen antoisia NSR-
päiviä tammikuussa runsaslukuisalla osallistujamäärällä eli käythän 
pikimmiten ilmoittautumassa! 
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Virtuaalinen NSR 2021

NSR2021 tapahtumat tietoja
Tarkempi aikataulu on tapahtuman www-sivuilla.

Ohjelma 
o aikataulu 16.-17.01.2021
o teema ”Lions roars on nature & sustainable development”

o ‘Lionit karjahtelevat luonnosta ja kestävästä kehityksestä’ 
(julkaisijan vapaa suomennos)

o lauantain focus teemaan
o sunnuntain lions workshopit
o ”verkostoitumistreffit”, uusia tuttavuuksia/ystävyyksiä

Puhujat
o Pata Degerman, seikkailija ja tutkimusmatkailija, intohimoinen 

luonnon puolestapuhuja
o THL - syrjäytyminen 
o YK-liitto toiminnanjohtaja (YK 75 vuotta, Lions yhteistyö ja historia) 

Virtuaalitapahtuman tekniikka
o Brella platform – pitää kaiken sisällään, seminaarit/luennot, 

workshopit, kokouksen, networking, exhibition area. 

Digi-NSR on mahdollisuus uuteen
o ILMAINEN osallistuminen, rekisteröidy nyt heti 
o innostusta omaan toimintaan klubissa ja piirissä
o enemmän osallistujia, laajempaa aktiivista keskustelua ja 

näkemyksiä, 
o uusia parempia ideoita ja ratkaisuja haasteisiin

https://nsr2021.org

https://www.facebook.com/Lions.NSR/
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Piirin naislionien tapaaminen

Ohjelmassa on mm.

Tulokahvit

Pihtiputaan mummon tervehdys

1.VDG Johanna Arho-Forsblom:  Toimiva vuorovaikutus ja sen kompastuskivet

Lounas

Yllätysohjelmaa

Kahvikonsertti, livemusiikki 

Päivä päättyy n klo 14:30

Tulokahvit, lounas seisovasta pöydästä, lähtökahvit

ja ohjelma maksavat yhteensä 36€.

Ilmoittautuminen 3.2.2021 mennessä. 

Tilaisuus järjestetään, mikäli Korona-tilanne sen sallii. 

LC Pihtipudas Emmit 

Eija Kiljala

pastpresidentti, PDG

eija.kiljala@gmail.com 
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järjestää G-piirin naislionien tapaamisen la 

13.2.2020 Pihtiputaalla klo 10:00 alkaen. 

Tapahtumapaikka on Herkkuravintola 

Takkatupa, Rupontie 1.

Kuva: Pixabay

Kuva: www.facebook.com/takkatupa



Pulloja ja tölkkejä palauttamalla voi auttaa

Monta tapaa tehdä hyvää, pulloja ja tölkkejä palauttamalla voi auttaa

K-Market Perälän ja Toivakan Salen asiakkaat ovat lahjoittaneet pullon-

palautuksen tuottoja Leijonien lippaaseen. Keräysluvan mukaisesti tuotto 

lahjoitetaan Toivakan ja Leivonmäen urheiluseurojen lapsi- ja nuorisotyöhön. 

Kahden vuoden aikana on kerätty yli kahden tuhannen euron tuotto, joka on nyt 

lahjoitettu lasten ja nuorten hyväksi Toivakan Rivakalle ja Leivonmäen Pyrylle. 

Koronasta johtuen ei ole järjestetty mitään lahjoitustilaisuutta, vaan se on 

suoritettu yksinkertaisesti pankkisiirrolla.

Toivakan Rivakan Jenni Ruohonen kiittää lahjoituksesta ja kertoo 

lahjoituksen käytöstä seuraavaa: Pyydämme toivakkalaisilta 

kouluikäisiltä lapsilta ja nuorilta ehdotuksia, minkälaista toimintaa 

he haluaisivat tällä lahjoituksella toteutettavan. Ehdotuksia otetaan 

vastaan koulun ja sivujemme kautta osoitteessa www.toivakanrivakka.fi. Ideoita 

kerätään vuoden loppuun asti ja toimintaa järjestetään keväällä. Toivomme, että 

tällainen yhteinen ideointi lisää myös osanottajien määrää lopulliseen 

järjestettyyn toimintaan.

Leivonmäen Pyryn Minna Nieminen kertoo lahjoituksen käytöstä 

seuraavaa: Leivonmäen Pyryltä lämpimät kiitokset. Käytämme 

lahjoituksen juuri alkaneen Nuokkarin toimintaan sekä tuleviin 

liikuntaan ja liikkumiseen innostaviin projekteihin kylän lapsille ja 

nuorille.

Hyvälle näyttää, lapsiin ja nuoriin panostaminen on varma tapa vaikuttaa 

tulevaisuuteen. Nämä yhteensä lähes 200 vuotta toimineet urheiluseurat 

varmasti osaavat kanavoida lahjoituksen tarkoituksenmukaisesti lapsien ja 

nuorien liikuttamiseen. 

LC Toivakka

Veli-Matti Porkka
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LAHJOITUS VÄHÄVARAISILLE LAPSIPERHEILLE JA 
VANHUKSILLE

Viitasaari Porthan lahjoitti 10 kappaletta lahjakorttia (a´100 euroa) Viitasaaren 

seurakunnan diakoniatoimiston kautta.

Lahjoituksen otti vastaan Anneli Palonen jonka kautta lahjakortit ohjataan 

vähävaraisille lapsiperheille ja vanhuksille Viitasaarella.

Korona-pandemian vuoksi avun tarve on kasvanut myös täällä Viitasaarella.

Paljon joulumieltä ja konkreettista apua monen perheen ahdinkoon saadaan 

näilläkin lahjoituksilla aikaan.

Iloinen, jouluinen mieli tuli myös lahjoittajille.

Lions Club Viitasaari Porthan
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Teksti ja kuva: Esa Kainulainen

Kuvassa Viitasaaren 

seurakunnan diakonissa 

Anneli Palonen ja

Viitasaari Porthanin 

presidentti Kari Hämäläinen.



Lahjoitus Kuokkalan alueen lapsiperheille

Joululahja!

Jyväskylä/Kuokkala on ollut aikaansaapa. 

Kuukausitapaamisessa 11/20 heräsi ajatus, kuinka Kuokkalan alueella voisimme 

auttaa lapsiperheitä. Niinpä käännyimme Kuokkalan seurakunnan diagonian

puoleen ja tiedustelimme asiaa, kuinka se käytännössä voitaisiin toteuttaa. Ja kävi 

niin onnellisesti, että seurakunta pystyy koordinoimaan avustusten jaon, ja klubi 

toimii kummisetänä. 

Lahjan luovutus tapahtui 9.12.20 Kuokkalan kirkossa, ja paikalla olivat Jyväskylän 

seurakunnan Kuokkalan-alueseurakunnan diakonissa Marita Riikonen ja diakoni 

Sari Solismaa, ja klubia edusti Mikko Kauranen, Jorma Joska ja Tapio Sivonen.

Joulun alla saa Kuokkalan alueella 15 lapsiperhettä sadan euron lahjakortin K-

Supermarket Kotikenttään. 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta-vuotta 2021 toivottaa

Jyväskylä/Kuokkala
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Teksti: Mikko Kauranen Kuva: Ulla-Maija Grönholm

Vasemmalta kirkon edustajat: Marita Riikonen ja Sari Solismaa sekä klubin 

edustajat: Mikko Kauranen, Jorma Joska ja Tapio Sivonen



Veteraanien ja lottien hautakivimerkintä ajantasaiseksi

UURAISILLA HANKE ON JO PITKÄLLÄ

Teksti ja kuvat: Hannu Koskinen, hautakivimerkkihankkeen vetäjä  
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Hautakivet

• Kertovat enemmän elämästä kuin kuolemasta

• Mitä me toivomme, miten uskomme,  miten tahtoisimme elää

• Kuvastavat elämän ainutlaatuista arvoa ja kauneutta

Hautakivet

• Kertovat historiaa

• -yksilöistä

• -suvuista

• -kulttuurista

• -sosiaalisesta statuksesta

• -vauraudesta

• -esteettisestä tajusta

• Jne…..jne….



Veteraanien ja lottien hautakivimerkintä ajantasaiseksi

Hautakivet kertovat voimakkaalla tavalla yksittäisten henkilöiden, sukujen ja 

paikkakunnan historiaa. Ne ovat myös kunkin aikakauden sosiaali- ja 

kulttuurihistorian kuvastimia. Siksi niissä esitetyn tiedon tulee olla 

totuudenmukaista. Tämänhetkinen sotaveteraanien ja lottien sota-aikaista 

statusta hautamuistomerkkien ilmentävä kuva ei ole oikea, sillä vain vajaalla 

puolella heidän hautakivistään on veteraani- tai lottamerkki.  Asian korjaamisella   

on kiire, sillä me sotilaiden ja lottien lapset alamme olla elämänkaarellisesti 

iltahuudon hetkissä. Seuraava sukupolvi tuskin enää lähtee korjaamaan heille jo 

melko etäistä asiaa.  

Veteraanien ja lottien hautakivimerkitseminen jäi sotien jälkeen kokonaan 

unholaan maassamme vallinneen henkisen ilmapiirin vuoksi. 1960-luvun lopulla 

joillekin hautausmaille nimettiin joku syrjäinen kolkka nimenomaan veteraanien 

toivomuksesta, sillä heidän kesken vallitsi edelleen vahva aseveljeyden henki. 

Veteraanien rivit jakautuivat kahtia, kun perustettiin toinen veteraanien etua 

ajava järjestö. Lottien asia vaiettiin lähes kuoliaaksi ajan poliittisen hengen 

mukaisesti. Vasta 1980-luvulla veteraanien asema alkoi kohentua, kun 

Neuvostoliitto ja sen rinnalle syntynyt valtioblokki alkoi natista liitoksissaan. 

Veteraaneille alkoi kirjaimellisesti iltahuudon aika. Lottien salonkikelpoisuus 

palautui vasta 1990-luvun alkupuoliskoa, kun Neuvostoliitto hajosi .Vajaan 

kolmenkymmenen vuoden takaa on peräisin tapa merkitä veteraanien ja lottien 

haudat. Siis sodan jälkeen kesti noin puoli vuosisataa ennen kuin veteraanit ja 

lotat saivat viimeiselle leposijalleen merkin poikkeuksellisen epäitsekkäästä ja 

uhrautuvasta toiminnastaan   isänmaan puolesta. Käytännöt olivat kirjavat ja 

merkkejä monta.

Tämän hetken tilannette esim.  myönnettyjen hautamerkkien osalta ei tiedä 

kukaan.  Karheaan arvin mukaan Suomessa oli sodan päättyessä noin puoli 

miljoonaa veteraania ja sotaan osallistuneista miehistä noin satatuhatta lepää 

sankarihaudoissa. Reilun 25 vuoden aikana, jolloin veteraanimerkin 

kiinnittäminen on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus ja iästä johtuva 

kuolleisuus   on ollut korkeampaa ja kuin sotainvalidien osuus vähennetään pois, 

on merkin tarvitsijain määrä noin vajaa kaksisataatuhatta. Lottien haudoille 

tarvitaan noin kuusikymmentätuhatta merkkiä. Uuraisten vastaavat luvut ovat 

noin tuhat kertaa pienemmät kuin valtakunnalliset.    

Teksti: Hannu Koskinen, hautakivimerkkihankkeen vetäjä  
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Veteraanien ja lottien hautakivimerkintä ajantasaiseksi

Uuraisilla on ryhdytty toimeen asian korjaamiseksi 

Uuraisilla on menossa hanke saada veteraanien ja lottien hautojen merkitseminen 

ajan tasalle. Pari kuukautta sitten yksityisestä aloitteesta LC-Uurainen perusti 

pienen työryhmän, jossa on mukana mm. kunnan, seurakunnan ja 

reserviupseerien edustus. Työ on edennyt siihen vaiheeseen, että torstaina 

26.11.2020 klo11.00 kokoonnuttiin ensimmäiseen tiedotustilaisuuteen kirkkoon 

ja merkkien liimaustapahtumaan hautausmaalle. Uuraisilla asia on saanut 

runsaasti huomiota ja on käynyt jo nyt ilmi, että hautakivien merkintä on 

mahdollista saattaa ajan tasalle yli 90 %:n peitolla. Toteuttamiseen tarvitaan 

yhteiskunnan, kolmannen sektorin ja vapaan rahoituksen osuutta. Vaikuttaa siltä, 

että työ valmistuu viimeistää ensivuoden puolustusvoimien lippujuhlaan 

mennessä. Jo nyt Uurainen uskaltaa haastaa Suomen muut kunnat ja kaupungit 

laittamaan veteraanien ja lottien hautamerkinnän kuntoon. Kyllä jokainen 

sodassa ollut veteraani ja mittavaan maapuolustustyöhön osallistunut lotta 

ansaitsee viimeiselle leposijalleen asiaankuuluvan merkin.

Hankkeen työryhmä

• vanh.leht. em. rovasti lion Hannu Koskinen, hautakivimerkkihankkeen vetäjä 

(kuva) 

• lion Pia Bärlund

• lion Matti Eerola

• lion Asko Paanala

• kirkkoherra lion Antti Toivio

• kunnanjohtaja lion Juha Valkama
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Kuva: Jari Rytkönen

Teksti: Hannu Koskinen, hautakivimerkkihankkeen vetäjä  



LCIF terveiset

Kampanja 100

Koronavirus on pukannut meidät oikeaan digiloikkaan. Myös LCIF on järjestänyt 

videoseminaareja ja muita virtuaalitapahtumia. Niinpä LCIF koordinaattorit 

kutsuivat piirikuvernöörit ohjelmalliseen pikkujouluun, mihin myös 

puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir osallistui. Pääsymaksun ja pikku-

joululahjan – viitosen vitsit – tilitettiin LCIF:lle. Ideaa saa kopioida!

Klubikilpailu

Jokaisen piirin kaksi eniten jäsentä kohti lahjoittanutta klubia saa nimetä

ylimääräisen Melvinin. Tulokseen lasketaan kaikki tämän kauden lahjoitukset 

toukokuun loppuun saakka. Voittajat julistetaan Turun vuosikokouksessa.

Eurooppa LCIF –päivä

Toukokuun aikana on tarkoitus kaikkien klubien järjestää tempaus, missä ollaan 

näkyvillä ja samalla kerätään varoja LCIF:n kahdeksalle avustuskohteelle. 

Tavoite on ”kymppi per jäsen”.

Kiitän klubeja ja leijonia syyskauden ponnisteluista. Tavoitteemme piirissä on, 

että jokainen klubi osallistuu päättämällään summalla. Palvelu jatkuu.

Hyvää Joulua 

Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin
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