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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Vihdoinkin pääsen toteamaan, että talvi ja talviset harrastukset ovat 
saavuttaneet piirimme alueen. Ehkä joku, varsinkin omakotitalossa asuva 
saattaa todeta, että kyllähän tämän hetkinen lumi on jo riittävä.
En ole mitenkään innokas kuntosaleilla kävijä, niin koen lumityöt erittäin 
hyvänä liikuntamuotona.

Etusivulla olevaa kuvaa klikkaamalla, voit kuunnella ja katsoa videon Vain Lunta 
Kaikkialla Dannyn esittämänä. (G-sanomien julkaisijasta riippumatta video 
saattaa sisältää mainoksia.)

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

Seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  kuvineen tulee lähettää 19.2.2021 
mennessä.

Suuri kiitos kaikille G-sanomien toimittamisessa avustaneille.

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

I alue 24.2.2021, Hankasalmi
II alue 23.2.2021, Vesilinna, Ihantolantie 5, Jyväskylä
III alue 22.2.2021, Jämsänkoski, Pässinmäki (tai Teams)
IV alue 24.2.2021, Äänekoski, Kartanokievari
V alue 25.2.2021, Viitasaari, Aikon Kartano

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Piirikuvernöörin kynästä

Tervehdys hyvät G-piirin Leijonat. 

Korona, tuo globaalinen kirous, sen kuin vaan piinaa meitä edelleen. Viime aikoina 
olemme saaneet kuulla viruksen uusista mutaatioista, joiden kaikista 
ominaisuuksista meillä ei ole vielä kaikkea tiedossamme.

Onneksi on jo kuitenkin hiukan valoa tunnelin päässä. Ensimmäiset rokotteet on 
saatu myös Suomeen ja rokotukset on myös aloitettu hoitohenkilökunnalle sekä 
myös hoitolaitoksille, kaikkein riskiryhmässä olijoille. Rokotus vie kuitenkin 
aikansa ennen kuin meidät kaikki suomalaiset on ehditty rokottaa. Luulen, että 
oma vuoroni rokotuksissa menee ehkä loppukesään tai syksyyn. En kuulu 
juurikaan mihinkään riskiryhmään koska olen mielestäni terve, en ole 
varsinaisesti työelämässä eikä ikääkään ole kun tuo vielä alle 60 v.

Pandemian takia moni klubi on vähentänyt fyysisiä tapaamisiaan hyvinkin 
rankasti, kokoukset ovat jääneet joillain hyvinkin vähiin. Itse kannustan klubeja 
kuitenkin pitämään edes jonkinlaisia tapaamisia. Yleensä hallituksen kokoukset 
ovat pääsääntöisesti alle 10 hengen tapaamisia, jotka ovat nykysuositusten 
mukaan mahdollisia. Muistetaan kuitenkin turvasuositukset eli turvavälit, 
kasvosuojat, käsihygienia sekä se, että ollaan myös oireettomia kun kokoukseen 
osallistutaan. 

Isommissa tapaamisissa on mahdollista hyödyntää myös sähköisiä välineitä. 
Vaikka ne eivät täysin vastaakaan fyysistä tapaamista, niin ovat nekin tyhjää 
parempia. Pelkäänpä pahoin, että mikäli nyt liiaksi ”vieraannumme” toisistamme 
ja tapaamiset jäävät pidemmäksi aikaa, niin on aina vaikeampi aloittaa uudelleen 
kun tilanne tästä aikanaan normalisoituu.  

Nyt haastankin teidät kaikki pohtimaan tosissaan niitä tapoja, mitä voimme 
toteuttaa koronasta huolimatta. Varainkeruu on ollut kauden aikana melko 
haasteellista mutta monenlaiset muut palveluaktiviteetit ovat mielestäni 
kuitenkin mahdollisia. Älkäämme unohdeta myöskään lähimmäisiämme tänä 
aikana, mukaan lukien klubikavereitamme. Yritetään pitää heihin yhteyttä 
vaikkapa puhelimitse ellei muutoin ole mahdollisuuksia.

Mukavaa talven jatkoa teille kaikille. Kyllä me tästäkin vielä tulemme selviämään.

DG Erkki 
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Jyväskylä/Lohikoski – Aimo testasi uuden 
hierontatuolin

Kehitysvammaiset asukkaat ovat saaneet lahjoituksena uuden hierontatuolin 
Jyväskylässä sijaitsevassa Tukena Päivänsäteen palveluasumisen yksikössä.
Ilmanpaineella toimiva hierontatuoli otettiin käyttöön 20. lokakuuta. 2000 euron 
arvoisen tuolin lahjoitti vapaaehtoistyötä tekevä LC Jyväskylä/Lohikoski ry. 
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Päivänsäteessä asuva Aimo 
Saukko pääsi testaamaan tuolia 
ensimmäisten joukossa.
– Tuoli rentouttaa jäykkiä lihaksia 
ja se tuntuu hyvälle, Saukko 
iloitsee.

Muhkea nojatuoli on sijoitettu Päivänsäteen aistihuoneeseen, jossa asukkaat 
voivat nauttia muun muassa rentouttavasta hieronnasta ja musiikista. 
Rentoutumisen avulla on tarkoitus saada ihmisen fyysiset ja psyykkiset 
voimavarat käyttöön.

Tukena Päivänsäteen johtaja Marko Ahlströmin mukaan aisteilla on iso 
merkitys ihmisen elämässä, koska niiden avulla hahmotamme itseämme ja 
saamme tietoa ympäristöstämme.

– Hierontatuolia on kenen tahansa mieluisa käyttää. Meidän asukkaillamme on 
lihasjännityksiä, joita hieronta helpottaa ja lisää kehon tuntemusta. 
Ilmanpaineella säädeltävää tuolia voi käyttää turvallisesti vaikka kehon hallinta 
on suuresti rajoittunut, Ahlström kertoo.

Tukena Päivänsäde toimii Jyväskylän Kuokkalan kaupunginosassa. 
Päivänsäteessä on oma koti yli 30 kehitysvammaiselle, joista osa tarvitsee apua 
kaikkiin arjen askareisiin ja osa pystyy selviytymään itsenäisemmin.

Hierontatuolin äärellä kuvassa vasemmalta alkaen 
Päivänsäteen johtaja Marko Ahlström, talon asukas 
Aimo Saukko, LC/Jyväskylä Lohikoski ry:n 
presidentti Viljo Hokkanen ja sihteeri Pekka 
Anttalainen.

Teksti: Mika Rinne, Kuva: Heikki Eisto



Vaajakoski/Ewe – Lahjoitukset jouluna 2020

LC Vaajakoski Ewe lahjoitti jouluna Harjuhovin palvelutaloon Vaajakoskelle 
kolmekymmentä (30) paria säärystimiä.
Kutojina Mirkku, Pirkko, Seija, Tuula sekä allekirjoittanut (Helvi).
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Lisäksi lahjoitimme seitsemälle (7) lapselle viidenkymmenen (50) euron 
lahjakortin seurakunnan kautta.  Osa urheiluliikkeeseen, osa S-ryhmään.

Tarjosimme kolmelle veteraanimummolle joululounaan - tänä jouluna koronan 
vuoksi takeawayna ravintola Koskenhengestä.  Lounaat toimitettiin mummoille 
kotiin.

Teksti ja kuva; Helvi Stolt



Jyväskylä/Kuokkala täydensi lahjoitusta

Harjoittelijamäärän kasvaessa Jyvälässä työkoneet uhkasivat loppua kesken, 
mutta onneksi Lions Club Jyväskylä/Kuokkala tuli hätiin. Viime syksynä Lions 
Clubit Jyväskylä/Kuokkala, Jyväskylä/Jyvässeutu, sekä Jyväskylä/Lohikoski 
lahjoittivat Jyvälän uuden Polkuja työelämään -hankkeen käyttöön 11 
kannettavaa tietokonetta.

Nyt Lions Club Jyväskylä/Kuokkala täydensi syksyn lahjoitusta vielä kolmella 
tietokoneella. Laitelahjoitukset palvelevat Jyvälän toimintaa laajasti, sillä 
tietokoneita tullaan käyttämään myös kansalaistoiminnan ryhmissä, 
hankkeiden koulutuksissa ja ohjauksissa sekä setlementin muussa 
toiminnassa.
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Lions Club hankki tietokoneet käytettyinä ja kunnostettuina Ketään ei jätetä 
rannalle ry:ltä, jonka Jalo-hankkeessa kierrätetään ja kunnostetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita.

Teksti: Mikko Kauranen, Kuva; Johanna Berlin

Jyvälän Setlementin toiminnanjohtaja Helena Huovila sekä LC Jyväskylä/Kuokkalan Mikko Kauranen



LCIF terveiset

Helsingin virtuaaliseen NSR kokoukseen ilmoittautui yli 450 henkeä. Siellä oli 

hienoja vieraspuheenvuoroja esim. YK:n Agenda 2030 eli kestävän kehityksen 

tavoitteet. YK:lla on 17 isoa tavoitetta, joista moni on aivan samoja kuin LCIF:n 

avustuskohteet kuten: ympäristö, näkö, nälkä, nuoriso, terveys ja rauha.

(Lähde: Kestävän kehityksen tavoitteet / Suomen YK-liitto.)

LCIF osassa todettiin Euroopan ja pohjoismaiden osuudet sekä COVID-19 annettu 

tuki.

Malliklubit: tavoite kerätä 500 USD / jäsen 30.6.2023 mennessä. Klubin kaikki 

lahjoitukset 1. heinäkuuta 2017 – 30.6.2023 väliseltä ajalta lasketaan. Klubin 

lahjoitusten keskiarvo / jäsen lasketaan. Jokaisen jäsenen ei tarvitse lahjoittaa 

500 USD, vaan se on lahjoitusten keskiarvo. Jos kysyttävää tai ohjeita tarvitaan 

niin LCIF koordinaattori Toivo Lehtinen auttaa.

Näitä klubeja on koko maailmassa yli 2600 ja pohjoismaissa seuraavasti:

• Ruotsi   10 klubia / 379 klubista

• Norja      5 klubia / 384 klubista

• Tanska    4 klubia / 280 klubista

• Suomi     3 klubia / 843 klubista

• Islanti      8 klubia / 83 klubista

Kilpailu piirin klubien kesken. Kaikissa piireissä kaksi eniten tämän kauden 

aikana LCIF:lle lahjoittanutta klubia saavat ylimääräisen Melvinin Suomen Lions-

liitolta. Tulos lasketaan lahjoitus/jäsen periaatteella. 

Heikki Hemmilä lähettää piireille väliaikatietoja.

Klubien osallistuminen: Nyt on joka kolmas klubi osallistunut, kiitos siitä.

Tosin toivomme, että jokainen klubi osallistuu päättämällään summalla.

Alkukesän eurooppalainen LCIF päivä. Toivon, että klubit ottavat tämän 

ohjelmaan ja saamme näkyvyyttä ja tuntuvan lisän keräystulokseemme.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin



Piirin naislionien tapaaminen peruutettu

Aluehallintoviraston ilmoituksen mukaan 10 henkilön kokoontumisrajoitus 

jatkuu 8.2.2021 saakka. G-piirin Naisten päivä oli suunnitelmissa pitää la 

13.2.2021.

Tähän perustuen naisleijonien tapaaminen keväältä 2021 on peruutettu.

Emmit on valmiit järjestämään Naisten päivän vuoden päästä, näillä näkymin.

Hyvää Lions - vuoden jatkoa teille kaikille 🌞🦁🌞

LC Pihtipudas Emmit 

Eija Kiljala

pastpresidentti, PDG

eija.kiljala@gmail.com 

8

Kuva: Pixabay



Virtuaalinen LCICon 2021

2021 Lions Clubs Internationalin vuosikokous muuttunut 

virtuaalitapahtumaksi

Koronaviruspandemian (COVID-19) yhä jatkuvat vaikutukset ovat johtaneet siihen, että 

hallitus on äänestänyt vuoden 2021 Lions Clubs Internationalin Montrealin vuosikokouksen 

muuttamisesta virtuaalitapahtumaksi, joka järjestetään kokonaisuudessaan verkossa. Tämä 

päätös tehtiin lionien, henkilökunnan ja myyjien terveyttä ja turvallisuutta ajatellen, koska 

kansainvälisen matkustamisen ja suurten kokoontumisten rajoittaminen ovat 

avainasemassa viruksen maailmanlaajuisen leviämisen estämisessä.

Tässä on joitakin tärkeitä yksityiskohtia liittyen vuoden 2021 vuosikokoukseen, jotka 

haluamme jakaa jo nyt:

Vuoden 2021 vuosikokous tulee olemaan virtuaalinen tapahtuma, johon kaikki maailman 

lionit ja leot voivat osallistua.

Ilmoittautumismaksu on US$50 31. maaliskuuta saakka. Maksu on US$75 alkaen 1. 

huhtikuuta. Leojen ilmoittautumismaksu on US$30 riippumatta siitä, milloin he 

ilmoittautuvat. Vuosikokous on tällä hetkellä suunniteltu järjestettäväksi 25.-29. kesäkuuta. 

Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumisista annetaan pian.

Lionit, jotka ovat jo ilmoittautuneet vuosikokoukseen, tulevat saamaan pian sähköpostin, 

jossa heille ilmoitetaan ilmoittautumiseen liittyvistä vaihtoehdoista.

Hallintovirkailijan ja kansainvälisen johtajan vaalit tullaan järjestämään elektronisessa 

muodossa ja ilmoitamme myöhemmin äänestämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Vuosikokoukseen liittyvät päivitykset ja yksityiskohdat lisätään sivulle lcicon.lionsclubs.org 

heti kun ne tulevat saataville.

Tämä maailmanlaajuinen pandemia on pakottanut meidät kaikki tekemään päätöksiä ja 

muutoksia, jotka asettavat terveyden ja turvallisuuden etusijalle. Olemme kuitenkin 

optimistisia siitä, että jokainen päivä tuo uutta toivoa, ja lioneina etsimme edelleen uusia 

tapoja pysyä yhteydessä toisiimme, palvella turvallisesti yhteisöjämme ja jatkaa palvelumme 

maailmanlaajuista tehtävää.
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Teksti: Suora lainaus järjestön kansainvälisiltä sivuilta


