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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Kausi 2020-2021 on kääntynyt jo toiselle vuosipuoliskolle.
Kuukausitapaamisten ja klubien vaalikokousten pitämisen osalta on tänäkin 
keväänä suurta epävarmuutta. Tästä huolimatta meidän tulee suunnitella jo 
tulevaa kautta niin klubihallitusten kuin aktiviteettien osalta.

Tässä julkaisussa kerrotaan kahdesta aktiviteetista, jotka on hyvä ottaa 
huomioon. Kumpikin on erittäin arvostettava klubiaktiviteetti, jonka 
toteuttaminen koituu kunkin oman paikkakunnan eduksi.

Kulmat Kuntoon – Yhdessä ympäristön puolesta (julkaisun sivu 10).
Vaikka aktiviteetin ns. talkoilu-viikko on elokuun viimeinen viikko, voi klubi 
toteuttaa siihen liittyviä aktiviteetteja vaikka tänä keväänä teemalla Kulmat 
Kesäksi Kuntoon.

Kitenet – Kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen (julkaisun sivu 9)
Etusivulla olevaa kuvaa klikkaamalla, voit kuunnella ja katsoa aiheeseen 
liittyvän videon. (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 18.3.2021 
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

Koronatilanteen takia aluefoorumit ovat peruutettuja
tai siirrettyjä pidettäväksi sähköisesti.
Alueilla on asiasta tiedotettu erikseen.

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Piirikuvernöörin kynästä

Tervehdys hyvät G-piirin Leijonat. 

Korona, tuo globaalinen kirous, sen kuin vaan piinaa meitä edelleen. Viime aikoina 
Tulihan se kunnon talvi lopulta ja kunnon talvi tulikin. Lunta ja pakkasta on 
piisannut. Mielessäni olen ajatellut, että vanhan ajan talvi moneen vuoteen. 
Saattaahan siinä olla sitäkin, että miesmuisti on kuitenkin niin lyhyt, että näitä on 
ollut useamminkin mutta ei ainakaan viime talvi ollut tällainen. Laskiko 
pakkasmittari viime talvena juuri alle -15 asteen lainkaan.

Pidimme tuossa juuri piirihallituksen kokousta Go to meetingillä. Asioita oli taas 
paljon ja aikaa vierähti hiukan yli kolme tuntia ja keskustelunaiheita piisasi. Nyt 
ollaan jo siinä vaiheessa kautta menossa, että meidän on suunniteltava jo tulevaa 
kautta ja sen toimintaa. Uskon vahvasti, että tällä hetkellä meitä vaivaama 
koronakin jossain vaiheessa helpottaa ja pääsemme normaalimpaan 
toimintarytmiin. Tämä kausi mennee valitettavasti kuitenkin poikkeusoloissa. 
Käydessämme läpi loppukauden kokouksia niin piirin, liiton kun päämajankin 
kokouksia, niin ne oli kaikki jouduttu siirtämään etäkokouksiksi nettiin.

Muutamasta asiasta haluaisin muistuttaa klubeja. Monella klubilla on vielä 
maksamatta kansainvälinen jäsenmaksu, mikä on erääntynyt jo joulukuussa. Moni 
on odotellut varmaankin siitä paperilaskua mutta sitä ei ole tullut. Rahureiden
tulee käydä katsomassa saldot MyLCI:n sivuilta, päävalikosta omat lionsklubit ja 
sen alavalikosta tiliotteet/jäsenmaksut. Käykäähän tarkastamassa klubinne 
tilanne ja tarvittaessa maksakaa rästit pois. Viikko sitten maksuja oli maksamatta 
34 klubilla.
Piirin vuosikokouksen määräämiä nuorisoleiri- ja lehtimaksuja on myös joillain 
klubeilla maksamatta, joten tarkastakaa tiedot myös niiltä osin. Vain 
kakkosalueen kaikki klubit ovat hoitaneet kaikki asian kuntoon. Muilla alueilla on 
vielä rästejä niiltä osin.

2 varapiirikuvernöörin pesti on vielä myös auki, joten siihenkin toivotaan hakijaa 
mahdollisimman pian. Omalta osaltani suosittelen pestiä mielenkiintoisena ja 
opettavaisena mahdollisuutena lionstoiminnassa.

Mukavaa talven jatkoa teille kaikille.

DG Erkki 
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Piirin 2VDG – Sinun paikkasi kaudelle 2021-2022?

107-G piirin toinen varapiirikuvernööri

Piirissämme ei valitettavasti tälläkään kaudella tullut yhtään hakemusta
2. Varapiirikuvernöörin virkaan.
Tämän johdosta piirihallitus on jatkanut hakuaikaa 12.3.2021 saakka.

Jos olet kiinnostunut toimimaan järjestömme hyväksi piirin, 
moninkertaispiirin ja kansainvälisen toiminnan edistämiseksi, ota yhteyttä DG 
Erkki Mäntylään.
Saat huomattavan määrän ystäviä, joista varmasti suuri osa on sinulle uusia.
Samoin saat kokonaisvaltaisen ja erinomaisen näköalapaikan järjestömme 
toimintaan. Sinut koulutetaan tehtävään sekä moninkertaispiirin että 
kansainvälisen järjestömme toimesta. Edeltäjiltäsi, istuvat DG ja 1VDG antavat 
sinulle hyödyllistä piirikohtaista tietoa.

Vähimmäisvaatimukset tehtävään ovat huomattavasti helpottuneet eli ennen 
viran vastaanottamista sinun tulee olla toiminut:
- Lionsklubin presidenttinä joko kokonaisen kauden tai suurimman osan 

kautta
- Piirihallituksen virkailijana kokonaisen kauden tai suurimman osan 

kaudesta
- Et ole palvellut missään edellä mainituista viroista samanaikaisesti.

Aikaisemmin toiminut Piirikuvernööri: Jos olet jo aikaisemmin toiminut
piirikuvernöörinä ja haluat kerrata tietojasi ja taitojasi, niin tässä sinulle 
mahdollisuus. Tule vertamaan tämän päivän tilannetta omaan kauteesi.
Tämä ei ole vitsi vaan todella käytännössä mahdollista.
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Palokka palvelee

Kulumassa oleva toimintavuosi on ollut LC Palokassakin poikkeuksellinen. 
Syksyn aikana kokoonnuttiin vielä Palokan Pelimannitalolla, tutustuttiin Keski-
Suomen uudistettuun museoon ja vietettiin joulukuun klubi-iltaa pikkujoulun 
merkeissä Karhisten ulkopihalla ja kodassa. Suurin ponnistus oli perinteisen 
Palokan Joululehden kokoaminen. Yrittäjät lähtivät ilmoituksilla yllättävän hyvin 
mukaan ja lehti on saanut paljon myönteistä palautetta. Myös vuoden 
palokkalaisen nimitys sai laajalti julkisuutta. Monta suunniteltua aktiviteettia 
jouduttiin kuitenkin perumaan.

Tämän vuoden puolella kokoukset on pidetty etänä. Palvelutyöhön  
toimintarajoitukset eivät ole sentään vaikuttaneet. Lumityöryhmillä on ollut 
viime viikkoina kiireistä ikäihmisten pihoilla. Myös asiointipalvelu on jatkunut 
viime keväästä asti koko ajan.  Ja tämä palvelutyöhän onkin sitä 
leijonatoiminnan ydintä.
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Juhani Vartiainen lumitöissä

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

Pikkujoulutunnelmissa



Jyväskylä/Kuokkala – Pyörätuolipeittojen lahjoitus

Lion-lehti on klubimme innoituksen lähde. Sieltä olemme saaneet vinkin 
moneen aktiviteettiin. Viimeisimpänä Pyörätuolipeittojen hankinta 
palvelutaloihin Jyväskylän Kuokkalassa. Projektiin saimme Arne Ritari säätiöltä 
apurahaa.

Tiistaina 9.2.2021 kävimme luovuttamassa pyörätuolipeittoja Jokihovin ja 
Jokikartanon palvelutaloihin.  Klubimme, LC Jyväskylä/Kuokkalan, puolesta oli 
paikalla presidentti Matti Ahokas ja rahastonhoitaja Mikko Kauranen.  
Palvelutalojen puolelta oli useampia vastaanottajia, ja yksi asukaskin oli saatu 
kuvaan, ikään kuin tulevaa tarvetta ajatellen.  Kuvasta näkyy, että pyörätuolissa 
istujalle oli laitettu lämmintä päälle, kerrospukeutuminen näkyi selvästi.
Kummassakaan palvelutalossa ei aiemmin ole ollut vastaavia peittoja, joten se 
tuli todella tarpeeseen, ja molempien talojen palveluesimiehet (kylläkin naiset) 
olivat hyvin kiitollisia tästä lahjoituksesta. Jyväskylän koronatilanteen 
huomioiden lahjoitustilaisuus tapahtui ulkona. Olimme kaikki hyvin 
vaatetettuja ja maskit päällä, joten suojatoimet oli huomioitu.  Talojen 
hoitohenkilöstö oli jo saanut ensimmäisen rokotteen, joten siltäkin puolelta 
asia oli kunnossa.

Tämä ikävääkin ikävämpi korona on vaikeuttanut Leijonien toimintaa, mutta 
toimimme joka tapauksessa ja autamme avuntarvitsijoita kykyjemme mukaan, 
oli edessä hankaluuksia tai sitten ei.

6
Teksti: Mikko Kauranen, Kuva: Tapio Sivonen

Kuvassa vasemmalta:
Presidentti Matti Ahokas, Jokihovin palveluesimies Pirkko Rasi-Koskinen, pyörätuolipussi 😀😀, Mikko 
Kauranen, Nita Laaksonen, Mikael Palmi, Jokikartanon palveluesimies Ritva Kuismanen, toimintaterapeutti 
Jenna Pilvinen ja edessä Jokikartanon asukas Aino Kärkkäinen.
(huomioi Lion-logo pussissa)



Helmikuun kuukausitapaaminen Uuraisilla

Klubimme on pitänyt syyskaudella klubi-illat säännöllisesti fyysisinä kaikki 
turvamääräykset huomioiden. Toki COVID-19 on vaikuttanut osallistujien 
lukumäärään.
Tammikuun kuukausitapaamisen peruutimme, mutta tammikuun lopun 
hallituksen kokouksessa päädyimme siihen, että yksi peruuttaminen riittää. 
Keskinäinen kanssakäyminen kuitenkin on yksi toimintamuoto, jota haluamme 
ylläpitää.
Normaali kokouspaikkamme oli suljettu pääasiassa viranomaisten suosituksiin 
perustuen, joten päädyimme pitämään kuukausitapaamisen Leinikin puistossa, 
makkara klubiruokailuna.

Pia Bärlundin sanoin Ulkona -15 , mutta se ei estä paistamasta makkaraa klubi-
illan puitteissa. Turvavälit kunnossa, mutta varpaat jäässä sekä Rakkaudesta 
harrastukseen pilkkihaalari päälle ja ulos.

7

Kuva: Pia Bärlund

Teksti: Jari Rytkönen

Kuva: Pia Bärlund

Kuva: Jari Rytkönen

Kuva: Jari Rytkönen

Kuva: Jari Rytkönen



LCIF terveiset

Kiitän klubeja osallistumisesta. Nyt päämaja raportoi, että 21 klubia on jo osallistunut. 
Piirissä toivomme, että jokainen klubi osallistuu päättämällään summalla.

Kilpailu piirin klubien kesken. Kaikissa piireissä kaksi eniten tämän kauden aikana LCIF:lle 
lahjoittanutta klubia saavat Melvinin Suomen Lions-liitolta. Tulos lasketaan lahjoitus/jäsen 
periaatteella.  Suomen LCIF koordinaattori Heikki Hemmilä raportoi, että nyt johdossa on 
Vilppula ja toisena Jyväskylä/Kuokkala. Kisan tulos julistetaan tilanteen 31.5.2021 mukaan. 
Muista, että lahjoituksen käsittelyyn kuluu LCIF:ssä aikaa 1-2 kk. Tee lahjoitus ajoissa.

Malliklubit: Malliklubiksi voi hakea klubi, joka lupaa kerätä ajalla 1. heinäkuuta 2017 –
30.6.2023 välisenä aikana 500 USD jäsentä kohti. Esim. klubi, jossa on 20 jäsentä, kerää 
yhteensä 10.000 USD. Lupauksesta tehdään sitoumus. Suomessa oli vuodenvaihteessa kolme 
malliklubia. Nyt voin ilokseni ilmoittaa, että myös meidän piiristä yksi klubi harkitsee asiaa.

Eurooppalainen LCIF päivä. Suomessa kuvernöörineuvosto ehdottaa, että kampanjapäivä olisi 
la 22.5.2021. Toivon, että klubit ottavat tämän ohjelmaansa ja lähettävät hankitut varat nopeasti 
LCIF:lle. Tavoitteena on, että kaikki Euroopan 9281 klubia suorittavat päättämänsä aktiviteetin. 
Näin saamme valtavasti lehdistönäkyvyyttä toiminnallemme.

Foundation Fridays: LCIF pitää joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina nettiseminaarin 
jostakin sen toimintaan liittyvästä aiheesta. Seminaarit ovat ilmaisia, tosin niiden kieli on 
englanti. Seuraava Webinaari on pe 5. maaliskuuta 2021 klo 16 – 17:30. Webinaariin 
ilmoittuminen LCIF:n sivulta: Resursseja -> Virtuaaliset tilaisuudet -> Tulevat Tilaisuudet. 
Maaliskuun tilaisuus käsittelee hätäaputoimintaa.

Voit asioida niin LCIF:ään kuin muissakin asioissa suomeksi. Kaikki virallisilla kielillä lähetetyt 
viestin käännetään aina oman LCI:ssä olevan henkilömme toimesta. Suomenkielisenä 
yhteyshenkilönä toimii Tanja Saarinen.

Muista käyttää kansainvälisiä numeroita: klubi ja henkilöt.
G piirissä autan mielelläni kaikissa LCIF asioissa.
gsm 040 593 4696
sähköposti toivo.lehtinen5@gmail.com

Turvallista kevättä
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Toivo Lehtinen
LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin



Kitenet – KIusaamisesta TErveeseen
NEttikäyttäytymiseen

Kaudella 2021–22 Suomen Lions-liitto lanseeraa kampanjan, jonka 
tarkoituksena on tukea kotien keskusteluyhteyttä ja vahvistaa empatiataitoja ja 
toista kunnioittavaa nettikäyttäytymistä. Tämän kampanjan viemiseksi 
kaikkiin suomalaisiin kolmasluokkalaisten koteihin tarvitaan jokaista klubia! 
Viime aikoina olemme saaneet kuulla useita ikäviä internettiin liittyneitä 
tapahtumia – on aika toimia! Lionit ovat tehneet paljon lasten ja nuorten 
hyväksi – jatketaan samalla tiellä; Kitenet -kampanja on ajankohtainen ja 
meidän tulee puhua siitä, mistä halutaan kuulla. 

Kohderyhmänä ovat maamme kymmenvuotiaat ja kampanja toteutetaan osana 
Suomen Lions-liiton juhlavuotta. Yhteistyökumppaneina ovat MLL, Ehyt ry, 
Vanhempainliitto ja poliisi. Kitenet haluaa antaa kodin kasvattajille 
ratkaisukeskeisiä työkaluja vanhemmuuteen, mediakasvatukseen ja 
kiusaamisen ehkäisyyn. 2020-luvun lapsi elää lapsuuttaan monella lailla 
erilaisessa maailmassa kuin kukaan meistä aiemmin. Vaikka olemmekin 
hämmennyksissä uuden edessä, emme saa olla hukassa. Kodin 
keskusteluyhteys on suojaava tekijä ja sitä haluamme tukea. Kitenet’in avulla 
voimme ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä, opastaa 
heitä toisen oikeuksia kunnioittavaan ja rikokset tunnistavaan 
nettikäyttäytymiseen sekä tukea nettipelaamisen haitoissa. 

Kitenet -aineistoa valmistelevat valtakunnalliset asiantuntijat ja mukana on 
oma Lions Quest -kouluttajamme (minä). Hankkeesta on tulossa 
asiantuntijoiden webinaareja huhtikuussa ja syyskuussa ja palveluvuonna 21–
22 hanke toteutetaan yhteistoimintapäivinä tai vanhempainilloissa. Kun 
klubeissa suunnittelette tulevan vuoden palveluprojektejanne, huomioikaa 
Kitenet. Kampanjasta löytyy jo nyt tietoa Suomen Lions-liiton jäsensivuilta. 
Siellä on mm. tämä video, joka on mahdollista jakaa oman klubin whatsapp -
ryhmään: 
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



Kulmat kuntoon – Yhdessä ympäristön puolesta

Jellonien Kulmat kuntoon! -haaste kiirii yli valtakunnan

Kulmat kuntoon! -talkootempauksen tavoitteena on saada miljoona suomalaista 
tuunaamaan lähiympäristöä kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Nyt on oiva tilaisuus 
täydentää klubien palveluvalikoimaa sekä saada jellonatoiminta räiskyvästi ihmisten pariin. 

Toiminta käynnistyy jo kevään aikana

Talkoilua voi järjestää ympäri vuoden. Toiminta huipentuu vuosittain elokuun viimeiselle 
seitsemälle päivälle. Vuonna 2021 Kulmat kuntoon! -talkoiluviikko järjestetään 25.-
31.8.2021. Lähde toimimaan nyt!
Talkoilu voi olla lähitienoiden siivousta sekä muuta kotikulmien ja lähiympäristön 
tuunausta, kuten vieraslajien kitkemistä, purotalkoita tai arvokkaan kulttuurikohteen 
korjausta. Mitkä asiat kaipaavat kulmillasi tuunausta? 

Karjaise haaste käyntiin ja ryhdy haastajaleijonaksi

Kerro myös, että nyt ollaan liikenteessä maan laajuisesti. Tehkää klubien kanssa yhteistyötä 
ja valitkaa yhteinen yhteyshenkilö, esim. palvelujohtaja. Haasta tuunaukseen mukaan ensiksi 
esimerkiksi paikallinen koulu tai asukasyhdistys. Kasvata haastettua joukkoa vuosittain. 

Liity ”Kulmat kuntoon - yhdessä ympäristön puolesta” Facebook -ryhmään

Laitetaan arvokas tieto kiertämään. Jaa tietoa tapahtumastasi ryhmässä. Voit jakaa myös 
omia tuunaus-, järjestämis- ja tapahtumavinkkejäsi. Saat sieltä myös vinkkejä sekä tietoja 
erilaisista muista tapahtumista. Ryhmä on avoinna myös muille kuin meille leijonille. Kutsu 
tuttujasikin mukaan ja postaa faceen tapahtumakuvia!

Tule mukaan rakentamaan raikasta ja houkuttelevaa leijonien ympäristöliikettä

Vastuullisuus ja halu toimia oman ympäristön puolesta vahvistuu ihmisten parissa. Mikä 
parasta, ympäristö on yksi leijonien kansainvälisistä painopisteistä ja se tarjoaa hurjan 
monta tapaa tehdä hyvää. Liity tulevaisuudentekijöiden uskaliaaseen joukkoon ja innosta 
muitakin mukaan. Muista, että ympäristötyön lisäksi voit tehdä muutakin palvelutyötä.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä puhtaatvedet@lionstoimisto.fi 
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Teksti: Hilkka Karimo / Puhtaat Vedet työryhmä



Kauden 2021 vuosikokouksista

COVID-19 virus vaikuttaa keväällä / kesällä 2021 kaikkiin järjestömme 
vuosikokouksiin

Klubin vaalikokous – Huhtikuu
Klubin omien päätösten mukaisesti.
Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen sääntelyn, jotta mm. yhdistysten 
kokoukset voidaan järjestää Covid-19 epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi annetuista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja 
terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Poikkeamislain tarkoituksena on 
turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus 
koronaepidemian aikana. Alunperin poikkeamislaki oli voimassa ajalla 
1.5.-30.9.2020. Väliaikaisen lain voimassaoloa on jatkettu 30.6.2021 asti. 
Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän 
lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.

Piirin 107-G vuosikokous
Pidetään GoToMeeting kokouksena 24.4.2021. Tarkemmat tiedot 
toimitetaan myöhemmin.

Liiton/moninkertaispiirin vuosikokous
Kokous siirtyy pidettäväksi virtuaalisena. Tarkemmat tiedot toimitetaan
myöhemmin

2021 Lions Clubs Internationalin vuosikokous virtuaalitapahtumana
Tähän liittyen kirjoitin jo tammikuun G-sanomissa.
Lue lisää LCI:n sivuilta tästä linkistä.
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Teksti: Jari Rytkönen

https://lcicon.lionsclubs.org/fi/
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