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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Kevät tekee tuloaan. Itselleni varma merkki kevään 
tulosta on autotallin katolta pudonnut lumi. Tähän osaa 
joka kevät varautua.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pidetään jatkuvasti huolta itsestämme ja lähimmäisistämme riittävällä 
varovaisuudella. Käytetään kasvomaskeja ainakin klubin ulkopuolisille 
suunnatuissa aktiviteeteissa ja muistetaan turvavälit.

G-Sanomien julkaisuhetkellä ei liikkumisen rajoitusta koskevia päätöksiä ole 
eduskunnassa vahvistettu. Kun ne vahvistetaan, noudatetaan niitä parhaamme 
mukaan olemme päätöksistä mitä mieltä tahansa.

Seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  kuvineen tulee lähettää 18.4.2021 
mennessä.

Suuri kiitos kaikille G-sanomien toimittamisessa avustaneille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubin vaalikokous tulisi pitää huhtikuussa. Tämän hetken rajoitukset varmasti 
rajoittavat ja estävät fyysisen kokouksen pitämistä.

Tästä huolimatta klubin tulisi valita kauden 2021-2022 klubivirkailijat huhtikuussa, 
jotta tiedot voidaan päivittää jäsenrekistereihin.
Myös muut mahdolliset klubin omat, kesän 2021 aktiviteetteja tai päätöksiä koskevat 
asiat tulee saada virallisesti päätettyä. Toki klubi on voinut käsitellä asiat aikaisemmin 
kauden aikana.

Klubi voi pitää vaalikokouksen virtuaalisesti, sähköpostilla, WhatsApp viesteillä tai 
peräti kirjeillä. Muut klubin sääntöjen mukaan vaalikokouksessa päätettävät asiat 
voidaan siirtää syksyksi.

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

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Virtuaalinen Piirikokous 2021
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Piirikokous pidetään koronarajoituksista johtuen tänäkin vuonna virtuaalisesti.

Kokouspäivä on 24.4.2021 ja kellonaika 13:00.

Kutsu piirikokoukseen liitteineen on lähetetty ns. klubijakelulla 23.3.2021.
Kokouskutsu ja liitteet ovat myös piirin www-sivujen (www.lions.fi/g) 
jäsenosiossa.

Käyttäjätunnus jäsenosioon on jäsen107g ja salasana d107-g.

Klubin tulee lähettää valtakirja viimeistään 16.4.2021 piirisihteeri Pirkko 
Kangasaholle sähköpostilla.
Valtakirjassa tulee olla mainittuna kaikki klubin viralliset edustajat sekä klubin 
PDG edustajat.
Piirin kokoukseen on jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla oikeus 
valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se määrä, joka määräytyy 
vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivänä Liiton jäsenrekisterissä olevien 
jäsenten, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, että 
jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää 
vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja, mutta joka 
tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden (1) edustajan.
Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle 
nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena 
edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien 
kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Voit osallistua piirikokoukseen myös kuuntelijana ilman että olisit virallinen 
edustaja. Tässä tapauksessa sinun tulee ilmoittautua jäsenosiossa olevan linkin 
kautta. Osallistujana ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 16.4.2021.
Osallistujien määrä on rajoitettu 250. Kaikki viralliset edustajat ovat ensisijaisia 
osallistujia. Tämän jälkeen linkit kokoukseen lähetetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että maksimimäärä 250 ei ylity.

Jäsenosiossa on puheenvuoropyyntöä koskeva lomake. Lomakkeen avulla voit 
pyytää etukäteen puheenvuoron haluamaasi pykälään. Puheenvuoropyynnöt 
tulee lähettää viimeistään 21.4.2021. Tämän jälkeen tulleita 
puheenvuoropyyntöjä ei huomioida. Puheenvuoropyynnön tekijän tulee olla 
klubinsa virallinen edustaja.

Puheenvuoropyynnöt voi tehdä piirikokouksen aikana.

http://www.lions.fi/g


Piirikuvernöörin kynästä

Tervehdys hyvät G-piirin Leijonat. 

Kevät etenee ja vuosikokoukset lähenevät, niin klubeissa, piireissä kuin 
liitossakin. Joitain toimihenkilöitä varmasti vielä etsiskellään. Piiristämme 
haetaan vielä muutamaa lohkaria sekä 2. varapiirikuvernööriä. Toivon, että nekin 
vielä löytäisimme listoillemme.

Tällä kaudella yhtenä isona asiana on ollut myös aiemmin puheena ollut 
piirijakouudistus. Viime syksystä lähtien jäsenistölle on esitelty ns. kahdeksan 
piirin mallia, mikä myös omasta mielestäni oli tasapuolinen ja toimiva malli. 
Suunnitelma sai kuitenkin jonkin verran vastustusta lähinnä nykyisten A- ja  M-
piirien suunnalta. 

Maaliskuun ensimmäisen viikonlopun aikana piirijakoa suunnitellut työryhmä, 
johon kuuluu kuvernöörien lisäksi liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 
päätyi kuitenkin esittämään ns. yhdeksän piirin mallia. Uudessa mallissa nykyiset 
A- ja M-piirit pysyisivät lähes entisillään ja muutokset koskisivat vain muuta osaa 
Suomea. Toisin sanoen kaksi piiriä on saamassa vähemmistönä tahtonsa läpi. 
Valtaosa suunnitteluryhmästä taipui uuden esityksen kannalle, jotta saadaan 
asiaa eteenpäin vähemmällä vastustuksella. 

Itse olen siinä asiassa samaa mieltä, että nykytilanteessa on piirijakouudistus 
välttämätön ja sitä tulee viedä eteenpäin. Oma oikeustajuni ei ymmärrä sitä, millä 
perusteilla päädyttiin esittämään 9 piirin mallia 8 piirin sijaan. Taivuttiin parin 
piirin vastustukseen ja lisäksi jouduttiin keinotekoisesti tekemään rajoja siten, 
että saatiin pari piiriä näyttämään tässä vaiheessa toimivilta. Rajat jouduttiin 
piirtämään täysin vasten klubien omia toiveita. Valmisteltaessa aiempaa 8 piirin 
mallia haluttiin kuunnella rajoilla olevia klubeja ja heidän mielipiteitään. Nyt kun 
piirrettiin uudet rajat, niin aiemmat toiveet jouduttiin täysin sivuuttamaan ja 
toimimaan vasten heidän tahtoaan. Tätä en voi itse hyväksyä. Asiasta ehkä 
tulemme vielä äänestämään liiton vuosikokouksen yhteydessä, missä asia 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Asiasta tiedotetaan enemmän ylimääräisen KVN-kokouksen jälkeen, kokous 
pidetään 26.3.2021. Seuraavilla sivuilla kuitenkin muutamia dioja uudesta, 
yhdeksän piirin mallista sekä tulevasta uudesta piiristämme. Kahdeksan piirin 
malli on esitelty paremmin marraskuun G-Sanomissa.

Mukavaa kevään jatkoa teille kaikille.

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

107-G piirin toinen varapiirikuvernööri

Piirimme ei valitettavasti saanut jatketullakaan hakuajalla yhtään hakemusta
2. varapiirikuvernöörin tehtävään.

Varsinaista hakuaikaa ei ole enää jatkettu, mutta piirikokouksessakin on vielä
kaikilla tehtävän edellyttämät vaatimukset täyttävällä lionilla mahdollisuus 
ilmoittautua hakijaksi.
Voit toki ilmoittautua myös ennen piirikokousta, mutta varsinaista ehdokkuutta 
ei voi vahvistaa ennen piirikokousta. Klubin kannatustodistus tarvitaan, mutta 
tuskin klubisi vastustaa ehdokkuuttasi.

Kuten helmikuussa kirjoitin, 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. Samoin varmasti suurin osa aikaisemmin 
DG virassa olleet antavat sinulle taustatietoja. Olet pääosin itsenäinen 
tehtävässäsi, sinulla on piirihallituksen tuki sekä suosittelen käyttämään itse 
valitsemaasi mentoria tehtävään. Neuvojamme emme tyrkytä, mutta kysyttäessä 
olemme valmiita auttamaan.

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.

Myös aikaisemmin piirikuvernöörinä ollut voi toimia virassa uudelleen.
Suomessa ei tämä ole aikaisemmin toteutunut, mutta maailmalla 
useammassakin piirissä.

Ole rohkea, ole 2. varapiirikuvernööri kaudella 2021-2022 ja kuvernööri 
kaudella 2023-2024.
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Joutsa/Jousan terveiset talvisesta Joutsasta

Toimintakausi 2020-2021 on edennyt klubitoimintamme osalta hyvin 
rauhallisesti korona-pandemiasta ja sen rajoittavista vaikutuksista johtuen. 
Kuluvalle kaudelle laadittua toimintasuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan ja 
monet mielenkiintoiset tapahtumat ovat jääneet odottamaan tilanteen 
selkeytymistä.
Klubimme merkittävin ja samalla tuottavin aktiviteetti, Jousan Markkinat 2021 
odottavat myös toteuttamisen käynnistävää lähtölaukausta. Tilanne näyttää 
kuitenkin hyvin epävarmalta.
Klubin kokousjärjestelyjä on jouduttu muuttamaan. Klubikokoukset on hoidettu 
sähköisiä kanavia hyödyntäen. Näin on pidetty yhteyttä klubiveljiin ja korostettu 
toiminnan jatkuvuutta.
Klubin hallitus on kokoontunut säännöllisesti, palkitsemisia on ollut ja uusia 
klubiveljiä on liittynyt mukaan järjestöömme.
Kuluvan toimintakauden alussa liittyi joukkoomme Juhani Kokko, Petteri 
Oksanen ja Timo Säynätmäki. Helmikuun hallituksen kokouksessa otettiin 
uutena veljenä vastaan Mika Kuurne.
Tammikuussa luovutettiin Melvin Jones jäsenyydet aktiivisille klubiveljille 
Markku Palanderille ja Juhani Talikalle.
Onnittelemme uusia klubiveljiä mukaantulosta ja kiitämme palkittuja Melvin
Jones jäseniä aktiivisesta toiminnasta klubissamme.
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Kuvassa vasemmalla luovuttajina toimineet, klubin 
presidentti Tuomo Rajala  ja oikealla klubin  
pastpresidentti Heikki Kuurne. Keskellä uudet 
Melvin jones - jäsenet Juhani Talikka ja Markku 
Palander.

Teksti ja kuvat: Heikki Kuurne

Uuden klubiveljen vastaanotto hallituksen 
kokouksen yhteydessä  helmikuussa. Kuvassa 
vasemmalta klubisihteeri Markku Palander, uusi 
klubiveli Mika Kuurne, kummina toiminut Antti 
Halttunen sekä klubipresidentti Tuomo Rajala.



Vaajakoski Ewe – Monta tapaa tehdä hyvää

Koronasta huolimatta on monta tapaa tehdä hyvää ja Vaajakoski Ewe sai uuden 
idean toteutettavaksi. 
Ewen kätevät naiset hallitsee myös neulomisen. Alla olevassa kuvassa on 43 
pipoa menossa Vaajakosken Harjuhovin asukkaille päänlämmittimiksi yö- ja 
päiväsaikaiseen käyttöön . Sihteerimme Helvi Stolt kävi viemässä pipot ja 
odottelemme innokkaasti uusia ideoita.
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Teksti ja kuva: Helvi Stolt



Lasten Leijonahiihdot Mänttä-Vilppulassa

Mänttä-Vilppulan viisi lionsklubia, LC Mänttä, LC Mänttä/Esteri, LC 
Mänttä/Ilves, LC Vilppula ja LC Vilppula/Koski järjestivät yhdessä Mänttä-
Vilppulan kaupungin kanssa Lasten Leijonahiihdon koululaisten lomaviikolla. 
Tapahtuma järjestettiin arki-iltoina kaupungin kolmessa taajamassa, Kolhossa, 
Mäntässä ja Vilppulassa. 

Juhani Pollari, Jouko Humppi ja Anna Välimäki toimivat hiihtotapahtuman 
vetäjinä. He olivat suunnitelleet harjoituspaikat, jotka kaupungin väki oli 
hienosti valmistellut. Tapahtumasta kehkeytyi puolitoista tuntia kestänyt 
hiihtokoulu, jossa käytiin läpi eri hiihtotyylit tasatyönnöstä kuokkaan. Koulutus 
näytti olevan sopivan leikkimielistä ala-asteikäisille oppilaille, mutta samalla se 
tarjosi mahdollisuuden oppia uusia taitoja, jotka myöhemmin tulisivat antamaan 
entistä enemmän iloa hiihtämisestä. Kaikki oppilaat olivat innokkaasti mukana 
alusta loppuun, illan jo hämärtyessä. Urakan jälkeen tarjolla oli lämmintä mehua 
ja pientä purtavaa. Kaikille jaettiin komeat mitalit. 

Tapahtumaan osallistui 28 lasta. Koronarajoitusten vuoksi määrä on 
ymmärrettävä. Hiihtovalmentajien lisäksi eri järjestelytehtävissä oli mukana 
yhteensä 15 lionia ja kaksi puolisoa. Vaikka hiihtäjien määrä jäi odotettua 
pienemmäksi, palaute tapahtumasta oli runsasta ja erittäin myönteistä. Niinpä 
projektiryhmä rupesi jo suunnittelemaan ensi vuodeksi isoa koko perheen 
hiihtotapahtumaa joksikin viikonlopuksi. Ja meillähän on jo sitä varten valmiina 
200 mitalia!
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Teksti ja kuvat: Jukka Karppinen, Mänttä/Ilves

Ensin harjoiteltiin oikeaa laskuasentoa, pakettia.

Pian päästiin 
kokeilemaan, kuinka 
paketti sujahtaa 
ahtaan portin läpi.

Me ollaan mestareita!



LCIF terveiset

Kansainvälisen säätiömme varainhankintakampanja on jatkunut 3,5 vuotta. Keräystavoitteesta 

300 miljoonaa USD on nyt koossa 191 miljoonaa. 

Suomi on keräystavoitteestaan paljon jäljessä. G piirimme on nyt ylittänyt edellisen vuoden 

tuloksen, mutta olemme keräyksessä selvästi alle Suomen keskiarvon. Seinäjoen 

vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jossa tavoite 100 USD lahjoitus per jäsen 

tältä kaudelta. Siis noin 8 €/jäsen/kk. Koronan takia on meiltä säästynyt tuo summa 

kokousruokailuista – joten eiköhän oteta Suomen lionien kunnia takaisin ja hoidetaan tuo 

keräys kuntoon.

Pelkästään koronan hoitoon on LCIF lahjoittanut viime kevätkaudella 5,3 miljoonaa, josta 

Euroopan osuus oli kolmannes. Sillä saatiin alkuvaiheessa hankituksi maskeja, suojavaatetusta 

ja jopa hengityskoneita. Onneksi meillä saatiin taudin leviämistä hillityksi. LCIF:n apurahat ovat 

meidänkin käytössä. Niillä saatiin esim. alkuun Keskipohjanmaalle diabeettisen retinopatian

seulonta.

Muistutan piirissä klubien keskeisestä Melvin Jones -kisasta, jossa tällä kaudella laskettujen 

LCIF lahjoitusten keskiarvo/jäsen on suurin. Kaksi parasta klubia saa liiton kustantaman Melvin

Jones jäsenyyden. Klubin, joka haluaa viimeisetkin lahjoitukset näkyviin, tulee lähettää kopio 

lahjoituksestaan – ainakin toukokuun alusta alkaen. Lahjoitusten kirjautuminen LCIF:n 

rekisterissä vie aikaa. Viimeinen päivä lähettää kuitti on 30.5.2021, eli vielä sinä päivänä tehty 

lahjoitus voidaan ottaa mukaan. Lähetä skannattu kuva kuitista sähköpostilla, osoite on 

heikki.hemmila@pp.fimnet.fi . Voittaneet kaksi klubia päättävät kenelle kunnianosoitukset 

tilataan. Voittajat julkaistaan vuosikokouksessa 12.6.2021. 

LCIF päivä 22.5.2021 ja keräyskohteena tuhkarokko. Liiton rahankeräysluvan nojalla voidaan 

toteuttaa lipaskeräys tai pullokuittikeräys ja maksu suoritetaan Lions-liiton Rahankeräys (ent. 

katastrofi-) tilille FI54 8000 1970 8298 84. Viitteeksi klubi, rahankeräyslupa ja ”Tuhkarokko”. 

Muut päivän tulot aktiviteeteistä maksetaan suoraan LCIF:n sivulla 

https://www.lionsclubs.org/fi  lahjoita. Muista näistäkin kuitti Melvin-kilpailua varten Heikki 

Hemmilälle sähköpostilla.

Tärkeintä kuitenkin on mitä sillä lahjoituksella saa. Se menee 100 % kohteeseen, kun avun vie 

perille toinen lions-klubi. Heikki Hemmilä kertoo: ”Itse näin millaista jälkeä tuhkarokko 

aiheuttaa lapsissa. Nyt tiedetään, miksi juuri tuhkarokkopotilaat sairastavat kaikki maailman 

jälkitaudit korvatulehduksesta keuhkokuumeeseen, vielä vuosia jälkeenpäin”.

G piirissä autan mielelläni kaikissa LCIF asioissa.

gsm 040 593 4696

sähköposti toivo.lehtinen5@gmail.com
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin

MJF Timo Salmio

(Jämsänseutu)


