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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut huhtikuun 2021 G-sanomat julkaisun.

Tasan vuosi sitten kirjoitin maailman muuttuneen edellisen kuukauden aikana. 
Samassa julkaisussa totesin sen päivän tilanteen olevan parempi ja pandemia alkaa olemaan 
tietyllä tavalla hallinnassa. Varmasti kaikki toivoivat, että pääsemme vähitellen lähemmäs 
normaali arkea.
Nyt voimme todeta laulun sanoin, että väliaikaista kaikki oli vain.
Olemme nyt kuitenkin samassa tilanteessa kuin vuosi sitten, tartunnat vähenevät, yhteiskuntaa 
avataan ja kaikkien toivotaan noudattavan annettuja suosituksia ja ohjeistuksia.

Mikä on paremmin; COVID-19 virukseen on saatu rokote joka vähitellen tavoittaa myös 
työikäiset. Uskomme jälleen pääsevämme lähemmäs normaalia arkea.

Tänäkin vuonna vietämme virtuaalista vappua kukin omalla tavallamme.
Julkaisin jo viime vuonna yhden monista vinkeistä (ei omani). Koska olen laiska etsimään uutta, 
niin vapun kunniaksi sama uudelleen.

Piknik/vappubrunssi
Piknikin voit kattaa kotipihalle, parvekkeelle tai vaikka olohuoneeseen. Voit soittaa ystäville 
videopuhelun, kilistelyt ja herkuttelut onnistuvat yhdessä videon välityksellä.

Etäyhteydellä järjestetyn piknikissä edut: Jos sääolosuhteet yllättävät, etäpiknikiä ei jouduta 
perumaan, sillä olohuoneessa tai lasitetulla parvekkeella sateesta tai tuulesta ei ole haittaa.

Videopiknikin etuna myös, että kokoontumisrajoitukset eivät tule vastaan isommallakaan 
kaveriporukalla. Videon välityksellä piknikille voi kutsua turvallisesti sopivaksi katsomasi 
porukan.

Etäpiknikillä kenenkään ei tarvitse stressata sitä, onko itse oireeton kantaja, joka tartuttaa 
muut, tai sairastuuko itse jonkun muun osallistujan tartuttajana.

Televisio, radio ja muut tiedotuskanavat järjestävät monenlaisia tapahtumia, hyödynnä niitä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 23.5.2021 mennessä. Laitathan 
lähettämääsi tarinaan selkeästi tekstin laatijan ja kuvien ottajan nimet. Näin tulevat 
tekijänoikeudet selkeästi esille.
Kerro, miten vietit vapun.

Tässä julkaisussa on otettu käyttöön uudet palstat: Muistokirjoitukset ’Ajasta ikuisuuteen 
siirtyneiden’ muistoksi sekä Uudet jäsenet G-piirin klubeissa.
Julkaistavat tiedot perustuvat klubien/jäsenten lähettämiin aineistoihin. Lähettäjän tulee 
hankkia lupa tietojen julkaisemiseen.
Julkaisun toimittaja ei ota vastuuta lupien hankkimisesta.

Terveisin

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. 

Kevät jatkaa kohti kesää ja päivät pitenevät. Kausi on ollut hyvin erikoinen jo yli vuoden ajan. 
Uskon kuitenkin, että pandemian suhteen rupeamme olemaan jo parempaan päin menossa 
ja pääsemme jo lähiaikoina normalisoimaan toimintojamme. Tämä loppukausi joudutaan 
vielä ehkä malttamaan mutta ensikaudelle toivon jo parempaa.

Eteeni osui eräs tulosraportti kuluttaja- ja tuotemerkkitutkimuksesta: 
Hyväntekeväisyysjärjestöt – Suomi 2021. Kohderyhmänä on ollut 18 – 70 vuotiaat naiset ja 
miehet ja siihen haastateltiin yli tuhatta henkilöä.

Tutkimuksessa kävi hyvin selvästi esille, että Lions-järjestöämme ei tunneta kansalaisten 
keskuudessa vielä tarpeeksi hyvin. Järjestömme ei sopinut edes kymmenen mainitun 
hyväntekeväisyysjärjestön joukkoon. Lähes 20 prosenttia ei ollut edes kuullut Lions-
järjestöstä ja neljännes kaikista vastaajista oli kuullut nimen mutta ei tiennyt mitä se tekee. 
Alle 20 % vastaajista tuntee järjestömme melko hyvin täi hyvin. Esimerkiksi Punaisen Ristin 
tuntee hyvin tai melko hyvin lähes 60 %.

Noin kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista on lahjoittanut rahaa 
hyväntekeväisyysjärjestöille ja suurimmat prosentit ovat menneet tunnetuimmille 
järjestöille kuten Punaiselle Ristille, Unicefille ja WWF:lle. Lahjoitukset ovat tapahtuneet yli 
puolissa tapauksissa lipaskeräyksiin kaupungilla. Lahjoituksia on tehty myös verkkosivujen 
kautta sekä tekstiviestein. Suurin osa lahjoittajista (58,1 %) ovat ns. kertalahjoittajia, jotka 
lahjoittavat hyväntekeväisyyteen rahaa satunnaisesti muutamia kertoja vuodessa. 
Tutkimuksessa kysyttiin myös sitä millaisten juhlapyhien aikaan he voisivat ajatella 
lahjoittavansa rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille. Kolme neljäsosaa mainitsi joulun, toisena 
tuli ystävänpäivä (18,4 %) ja kolmantena yllättäen Itsenäisyyspäivä (16,4 %).

Tärkeimpänä kriteerinä lahjoitusten antamiseen mainittiin, että lahjoittaja voi olla varma 
rahan päätymisestä avustuskohteeseen (40,8 %). Muina syinä oli mainittu, että raha 
käytetään kriisiauttamiseen, raha käytetään ensisijaisesti suomalaisten lasten auttamiseen 
tai luonnon- ja ympäristön suojelemiseen. Yhtenä kriteerinä oli myös mainittu, että 
lahjoittamiseen vaikuttaa myös se, että tuntee hyväntekeväisyysjärjestön hyvin, mille 
lahjoituksen tekee.  

Tutkimus pisti ainakin itseni ajattelemaan miten voisimme markkinoida omaa järjestöämme 
paremmin, että se houkuttelisi lahjoittajia myös meidän suuntaamme. Yleisö pitää juuri 
noita samoja arvoja tärkeinä mitä me itsekin, että apu menee varmasti siihen 
avustuskohteeseen, minne se on luvattu.  Myös toivotut kohteet ovat mielestäni järjestömme 
kärkikohteita kuten katastrofiapu, lapset, syöpä jne.

Tällä hetkellä muut avustusjärjestöt näyttävät olevan tunnettavuudessa
ja avustusten saannissa meitä jonkin verran edellä.
Pyrkikäämme tekemään omaa järjestöämme jatkossa enemmän
tunnetuksi eri tavoin ja siten helpottamaan myös meidän asemaamme
avustusten kerääjinä. 

Mukavaa kevään jatkoa teille kaikille. 
DG Erkki 
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G-piirin vuosikokous

Piirin vuoden 2021 piirikokous pidettiin tänäkin vuonna virtuaalisesti.
Viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitteiden johdosta kokous järjestettiin 
GoToMeeting etäkokousjärjestelmällä.
Kokousasiakirjat oli toimitettu hyvissä ajoin klubeille piirin sääntöjen mukaisesti. 
Samoin asiakirjat olivat luettavissa piirin www-sivujen jäsenosiossa. Pöytäkirja 
julkaistaan ja lähetetään klubeille heti tarkistuksen jälkeen.

Fyysisesti samaan paikkaan olivat kokoontuneet piirikuvernööri, piirisihteeri sekä 
pöytäkirjan tarkastajat. He noudattivat asetettuja turvamääräyksiä.

Kokouksessa oli läsnä 76 virallista edustajaa, jotka edustivat 27 piirimme klubia.
Näin klubien osallistumisprosentiksi muodostui 47 %.

4Teksti Jari Rytkönen
Kuvat: GTM näyttökopioita/Jari Rytkönen

DG Erkki veti kokouksen 
erittäin sujuvasti.

Piirikokouksen päätökset pähkinänkuoressa

- Kauden 2019-2020 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja 
vastuuvapaus myönnettiin

- Kauden 2021-2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
- Kauden 2021-2022 piirikuvernöörielektiksi valittiin Johanna Arho-Forsblom ja 

1. varapiirikuvernööriksi Markku Kauppinen, 2. VDG ehdokasta ei ollit
- Klubeilta perittävät maksut kaudella 2021-2022

• Metso Leijona lehtimaksu 3 €/jäsen, max 90 € tai vaihtoehtoisesti klubin 
hankkima 50 € ilmoitus Metso Leijonaan

• Piirin Nuorisoleirimaksua ei peritä

PDG Ilkka Sainio 
puheenjohtajana pykälien 
7 – 10 ajan

Kans.välisen 1. vp
Alexanderin tervehdys

Lions-liiton pj Matti
Reijosen tervehdys

1. VDG Johanna Arho-
Forsblom ja toimintasuunni-
telma kaudella 2021-2022 

- Piiri lahjoittaa LCIF:lle 5 € / jäsen, yhteensä 5800 €, summa 
jaetaan kaikille piirin klubeille jäsenmäärän suhteessa

Piirikokousnauhoite on 
kuunneltavissa piirin 
www-sivujen 
jäsenosiossa.
Jäsenosiossa ovat 
kaikki kokousasiakirjat.



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
puheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuva: Lion-lehti 2/2021

Tekevä, Näkyvä Lion!

Palvelutyössä meidän tulee
tarjoutua auttaviksi käsiksi.

Varapuheenjohtaja Sanna Mustonen
Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice
Piiri 107-B
Lion vuodesta 2004
LCIP serfioitu kouluttaja

MENEILLÄÄN OLEVA lionstoimintakautemme on ollut poikkeuksellinen. 
Vähänlaisesti klubikokouksia kasvokkain, mutta sitäkin tehokkaampia 
verkkokokouksia aivan uusin välinein. Erilaisissa etävalmennuksissa 
keskittyminen on saattanut olla jopa aiempia livekoulutuksia parempaa. 
Olemme voineet kokea oppimisen iloa – mehän osaamme käyttää
näitä välineitä!

Klubiemme tärkein tehtävä on palvelu. Poikkeusolosuhteissa aivan kaikki
vanhat aktiviteetit ja toimintatavat eivät enää ole olleet käyttökelpoisia. 
Olemme saaneet laittaa harmaat aivosolumme toden teolla töihin 
keksiessämme uusia toimimisen tapoja. Palvelutyössä meidän tulee
tarjoutua auttaviksi käsiksi ja uskaltaa kysyä muilta, kuinka voimme auttaa?

Avuntarpeen voi hyvin määritellä sijastamme joku toinen ja me lionit laajan
klubiverkostomme turvin lähdemme etsimään ratkaisuja ja uusia turvallisia 
tapoja toteuttaa tarpeet. Yli 800 lionsklubia ei voi pitää jäseniään reservissä 
odottaen parempia aikoja. Meitä tarvitaan juuri nyt. 

Haluan nähdä teidät rakkaat lionit työn touhussa: palvelemassa lähimmäisiä
lähellä ja kaukana, turvaamassa lasten ja nuorten taivalta aikuisuuteen, 
huolehtimassa ympäristöstämme, antamassa aikaanne ja osaamistanne 
yhteiseen hyvään. Toivon näkeväni lionsliivejä ja -lippiksiä, iloisia ilmeitä ja 
yhdessä tekemistä. Ilo silmälle – tekevä, näkyvä lion!•



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Nina Moilanen
Vihti/Nummela

Piiri 107-C

Olen Nina Moilanen, C-piirin tämän kauden piirikuvernööri ja olen 
ehdolla Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi ensi kaudella. 
Olen ollut leijona 10 vuotta, kotiklubini on Vihti/Nummela. Olen 
kotoisin Espoosta. Olen koulutukseltani Maatalous- metsätieteiden 
maisteri, tällä hetkellä työskentelen talous- ja hallintovastaavana 
ruotsalaisessa elektroniikka-alan konsernissa.

Haen Liiton varapuheenjohtajaksi, koska olemme järjestönä isojen 
haasteiden kynnyksellä, ja uskon, että minulla on osaamista ja intoa 
niiden ratkaisemiseen yhdessä muiden leijonien kanssa. Liitolla on 
paljon hallinnollisia ja kansainvälisiä tehtäviä, jotka se on mainiosti 
hoitanut tähänkin asti. Uskon, että voin tuoda Liittoa lähemmäs 
klubeja vahvistamalla toimikuntien yhteistyötä niin keskenään kuin 
piirien kanssa. Sitä kautta voimme tarjota klubeille konkreettista 
apua jäsenistön tyytyväisyyttä vahvistamaan ja palvelun näkyvyyttä 
lisäämään. 

Ystävyys ja auttaminen lämmittävät aina edelleen. Toivon, että voit 
kokea olevasi klubisi toimintaan tyytyväinen leijona, ja että voit 
tuntea ylpeyttä kuuluessasi juuri Lions-järjestöön. 

Tutustu minuun tarkemmin: https://ninamoilanen.fi ja ota yhteyttä, 
niin keskustellaan enemmän!

Teksti ja kuva: Nina Moilanen

https://ninamoilanen.fi/


Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Heikki Mäki
Paattinen

Piiri 107-A

Kerrotaan palvelustamme

Suhtaudun Leijonien palvelutyöhön järjellä ja tunteella -
useimmiten yhtä aikaa. Molemmissa tavoissa kannattaa aina 
kuunnella enemmän kuin puhua. Palvelutyössä tulee 
kuunnella sekä palvelumme kohteita että palvelevia Leijonia. 
Jokainen heistä kertoo omat tarinansa.

Jaan erityisellä lämmöllä yhteisen tavoitteemme löytää 
toimintaamme mukaan uusia Leijonia, joilla on erilaisia 
taitoja ja taustoja. Moninaisuus lisää osaamistamme ja 
yhdessä voimme tehdä yhä enemmän hyvää.

Toimintamme järjestämiseen ja palvelustamme viestimiseen 
tarvitsemme klubeissa myös piirien ja Lions-liiton tukea. 
Niiden kyky klubien auttamiseen syntyy pääosin asiasta 
kiinnostuneiden vapaaehtoisesta työstä. Tarjoan ammatillisen 
ja järjestöosaamiseni käyttöönne tähän työhön.

Millaisena näet suomalaisen Lions-toiminnan? Mitä tukea 
liitolta tarvitset? Mitä ideoita haluat edistää toimintamme 
kehittämiseksi? Kerrothan - minä kuuntelen. 

Teksti ja kuva: Heikki Mäki



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Markku Vesikallio
Helsinki/Pakinkylä

Piiri 107-N

Tervehdys hyvät Leijonat!
Olen 60-vuotias LC Helsinki Pakinkylän Leijona vuodesta 2009. 
Puolisoni Teija on myös Lion. Meillä on 3 aikuista lasta ja yksi 
lapsenlapsi. Siviilityöni on toimia johtajana tietohallinnossa 
kansainvälisessä finanssikonsernissa. Vapaa aika, mitä en käytä 
Lions-toimintaan, täyttyy liikunnasta ja lukemisesta. Klubin virat on 
koettu ja nyt toimin N-piirin kuvernöörinä tällä erikoisella korona 
kaudella. Olen myös kuvernöörikurssimme valitsema kurssinvanhin. 
Kansainvälisyydestä sen verran, että olen saanut Lions-
johtajakoulutuksen Sofiassa vuonna 2016, jolloin osallistuin ALLI-
koulutukseen.  2019 suoritin KMT:n, siis Kalajoki, Tallinna, Milano 
kokoukset.
Minua pyydettiin useammalta suunnalta lähtemään mukaan 
tavoittelemaan VCC paikkaa tulevalla kaudella. Myös oma intressini 
vaikuttaa ja kehittää Lions-toimintaa, saivat minut innostumaan 
lähteä mukaan tavoittelemaan VCC:n paikkaa. Minusta meidän tulee 
saada enemmän medianäkyvyyttä ja sitä kautta houkuttelevammaksi 
toimijaksi. Tämä edesauttaa meitä houkuttelemaan uusia jäseniä 
klubeihimme.  Tässä meillä haastetta tuleville kausille. Katson että 20 
vuoden kokemus johtamisesta antaa minulle hyvät mahdollisuudet 
viedä Lions-aatetta eteenpäin kohti iloista 2020 lukua.  Minua kuvaa 
hyvin Mahatma Gandhin ajatus: ” Be the change you want to see in 
the world”

Sinun ehdokkaasi
Markku Vesikallio

Teksti ja kuva: Markku Vesikallio



Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Aarne Kivioja
Helsinki/Pakinkylä

Piiri 107-N

Arvoista G-piirin Leijonat, 

olen Aarne Kivioja, Uudellamaalla, Hämeessä ja Lapissa asunut 68-vuotias 
lääkäri. Kuluvan vuoden aikana tulen siirtymään lopuistakin työtehtävistäni 
eläkkeelle. Vuosien saatossa olen esiintynyt ja hoitanut asioita kansainvälisissä 
tieteellisissä kokouksissa ja työssäni useilla eri kielillä. Kunnostani olen pitänyt 
huolta mm. hiihtämällä tänä talvena satana peräkkäisenä päivänä joka päivä. 

Lions-toimintaan sain kutsun vuonna 2000. Yhteiseksi hyväksi olen mielelläni 
käyttänyt aikaani ensin piirikuvernöörin tehtävissä ja sitten Liiton 
puheenjohtajana viime kaudella. Kun olen osoittanut perehtyväni asioihin, olen 
saanut luottamusta osakseni ja asiat ovat rullanneet eteenpäin. Tällä kaudella 
on ollut ilo toimia kuvernöörineuvostossa, jossa olen yrittänyt jakaa 
kokemustietoani esille tulevissa asioissa. Omassa klubissani olen aktiivisessa 
vetänyt mm. Nuorisovaihtoa ja Lasten Leijonahiihtoa. 

Lions-järjestömme kansainvälinen johtaja toimii järjestömme hallituksessa, 
jonka jäseninä on lioneita ympäri maailman. Keskeisistä LCIForward-asioista 
diabetes, näkö ja lasten syöpä ovat minulle ammattini puolesta tuttuja. 
Ympäristöstä nautin ja sitä kunnioittaen liikun pyöräillen, hiihtäen ja 
täyssähköautolla. Kielitaitoisena ihmisenä tulen toimeen monenlaisten 
ihmisten kanssa. Asioihin perehtyvänä lionina minuun voidaan luottaa. 
Toiminnastani tulen raportoimaan suomalaiselle jäsenistölle. Tulee kuitenkin 
huomioida, että kansainvälinen johtaja, vaikka onkin valittu Suomesta, ei 
edusta vain Suomea tai Pohjoismaita, vaan koko maailmaa. 

Mielelläni palvelisin järjestössämme, jossa keräyksillä saadut rahat menevät 
täysimääräisinä avustuskohteisiin, kansainvälisenä johtajana. 

Aarne Kivioja 
IPCC 

Teksti ja kuva: Aarne Kivioja
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Marja-Leena Knuutinen
Turku/Aurora

Piiri 107-A

Hyvät Leijonat!

Olen vuonna 1947 syntynyt eläkkeellä oleva perusopetuksen rehtori, 
kasvatustieteen maisteri, kahden lapsen äiti ja pienen lapsenlapsen isoäiti. 
Leijonaelämään tutustuin kohdatessani Tapani Knuutisen keväällä 1976. Jäseneksi 
liityin vuonna 1992 LC Turku Auroran charterpresidenttinä. 

Lukuisat Lions-tehtävät ovat ohjanneet minua erilaisiin aktiviteetteihin aina 
Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi. Toimin piirimme GLT:nä / 
koulutusjohtajana ja GAT-ryhmän jäsenenä. Koulutus ja Lions Quest ovat aina 
olleet mukana toimissani!

Hyvän kielitaidon, molempien kotimaisten, sekä käyttökielen englannin lisäksi 
tarvitaan joustavuutta asioiden käsittelyyn, yhteisöllisyyttä, lionismin historian 
tuntemusta sekä yhteisesti hyväksytty arvomaailma.

Olen tutustunut lukemattomiin Suomen Lions-klubeihin sekä kouluttanut 
virkailijoita piirissämme ja moninkertaispiirissämme. Toimintani kesällä 2019 
107A:n kansainvälisen nuorisoleirin johtajana lisäsi motivaatiota kansainväliseen 
toimintaan, mahdollisuuteen vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja vahvistaa eettistä ja 
vastuullista palvelua! 

Lions-tehtävissä minuun on luotettu. Olen kohdannut monenlaisia haasteita, 
oppinut tunnistamaan palvelutarpeita ja ratkaisemaan asioita yhteistyössä. 
Maltillinen uudistaminen, klubit ja ihmiset keskiössä, on vahva visioni Lions-
järjestön voimasta.

Me palvelemme, We Serve on Lions-toimintani johtoajatus. Olen valmis 
ehdokkaaksi kansainvälisen johtajan tehtävään. 

Marja-Leena Knuutinen, PCC

OTA YHTEYTTÄ. SOITA JA/TAI KIRJOITA 040 5636603
knuutinen.marjaleena@gmail.com

Teksti ja kuva: Marja-Leena Knuutinen

mailto:knuutinen.marjaleena@gmail.com


Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)

11

Heidi Rantala
Tampere/Siilinkari

Piiri 107-E

Jaa kuka mää oon?

Heidi, tamperelainen puoliso, äiti ja mummi. Leijona, innokas sukututkimuksen ja 
kirjallisuuden harrastaja, ja moottoripyörällä matkustaja (en siis aja itse, vaan 
nautin maisemista).

Leijona minusta tuli -90, kun klubini Tampere Siilinkari perustettiin neljäntenä 
naisklubina Suomessa.  Lions-toiminta ollut yli 30 vuotta iso osa elämääni.  
Piirikuvernööri 04-05 ja Lions-liiton puheenjohtajuus 08-09 olivat merkittäviä 
virstanpylväitä.  Olen aktiivinen, ulospäin suuntautunut, empaattinen, helposti 
lähestyttävä, tarkka ja teen minkä lupaan.

Ai miks mää ny tähä haen?

Haluan jatkaa hyvin alkanutta ja laaja-alaista matkaani kansainvälisissä Lions-
tehtävissä. LCIF:n nimittämänä Sri Lankan silmäsairaan apurahakoordinaattorina 
(n. 3,5 vuotta), liiton Lions Quest puheenjohtajana (3 vuotta), LCI:n nimittämänä 
teemaklubikoordinaattorina (3 vuotta) sekä LCIF nimittämänä 
maakoordinaattorina (6 vuotta) antavat vahvan pohjan uusiin kansainvälisiin 
haasteisiin.  Tehtävät myös osoittavat, että minuun luotetaan ja yhteistyö LCI:n ja 
säätiön kanssa on ollut sujuvaa.

Kansainvälisen johtajan (ID) tehtävä on kiinnostunut jo usean vuoden ajan, mutta 
nyt jäädessäni 1.5. eläkkeelle, minulla on aikaa paneutua sen tuomiin velvoitteisiin. 
Haluan tuoda kansainvälisen hallituksen lähemmäs meitä suomalaisia, tutummaksi 
meille.  

Englantia puhuin sujuvasti, joka onkin kansainvälisen hallituksen kokouskieli. 
Ruotsi, tulen sillä toimeen ja muita kieliä kuuntelen sujuvasti.

Teksti ja kuva: Heidi Rantala



Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Matti Reijonen
Vampula

Piiri 107-M

Olen Matti Reijonen syntynyt Varkaudessa ja naimisissa lion Hilven kanssa. Meillä 
on kaksi tytärtä ja heillä yhdeksän lasta. Olemme syntyperältämme Savolaisia, 
asuimme pääkaupunkiseudulla noin 30 vuotta ja nyt Satakunnassa yli 20 vuotta. 
Lions-toiminnassa minä olen ollut mukana vuodesta 2001 alkaen 100 %. 
M-piirin piirikuvernöörinä olin 2013-14 ja tällä kaudella Lions-liiton ja NSR:n CC-
Boardin puheen- johtajina.

Miksi Matti on lähtenyt ID-ehdokkaaksi kansainväliseen hallitukseemme? Leijona 
on vienyt käteni eikä päästä siitä irti. Positiivisella asenteella ja yhteistyöllä 
olemme tehneet tuttavuutta ja yhteistyötä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Olemme kasvaneet yhdeksi, vain ulkonäkö erottaa meidät, olemme kavereita. 
Kansainvälinen tehtävä on luonnollinen jatko Liiton puheenjohtajuuden ja 
pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajuuden jatkoksi. Kaikki ajankohtaiset asiat 
ovat tuoreessa muistissa. Kansainvälinen johtaja edustaa koko maailman leijonia 
tasapuolisesti, mutta on myös Suomen ja pohjoismaiden edustajana tehden 
yhteistyötä noin 50 muun ID-johtajan kanssa kunnioittaen järjestön 
perustamiskirjaa ja toiminnan etiikkaa. Toiminta perustuu järjestön arvojen 
perusteella ennakkoon määriteltyjen toimikuntien työhön, joka antaa suunnan 
koko järjestön palvelu-toiminnalle. Tehtävä on minun visioni. Samansuuntaista 
toimikuntatyötä olemme tehneet koko tämän kauden ajan ja saaneet Suomen 
Lions-toimintaa uudistettua monella sektorilla. Suunta on selkeä, uudistuminen, 
joka on ollut tämän kauden visioni. Visio ilman toimintaa, on vain unelma, mutta 
me olemme saaneet yhdessä paljon valmiiksi ja visio on hyvää vauhtia 
toteutumassa.

Yksittäisiä lupauksia kansainvälisen tehtävän hoitoon ei voi antaa, koska niillä ei 
ole merkitystä. Se komitea ja tehtävä, johon nimitetään, selviää vasta 2022 
Conventionin jälkeen. Rohkeasti muutoksessa mukana!

Teksti ja kuva: Matti Reijonen



Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Pirkko Vihavainen
Juva/Luonteri

Piiri 107-D

Järkeviä tekoja Sydämellä

Millainen on ID-ehdokas Pirkko Vihavainen? Jalat tukevasti maassa tallaava 
Jyväskylän yliopistossa kieliä ja kasvatustiedettä opiskellut juvalainen lion. 
Lapsuus vaatimattomissa oloissa on opettanut kohtuullisuuteen ja ihmisyyden 
arvostamiseen ulkoisten olosuhteiden ja kulissien sijaan. Turvallinen lapsuus ja 
nuoruus loivat pohjan kasvuun vahvaksi ja erilaisissa olosuhteissa pärjääväksi 
Pirkoksi.

Nykyinen elämäni maaseudulla kuoppaisten teiden takana pitää kirkkaana 
mielessä, miten erilaisissa olosuhteissa eri puolilla Suomea ja eri puolilla maailmaa 
elämme. Pulmat sekä ilon aiheet näyttäytyvät erilaisina täällä pitkien etäisyyksien 
alueilla kuin kaupungeissa. Päätösten teossa tarvittaisiin enemmän 
molemminpuolista ymmärtämistä ja toistemme, varsinkin heikommassa asemassa 
olevien, kuuntelua. Äänekkäät kyllä pitävät puolensa.

Miksi haen kansainvälisen hallituksen jäseneksi? Huutavan ääni korvesta – ei nyt 
ihan kuitenkaan – mutta haluan tuoda esiin ja pitää keskustelussa myös harvaan 
asuttujen ja usein myös köyhempien alueiden leijonien olosuhteita. Meitä on 
paljon muuallakin kuin Suomessa. Yksi Pirkko ei pysty uudistamaan isoa 
kansainvälistä järjestöä, mutta omilla maanläheisillä ajatuksillani ja Suomen Lions-
liiton puheenjohtajana saamani kokemuksen kautta edistäisin järjestön kestävää 
uudistamista.

Olin mukana More Women in Lions – ja New Voices -projekteissa. Ne sekä 
pohjoismaisten puheenjohtajien kanssa tehty työ ja verkostot antavat lisää taustaa 
ja voimaa toimintaan kansainvälisessä hallituksessa.

Sydämellä
Pirkko Vihavainen

Teksti ja kuva: Pirkko Vihavainen



Aurinko paistaa myös koronan varjossa – Palokka/Wilma
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Teksti ja kuvat: Eija Ahonen

Koronan varjossa on reilu vuosi  jo eletty. Paljosta olemme joutuneet 
luopumaan,  mutta tilanteeseen on kuitenkin  sopeuduttu - kuinkas 
muuten.  Klubin yhteisiä tapaamisia on ikävä, vaikka yhteydenpito 
on hoidettu sujuvasti  muilla keinoilla.  Lahjoituksia olemme kuiten-
kin tehneet aikaisempien kausien tapaan.  Uutena lahjoituskohteena 
meillä on ollut Jyväskylän kaupungin  nuorisotyön Akku-ryhmä eli 
etsivän nuorisotyön ryhmätoiminta  Matarassa.

Kyselimme heiltä tarpeita ja lahjoitimme 
maaliskuussa mm. kahvin- ja vedenkeittimen, 
termoskannuja,  sopivaa syötävää ym. 
Hankinnat teimme Palokan Citymarketista ja 
kauppias Kukkonen lahjoitti lisäksi sipsejä ja 
karkkeja.  Nuorisotyöntekijä Tatu Reinikainen  
otti lahjoituksemme vastaan lämminhenkises-

Ensi- ja turvakoti on perinteinen kohteemme ja 
joulumuistamisiin sisällytämme aina myös 
joitakin neuleita. Tänä talvena veimme lisäksi 
tammikuussa erän pieniä vauvan myssyjä  ja 
tossuja.

sä tapaamisessamme. Sekä presidenttimme Marja Mäenpää että 
minä, Eija Ahonen, koimme, että kohteemme oli hyvä valinta. Tähän 
lahjoitukseen saimme varoja maskikampanjasta klubilaisten hank-
kiessa maskeja omaan käyttöönsä.

Kevään aikana olemme lahjoittamassa myös  Nova-sairaalaan 
television yhdessä muiden leijonien kanssa.
Aurinko paistaa, kevät ja koronarokotukset etenevät  vauhdilla. 
Iloisella mielellä kesää kohti!



Äänekoski/Helmi ja Vihreä Uusiutuva Äänekoski 
yhteistyössä
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Teksti ja kuvat: Johanna Arho-Forsblom



Äänekoski/Helmi ja Vihreä Uusiutuva Äänekoski 
yhteistyössä - jatkuu
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Teksti ja kuvat: Johanna Arho-Forsblom



LCIF terveiset

Ensiksi lämmin kiitos piirimme vuosikokoukselle ja piirimme leijonille. Kun 

vuosikokous päätti lahjoittaa LCIF:n Kampanja 100:lle 5 USD / jäsen niin kaikki 

piirimme klubit ovat tänä vuonna lahjoittajia. Tämä on historiallinen ja hieno saavutus. 

Kaikki klubit osallistuvat. 

Lähin tavoitteemme on kuitenkin toukokuun eurooppalainen LCIF päivä, lauantai 

22.5.2021. Keräyskohteena on TUHKAROKKO. Suomen LCIF koordinaattorit 

valmistavat klubeille oheismateriaalia. Tällä tietoa osa materiaalista lähetetään kaikille 

klubeille sähköisessä muodossa. 

Osaa suunnitellaan painettavan ja se on tarkoitettu kampanjaan osallistuville klubeille 

lähetettäväksi. Muistakaa ilmoittaa osallistumisestanne huhtikuun aikana. 

Liiton rahankeräysluvalla voidaan toteuttaa esim. lipaskeräys tai pullokuittien keräys. 

Näistä maksu suoritetaan Lions -liiton rahankeräystilille (ent. katastrofitili) FI54 8000 

1970 8298 84. Viitteeksi: klubi, rahankeräyslupa ja ”Tuhkarokko”.

Muut eurooppapäivän aktiviteettien tulot voidaan maksaa suoraan LCIF:n sivulla 

https://www.lionsclubs/fi > lahjoita. Valitse palveluvoima, käytä klubin kansainvälistä 

numeroa ja lisää lopussa oleviin huomautuksiin ”measles” (tuhkarokko).

Jotta kaikki klubin maksut saadaan kirjattua ja Melvin Jones kisaan oikeat voittajat, 

pyydän, että klubit lähettävät kaikista LCIF suorituksista 1.5.2021 alkaen kopion 

Suomen LCIF koordinaattori Heikki Hemmilälle. Heikin sähköpostiosoite on: 

heikki.hemmila@gmail.com.

Toivon, että klubit nimeävät myös ensi kaudelle klubin LCIF koordinaattorin, lähetän 

postia.

G piirissä autan mielelläni kaikissa LCIF asioissa.

gsm 040 593 4696

sähköposti toivo.lehtinen5@gmail.com

17

Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin

Lipaskeräys Jämsässä Punaisen sulan merkeissä.



Elämisen taitoja Lions Quest –ohjelmassa,
uusia työkaluja tunnetaitojen harjoitteluun

Lions-klubit: On aika kiittää kasvattajaa, joka on
tehnyt koko lukuvuoden ajan tärkeää työtä lasten
kehittymiseksi terveiksi, vahvoiksi ja vastuullisiksi
ihmisiksi! Kiitä lähikoulusi opettajaa hankkimalla
hänelle Elämisentaitoja Lions Quest –täydennys-
koulutuspaketti, joka sisältää Tunnenallet! -kortit,
käyttöoppaan ja koulutusvideon yhteishintaan 50 €
(+ alv 24%).
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen, Hytölän koulu, Konnevesi

Korttien suosittelijana: 
Lions Quest -kouluttaja 
ja 
erityisluokanopettaja
Johanna Arho-Forsblom

Tunnenallet-kortit ja täydennyskoulutusvideo soveltuvat niin Lions
Quest -peruskoulutuksen käyneille kuin muillekin lasten ja nuorten
tunne- ja vuorovaikutustaidoista kiinnostuneille kasvattajille ja
opettajille.

Tilauksen voit tehdä tämän linkin kautta: 
http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/

Lisätietoja materiaalista löytyy Lions Quest sivustolta

http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/
http://www.lionsquest.fi/ajankohtaista_-_elamisentaidot_keskiossa_joka_paiva/uutuus_tunnenallet-kortit_ja_elamisentaitoja_lions_quest_-taydennyskoulutusvideo/?session=58286022


KiTeNet – Vanhempainillan ohjeet
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



KiTeNet – Vanhempainillan ohjeet - jatkuu
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



KiTeNet – Vanhempainillan ohjeet - jatkuu
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



KiTeNet – Vanhempainillan ohjeet - jatkuu
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



KiTeNet – Vanhempainillan ohjeet - jatkuu
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Henri Valkeinen



KiTeNet –juhlat
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Teksti: Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Lenni Liekkinen

Juhlat korona-rajoituksin Google miitin välityksellä

Ensi kauden KiTeNet -kampanjamateriaalin ensimmäinen video 
valmistui. Äänekosken Koulunmäen yhtenäiskoulun 11 kolmas-
luokkalaista olivat koko kevättalven mukana ”Turvallista tubetusta” -
kerhossa, jossa videota suunniteltiin ja lopulta kuvattiin Henri Valkeisen 
johdolla. 

Huhtikuun 14. oli aika järjestää lasten tähdittämän videon ensi-ilta ja 
juhlat. Kerholaisten lisäksi juhlimiseen osallistuivat kaikki koulun 
kolmannet luokat, kerholaisten vanhempia ja lasten lahjoja 
sponsoroineiden klubien edustajat Google miitin välityksellä. KiTeNet -
kampanjan pj. Hannu Anttonen piti meille kaikille juhlapuheen 
kotitoimistostaan Oulusta.

Valmiin videon katselu oli suuri 
hetki ja aivan erityisen 
merkitsevän juhlasta teki se, että 
jokainen lapsi sai muistoksi 
oman Lions Quest -nallen. Sama 
nalle oli kerhokevään aikana 
nimetty Ediksi. Nalleja 
lahjoittivat paikalliset Lions 
Clubit: Sumiainen, Suolahti, 
Äänekoski/Kotakennäs ja 
Äänekoski/Helmi.

”Virallisen” juhlinnan jälkeen oli 
aika iloita yhdessä ja heittää nallet 
ilmaan:
”Me tehtiin se ja ollaan mukana 
jossain suuressa ja tärkeässä!” 
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Suomen Lions-liitto ry etsii toiminnanjohtajaa

Sinä näkyvyyttä pelkäämätön tulevaisuuden toiminnanjohtaja

Suomen Lions-liitto on osa perinteikästä kansainvälistä Lions Clubs International -
palvelujärjestöä. Suomen Lions-liittoon kuuluu yli 800 klubia, joiden yli 19 000 jäsentä tekevät 
arvokasta vapaaehtoista palvelutyötä. Klubit auttavat omilla kyvyillään ja vahvuuksillaan 
erilaisissa avuntarpeissa olevia, erityisesti lapsia ja nuoria paikallisesti, valtakunnallisesti sekä 
kansainvälisesti. 

Lionien Punainen Sulka -kampanjat ovat olleet näkyvä osa suomalaista hyväntekeväisyyttä 
kymmeniä vuosia. Kansainvälisen järjestömme teemat ovat ympäristö, diabetes, lapsuusiän 
syöpä, näkö ja nälkä.

Yhteisöllisyys ja empatia, merkityksellinen tekeminen, vastuullinen ja luotettava organisaatio 
ovat tekijöitä, jotka saavat leijonat innovoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan pieniä ja isoja 
tekoja lähimmäistemme elämänlaadun parantamiseksi.

Odotamme Sinulta

Onnistuakseen kansainvälisen Lions-palveluklubijärjestön Suomen toimintojen 
toiminnanjohtajana edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Sopivan 
teoreettisen tiedon lisäksi arvostamme käytännössä hankittua kokemusta suunnittelu-, 
toimeenpano-, organisointi- ja esihenkilötehtävistä järjestössä, säätiössä tai yrityksessä.

Ihmiset ovat Lions-palveluklubitoiminnassa keskiössä. Viestit sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Olet aktiivinen vuorovaikuttaja ja kykenet elämään vuosittain muuttuvan hallinnon 
kanssa.

Johdat yhdistyksen ja toimistotiimin toimintaa sekä vastaat taloushallinnosta.

Olet helposti lähestyttävä ihminen kotimaisille ja kansainvälisille lioneille.

Moninaisessa palvelutehtävässä edellytetään kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja priorisoida 
erilaisia tehtäviä, välillä aikapaineessakin.

Tarjoamme Sinulle

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa lionstoiminnan tulevaisuuden näkymiin 
mielenkiintoisessa uudistusvaiheessa.

Lähetä meille osoitteeseen rekrytointi@lions.fi 12.5. mennessä
•       Linkki esittelyvideoosi (2-4min), jossa kerrot meille
•       Millainen vaikutelma sinulla on järjestötoiminnasta?
•       Miten markkinoisit Lions-brändiä?
•       Miksi sinä olet oikea henkilö Suomen Lions-liiton tulevaksi toiminnanjohtajaksi?
•       Lyhyt hakemus sisältäen palkkatoiveen ja ansioluettelon.

Lisätietoja: Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Sanna Mustonen sanna.mustonen@lions.fi 
ja arkisin klo 16-20.00, p. 050 331 5517.

Teksti : Lions-liiton www-sivuilta
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Ajasta ikuisuuteen - Muistokirjoitukset

Juha Mikko Lehtonen (28.01.68-21.08.20)

Juha oli pidetty, rauhallinen ja oikeuden-
mukainen luottamusmies.
Hän toimi pitkään mm.
- monipuolisesti urheilussa
- kunnallisella puolella
- kirkon luottamustehtävissä
- yrittäjien -ja taksiliiton toiminnassa
- LC-toiminnassa klubin sihteerinä ja 

presidenttinä

Muistoa kunnioittaen
LC Pylkönmäki

Tervetuloa mukaan G-piirin toimintaan

Klubi Jäsenen nimi
Pylkönmäki Malinen Harri


