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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet lukemassa kauden 2021 - 2022 ensimmäistä G-sanomat julkaisua eli G-
sanomat ilmestyvät toimestani vielä tällä kaudella kuukausittain.
Julkaisu on suunnattu jokaiselle lionille, leolle sekä puolisolle/kumppanille.
Sisällön tuotantoon toivotaan edelleen jäsenten tarinoita omista hyvistä 
teoistamme. Kaikki tekomme ovat tärkeitä sekä itsellemme että 
ympäristöllemme.

Kauden ensimmäinen julkaisu sisältää joitain hallinnollisia tietoja, mm. 
piirihallituksen kokoonpanon, piirihallituksen päätökset ja Lions-liiton 
päätökset.

Julkaisu ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat tari-
nat tulee lähettää 19.9.2021 mennessä. Toimita tarinat Word/vastaava 
muodossa eli älä muuta PDF muotoon.

Viimeisin julkaisu on luettavissa selattavana e-julkaisuna.
Kaikki julkaisut löytyvät Piirin www-sivuilta PDF muodossa.

Julkaisu lähetetään kaikille piirimme jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä 
sähkö-postiosoite.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan sähköposti-
osoitteeseen. Pyyntö koskee myös aikaisemmin eston ilmoittaneita.

Kiitokset etukäteen kaikille G-sanomien toteutuksessa
avustaneille ja tuleviin julkaisuihin avustaville.

Hyvää alkanutta toimintakautta 2021 – 2022
kaikille toivottaen

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Piirihallitus 2021 - 2022

Piirihallitus

Piirikuvernööri (DG), Johanna Arho-Forsblom, Äänekoski/Helmi
1. Varapiirikuvernööri (1 VDG) Markku Kauppinen, Toivakka
2. Varapiirikuvernööri (2 VDG) -- Tehtävä avoinna --
Edellinen piirikuvernööri (IPDG) Erkki Mäntylä, Jämsänseutu
Piirisihteeri (CS) Pirkko Kangasaho, Karstula/Sirkat
Piirin rahastonhoitaja (CT) Erkki Iso-Markku, Vilppula
Jäsenjohtaja (GMT) Olavi Vesanen, Jämsänseutu
Koulutusjohtaja (GLT) Anne Koivisto, Palokka/Wilma
Palvelujohtaja (GST) Helvi Stolt, Vaajakoski/Ewe
LCIF Toivo Lehtinen, Jämsänseutu

Alueet ja lohkot (alueiden ja lohkojen puheenjohtajat ovat piirihallituksen 
jäseniä)
I Alue

1. lohko, Hannu Sireni, Sysmä (Klubit: Hartola, Joutsa, Joutsa/Jousa,
Luhanka, Sysmä, Toivakka)

2. lohko, Tapani Laukkanen, Hankasalmi (Klubit: Hankasalmi, Laukaa)
II Alue,

1. lohko, Jouni Huotari, Jkl/Harju (Klubit: Jyväskylä, Jkl/Cygnaeus,
Jkl/Harju, Korpilahti, Muurame)

2. lohko, Mikko Kauranen, Jkl/Kuokkala (Klubit: Jkl/Jyvä, Jkl/Jyvässeutu,
Jkl/Kuokkala, Palokka, Palokka/Wilma)

3. lohko, Tehtävä on avoinna (Klubit: Jkl/Lohikoski,  Jkl/Viitaniemi, Jkl/Äijälä,
Vaajakoski/Ewe

III Alue
1. lohko, Pekka Ikonen, Kuorevesi (Klubit: Jämsä/Himos, Jämsänseutu,

Kuorevesi)
2. lohko, Toivo Aliranta, Vilppula (Klubit: Mänttä, Mänttä/Esteri, Mänttä/Ilves,

Vilppula, Vilppula/Koski)
IV Alue

1. lohko, Mauri Koskela, Keuruu (Klubit: Haapamäki, Keuruu,
Keuruu/Lapinsalmi, Petäjävesi)

2. lohko, Petri Haaksluoto, Uurainen (Klubit: Pylkönmäki, Saarijärvi,
Saarijärvi/Kalmari, Saarijärvi/Palvasalmi, Uurainen)

3. lohko, Pirkko Kokkonen, Äänekoski/Helmi (Klubit: Konnevesi, Sumiainen,
Suolahti, Äänekoski & Kotakennäs, Äänekoski/Helmi)

V Alue
1. lohko, Hilkka Saarenketo, Karstula/Sirkat (Klubit: Kannonkoski,

Karstula, Karstula/Riutta, Karstula/Sirkat, Kivijärvi)
2. lohko, Eero Pulkkinen, Viitasaari/Porthan (Klubit: Kinnula, 

Pihtipudas, Pihtipudas/Emmit, Viitasaari, Viitasaari/Karoliina,
Viitasaari/Porthan)
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Kauden 2021 – 2022 piirivirkailijat

GAT (Global Action Team = GMT + GLT + GST)
pj Johanna Arho-Forsblom, Äänekoski/Helmi

JÄSENOHJELMA
GMT (jäsenjohtaja)
Olavi Vesanen, Jämsänseutu

Puolisotoiminta
Sinikka Kurki, Jyväskylä/Lohikoski (puoliso)

KOULUTUS
GLT (koulutusjohtaja)
Anne Koivisto, Palokka/Vilma

PDG-toimikunta
IPDG Erkki Mäntylä, Jämsänkoski

PALVELU
GST (palvelujohtaja)
Helvi Stolt, Vaajakoski/Ewe

Nuorisovaihto-, Orkester Norden -, kummilapsityöryhmät
Piia Tenkula, Mänttä/Esteri

Leotoiminta
Ei piiritason yhteyshenkilöä

Lions Quest
Pia Bärlund, Uurainen

Lion-kortit, Anna tukesi nuorisolla -arpajaiset ja muu 
varainhankinta
Helvi Stolt, Vaajakoski/Ewe

LCIF
Toivo Lehtinen, Jämsänseutu
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Kaikilla piirihallituksen jäsenillä sekä toimikuntien ja työryhmien 
puheenjohtajilla on sähköpostiosoite etunimi.sukunimi (at) lions.fi.

Puhelinnumerot ovat piirin www-sivuilla lions.fi/G.

Kauden 2021 – 2021 piirivirkailijat

VIESTINTÄ
PR, piirin www-sivut, printed media
Jari Rytkönen, Uurainen

Metso-Leijona
Ilkka Salonen, Karstula

Piirin Facebook-uutiset ja muu uutiset
Tuomo Kilpinen, Muurame

SÄÄTIÖTOIMINTA
AR–säätiö
Mikko Kauranen,  Jyväskylä/Kuokkala

MUU TOIMINTA
Sri Lankan Lions-ystävät
Tuomo Vartiainen, Palokka

G-piirin Lions toiminnan tuki
G-piirin lion: Mikäli Sinulla on Lions-toimintaan, jäsenrekisteriin
tai aktiviteettien tallennuksiin liittyviä kysymyksiä,
voit lähettää sähköpostia piirin tukeen 107g.lctuki (ät) gmail.com.
Vastaus pyritään antamaan kolmen päivän sisällä.
Viestissä tulee olla mainittuna kysyjän nimi sekä klubi.
Mikäli tiedot puuttuvat, kysymykseen ei välttämättä vastata.

Puhelintuki numerosta 044 9818705 (ei päivystävä),
vastaajaan jätettyjä viestejä ei kuunnella.
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Piirikokouksen ja Lions-liiton vuosikokouksen päätöksiä

Piirikokouksen päätöksiä
Metso-Leijona lehden tukimaksu 3 €/jäsen, maksimissaan 90 €/klubi
tai klubilta 50 € ilmoitus / mainos lehteen.

Nuorisovaihtoleirin tukimaksua ei peritä.

Lions-liiton vuosikokouksen päätöksiä
Lions-liiton puheenjohtaja 2021-2022

Sanna Mustonen, Kirkkonummi – Kyrkslätt/Nice

Lions-liiton varapuheenjohtaja 2021-2022
Heikki Mäki - Paattinen

Jäsenmaksu 2021 – 2022
Kotimaista jäsenmaksua ennallaan 35 €/jäsen, Perhejäsenen
jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta (edellyttää, että
perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin)

Vapaaehtoinen tukimaksu Lions-liiton katastrofirahastoon
Vuosikokous hyväksyi vapaaehtoisen tukimaksun 5 € / jäsen
keräämisen.

Joulukortti ja arpa-aktiviteetit
Joulukortti- ja arpa-aktiviteetit järjestetään kaudella 2O21 – 2022.

Hyväksytyt klubialoitteet lyhyesti

LC Vaasa/Meri: Kivisten etäisyyspaalujen kunnostaminen
lionien toimesta näkyvyyden parantamiseksi ja ympäristön
siistimiseksi.

LC Helsinki/Malmittaret: Turhat tittelit pois vuosikokousten
puheenvuoropyynnöistä tavoitteena osallistujien tasa-arvoisuuden
lisääminen.

LC Seinäjoki/Botnia: Leijona-kävely – Lions Walk

Vuosikokouksen pöytäkirja liitteineen on luettavissa
lions.fi sivuston Jäsensivut osiosta kohdasta Kokoukset /
Kokouspöytäkirjat/Vuosikokous.
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KiTeNet uutisia

Teksti: Anne Koivisto, Kuvat: www.lions.fi/kitenet

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet)-kampanja on tällä toimintakaudella 
tärkeä lapsiin kohdistuva aktiviteettimme. Onhan klubisi mukana tässä kampanjassa, jonka 
painopistealueita ovat lasten ohjaus terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä, toisen 
oikeuksia kunnioittava ja rikokset tunnistava nettikäyttäytyminen sekä lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteyden tukeminen ja vahvistaminen.

KiTeNet -oppaasta vanhemmat saavat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiinsä ja hyviä keskus-
telun aiheita yhteisiin tilaisuuksiin sekä lasten kanssa keskusteluihin: Miten kännykän käyttöä 
seurataan? Miten olla lapsen rinnalla digimaailman karikoiden välttämiseksi? Mitkä ikärajat 
ovat merkityksellisiä ja miksi? Mistä apua vaaratilanteissa?

Klubien avaintehtävänä kampanjassa on keskustelutilaisuuden järjestäminen vanhemmille 
yhdessä koulun, vanhempainyhdistysten tai opettajan kanssa. KiTeNet -vanhempainilta on 
parhaimmillaan koulun ja kodin kasvattajien tietojen ja ajatusten vaihtoa ja samanikäisten 
huoltajien vertaistukea. Avoin ja turvallinen keskusteluyhteys kotona tukee lapsen tervettä 
kasvua. Materiaali on suunniteltu noin 10-vuotiaille (8-12).  Tavoitteenamme on myös tuki-
verkoston rakentaminen lapsille ja aikuisille yhdistämällä eri perheiden voimavarat. 

Kampanjan nettisivut löytyvät osoitteesta:  https://lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-
nettikaytokseen/

Käytännön toimien ohjeet löydät  KiTeNetin sivulta Lionsklubeille > Vinkkejä toteutukseen > 
Illan ohjelma murupolun takaa KiTeNet: Askeleet onnistuneeseen vanhempainiltaan
dokumentista. Se sisältää KiTeNet -kampanjamateriaalit, Esivalmistelut, Toteutusvaihtoehdot, 
Järjestelytehtävät, Vanhempainiltamallit ja paljon muuta tietoa aiheesta. KiTeNet-webinaari 
pidetään torstaina 16.9.2021 klo 18 alkaen. Aiheina ovat kampanjan toteutus klubeissa 
sekä nettipelaamisen ilot ja ongelmat. Linkki tilaisuuteen julkaistaan myöhemmin.

Piirin 107-G KiTeNet koordinaattorina otan piirin toimesta yhteyttä kuntien opetustoimeen 
selvittäen koulut, jotka haluavat osallistua tähän kampanjaan, 3. lk (3.-4.lk) luokka- ja 
oppilasmäärät sekä koulujen yhteyshenkilöt. Pieniin kuntiin, joissa toimii vain yksi klubi, olen 
yhteydessä suoraan klubeihin koulujen, yhteyshenkilöiden ja oppilasmäärien 
kartoittamiseksi.

Klubeja pyydän lähettämään minulle tiedot kampanjaan osallistumisesta, mahdollisista 
yhteistyökouluista (ollut muita aktiviteetteja yhdessä), klubin KiTeNet yhteyshenkilön 
nimen ja sähköpostiosoitteen 30.9.2021 mennessä.

Piirin järjestämä webinaari kampanjan aloittamiseksi ja koulujen jakamiseksi klubeille 
pidetään lokakuussa 2021. 
Yhteistyöterveisin
Anne Koivisto
KiTeNet koordinaattori
(etunimi.sukunimi@lions.fi)
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Palokan leijonien kuulumisia kevät- ja kesäkaudelta

Teksti: Tuomo Vartiainen
Kuvat: Marjut Katajavuori-Vartiainen ja Tuomo Vartiainen

Maailmanlaajuisesta koronapandemiasta johtuen toimintakausi 2020-2021 oli 
klubin toiminnassa poikkeuksellinen. Monia suunniteltuja aktiviteetteja ei voitu 
toteuttaa. 

Kevätkaudella klubi-illat toteutettiin kokoontumisrajoituksista johtuen etänä 
Teams-kokouksina.  Nettikokouksiin liittyi luonnollisesti jonkin verran yhteys-
ongelmia, mutta kokonaisuutena asiat pystyttiin käsittelemään onnistuneesti. 
Henkilökohtaista yhdessäoloa nettikokoukset eivät luonnollisesti pysty kor-
vaamaan.

Perinteiset pilkkikisat järjestettiin Tuomiojärvellä. Palokkaa siivottiin yhdessä 
ladyjen kanssa osallistumalla samalla liiton Kulmat kuntoon-projektiin. Ollilan 
leikkipuiston hoito aloitettiin jälleen kesän kynnyksellä. Kesän aikana hoidettiin 
myös ikäihmisten asiointipalvelua, joskin rajoitetummassa muodossa. Kauden 
päättäjäisiä vietettiin klubin 1980-luvulla rakentamalla Karhujärven partio-
majalla tutustuen samalla majan ja muutama vuosi sitten rakennetun WC:n 
rakennusvaiheisiin.

Klubin säännöt uudistettiin liiton laatimien mallisääntöjen mukaisiksi.

Suurella ilolla otettiin vastaan uudet leijonat Pentti Äijö ja Seppo Marttinen. 

Ladyt tukivat edelleen Sri Lankan kummityttö Shashinin koulunkäyntiä. 
Koronatilanne maassa on edelleen erittäin vaikea ja koulutyökin oli välillä 
pysähdyksissä.

Myös vuoden leijonavalinta poikkesi tavanomaisesta. Presidentti valitsi kauden 
2020-2021 vuoden leijoniksi kaikki klubin leijonat yhdessä. Poikkeusvuodesta 
selvittiin hyvällä yhteistyöllä ja näin jokainen leijona on tunnustuksen arvoinen. 
Klubissa on hyvä henki ja jokainen tuo kekoon oman tärkeän panoksensa. 
Kanadan maljan tavoin hylsy kiertää kiertopalkintona veljeltä veljelle.
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Kulmat Kuntoon Palokassa

Leikkikenttä oli ahkerassa käytössä



Mikko Alatalon yhteislaulutilaisuus Äänekoskella

Teksti ja kuvat: Pirkko Kokkonen

Koronan vaikutukset ovat varmaan eniten vaikuttaneet yleisötilaisuuksien 
järjestämiseen. Niin oli myös Äänekoskella, missä oli suunnitelmissa pitää 
lauantaina 14.8 Mikko Alatalon vetämä yhteislaulutilaisuus Keskuspuistossa. 
Pitkään oli kuitenkin epäselvää, saako sen järjestää. Lopulta tapahtumalle 
näytettiin vihreää valoa, kun osallistujamäärä rajoitettiin 50 henkilöön. LC 
Äänekoski/Helmi lupautui hoitamaan kahvituksen, tällä kertaa ilman 
lettukestejä.

Ostimme tarjottavat, vuokrasimme kahvinkeittimen ja pystytimme katoksen. 
Kaikki alkoi olla valmista siinä vaiheessa, kun Mikko Alatalo avasi ääntään 
esiintymislavalla.
Nähtävästi sen viikon sademäärästä oli vielä iso osa valumatta, sillä taivaat 
aukenivat ja luovuttivat lastinsa. Yhteislaulusta ei tullut oikeastaan mitään, kun 
osallistujilla oli täysi työ pitää sateenvarjoa suojanaan ja estää toisessa kädessä 
laulun sanoja kastumasta.
Saimmepa yhteislaulun sijaan kuulla Mikon konsertin.

Kaatosateessa ei juuri kahvin ostajia ollut, mutta olipa kuitenkin tarjolla. 
Aktiviteetti ei tuottanut rahallista tulosta, mutta ei onneksi kovin suurta 
tappiotakaan. Sen sijaan kokemus oli ikimuistoinen. Harvoin olemme olleet niin 
märkiä kuin tilaisuuden jälkeen tavaroita pois kerätessä. Täytyy todeta, että kun 
on läpimärkä, niin lisäsade ei enää haittaa, etenkään, kun ilma oli kohtuullisen 
lämmin.

Päivän onnellisin taisi olla se äitinsä kanssa ollut pikku tyttö, joka nautti 
sydämensä kyllyydestä vesisateesta ja lätäköissä läpsyttelystä, etenkään kun äiti 
ei kieltänyt. Siinä riemussa jäivät Mikon laulut toiseksi.

Helmistä paikalla olivat Seija Kangassalo, Päivi Häyrinen, Mamilla Hämäläinen ja 
Pirkko Kokkonen.
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Helmit odottavat asiakkaita

Mikko Alatalo ja yleisöä sateessa



Uuraisilla vuoden 2021 aikana

Niin meillä kuin varmasti kaikilla klubeilla toimintakausi 2020-2021 oli 
poikkeuksellinen. Elämme toivossa, että alkaneen kauden voimme toimia ainakin 
lähes aikaisempien kausien tapaan.

Toiminnallisesti pidimme kaikki hallituksen kokoukset fyysisesti, kuukausi-
tapaamisista muutaman peruutimme ja kevään vaalikokous pidettiin etäyhteyden
avulla.

Teksti ja kuvat: Jari Rytkönen

Helmikuun klubi-iltaa vietimme Leinikin puistossa
makkaraa paistaen ja mehua juoden.
Noin 20 asteen pakkasesta huolimatta paikalla oli reilu 
10 klubimme jäsentä.

Puiston Leijona-kolmion kevät-
kunnostus toukokuussa

Otimme varaslähdön Kulmat Kuntoon kampanjaan 
Nevalan leikkipuiston perintökohteessamme.
Pienellä pintaremontilla saimme leikkipuistosta 
siistimmän.
Tavoitteena oli maalata puistossa olevat leikkivälineet. 
Sateinen kevät esti työn suorituksen, tämän jälkeen tulivat 
helteet ja nyt taas sateet. Olisi siinä välissä voinut toki olla 
päiviä, jolloin työn olisi voinut tehdä. Sopivia ilmoja odotel-
lessa vielä tänä syksynä tai todennäköisemmin ensi 
keväänä. Maalit ovat jo valmiina.
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Klubimme merkityksellisin aktiviteetti oli veteraani- ja 
lottamerkkien kiinnitys Uuraisten hautausmaalla, 
haudoille, joilta merkit puuttuivat. Aktiviteetin 
puuhamiehenä ja vastuuhenkilönä toimi lion Hannu 
Koskinen.
Saavutimme aktiviteetilla valtakunnallista huomiota 
niin tiedotusvälineissä kuin muissakin yhdistyksissä.

Toripäivää saimme viettää Uuraisilla 
vuoden tauon jälkeen. Teimme toimin-
taamme tutuksi omalla osastolla. 
Vaikka jaoimme ilmaiseksi vaahteran-
taimia, näin maaseudulla aivan väärä 
valinta.


