
Julkaisupäivä 23.9.2021

Julkaisija: Jari Rytkönen (107-G tiedotusvastaava)
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari (at) rytkonen.cc
Syyskuun G-sanomien tarinat ja kuvat 17.10.2021 mennessä.

Sisältö:
- Julkaisijan puheenvuoro 2
- Piirikuvernöörin kynästä 3
- KiTeNet webinaari 4
- Muurame – Kulttuurikierrätystä       

kauppakeskuksessa 5
- Toivakka – Uudenkarhea markkinateltta 6
- Terveiset Ratnapuran silmäsairaalasta 7
- Jyväskylä Lohikoski

Päivänsäteen aistihuoneen kalustaminen 8
- Vilppula avasi kautensa metsässä 9
- LCIF terveiset 10
- G-piirin koulutuksia 11

Kuva: Lions-liiton sivuilta

1

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Syyskuu on vaihtumassa lokakuuksi ja todennäköisesti olemme julkaisun 
levikkialueella kokeneet ensimmäiset yöpakkaset. Olen monesti vertaillut, 
mitä olen eri vuosina julkaisujen ilmestymisaikoihin kirjoittanut. Kun ver-
taan viime vuotta ja kuluvaa vuotta, niin sanonta Vuodet eivät ole veljeksiä 
keskenään ei ainakaan tässä tilanteessa pidä paikkaansa.
Kuten viime vuonna, niin tänäkin vuonna Foreca lupaa ainakin vielä loka-
kuun ensimmäiselle viikolle jopa 15 asteen lämpötiloja.
Mikä erinomainen tilaisuus erinomaisessa säässä klubeille tuoda
toimintaansa tutuksi omalla paikkakunnallaan

Hyvän päivänä tehdään hyvää.
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. Hyvän Päivä koskee 
kaikkia n. 19 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta lionia noin 820 lions-
klubissa eri puolilla maata.

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja 
kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

Liiton viestintäjohtaja Raimo Sillanpää on lähettänyt klubeille lehdistötiedote 
pohjan. Käyttäkää hyväksenne.

G-sanomat ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat 
tarinat tulee lähettää 17.10.2021 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 
sähköpostiosoite.

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

Hyvää alkavaa syksyä kaikille toivottaen

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

Selatessani päivän uutisvirtaa Facebookissa, sivuilla vilahtelee koko elämän 

aiheiden kirjo. Painan tykkäyksiä. Joihinkin aiheisiin klikkaan surullisen 

kasvokuvan ja toisiin sydämen. Helppo tapa osoittaa myötätuntoa. Jonkin 

päivityksen jälkeen kirjoitan henkilölle yksityisen viestin. Tiedän, että tällaisilla 

viesteillä on ollut itselleni merkitystä. 

Lukiessani Iltapäivälehtiä, huomaan, että sosiaalisessa mediassa kerrotut 

tavallisten ihmisten tarinat ylittävät yhä useammin myös uutiskynnyksen; 

sankaritekojen kertomiselle on tilausta! Some osoittaa voimansa hyvän mielen 

levittämisessä ja nämä uutiset ovat myös terapiaa. Niistä tulee mieleen, että 

ihmisiin voi vielä uskoa ja hyviä asioita tapahtuu. Some-päivityksillä voi levittää 

hyvää mieltä ja ”tykkäämällä” niistä voi tukea hyvän kulttuuria. Minä kuulun 

niihin ihmisiin, joita toisten auttaminen ilahduttaa suunnattomasti. 

Tutkijoiden (*) mukaan tälle ajalle ominaista on myönteisyyden korostaminen, 

joka näkyy arjen hyvien tekojen arvostamisena. Kun maailmalla on paljon 

murheita, pienestä ihmisestä alkaa tuntua, että jotain voisi tehdä itsekin. 

Tavallisen ihmisen teot ovat pieniä asioita. Hyvistä teoista kertominen poikii uusia 

hyviä tekoja. Toisen tarinaa lukiessani voin saada ilon kyyneleet silmiini. 

Nähdessäni hyviä malleja, joita toiset ovat tehneet, tulee mieleeni, että minäkin 

voin ja pystyn. Hyvät asiat leviävät yhtä helposti kuin huonotkin. Tässä kohden 

mallioppiminen on enemmän kuin suositeltavaa ja ihminenhän jäljittelee herkästi 

toisia. 

Hyvän asian tekeminen tuottaa hyvää mieltä ja sen jakaminen, tietenkin, lisää 

onnellisuutta. Sain menneellä viikolla ystävältäni melkein sangollisen muikkuja ja 

iloisiksi tulivat perheeni lisäksi viisi kissaamme ja tarinan jakamisella tuotin 

hyvää mieltä useille Fb-kavereilleni. 

Entä jos sosiaalinen media on oma henkilökohtainen leijona-tekosi? 

*) Mediatutkija Veijo Hietala ja onnellisuustutkija Markku Ojanen

Ollaan tekeviä ja näkyviä leijonia!

DG Johanna Arho-Forsblom 
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KiTeNet

”Vuosikymmenten jälkeen lapsistamme näkee, mikä meille on ollut 
tärkeää.” 
(Tanja Karpela)

Netti on keskeinen osa lastemme ja omaakin elämäämme. Osaammeko olla 
mediakasvattajia ja hyvän mahdollistajia? Nyt on kaikilla mahdollisuus 
osallistua paikkakunnallaan hyvän tekemiseen konkreettisesti. KiTeNet-
vanhempainilloissa voimme antaa työkaluja lapsiperheiden arkeen ja olla 
tukemassa tulevan sukupolven elämisentaitoja; lasten tervettä kasvua. 
Suomen Lions-liiton webinaari-sarjassa oli 16.9. aiheena KiTeNet –
Kiusaamisesta terveeseen netinkäyttöön. Osallistujaennätys saatiin, sillä 
webinaaria seurasi huikea määrä leijonia (yli 150). 

Aiheina olivat: 
• Yhdessä Terveeseen nettikäytökseen - kaikki paremmin, CC Sanna Mustonen.
• Digipelaaminen ja pelikasvatus, koulutussuunnittelija Aino Harvola EHYT ry.
• Miten toteutamme antoisan KiTeNet–illan vanhemmille,

erityisopettaja DG Johanna Arho-Forsblom.
• Nettisivujen hyödyntäminen - kohteena lasten vanhemmat, PDG Hannu Anttonen.
• Kyselyvartti.

Mikäli et ehtinyt mukaan, voit kuunnella sen tämän linkin kautta: 
https://youtu.be/ijUQbq0vz64.
Linkki on myös piirin www-sivujen etusivulla.
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Muurame – Kulttuurikierrätystä kauppakeskuksessa

Muuramen Leijonat on toimittanut Muuramen Kauppakeskukseen 
keskuksen toimijoiden tukemana YLEISEN HYLLYN.

Lion Arto Nikamaan ideoimasta kirjahyllystä saa ottaa lukemista ilmaiseksi 
sekä tuoda siihen täydennystä, mikäli hyllyssä on tilaa.

Tuo hyllyyn kirjoja sekä lehtiä, jotka saattavat kiinnostaa muitakin.
Leijonat toivovat kierrätyshyllylle aktiivista käyttöä.  💯🦁
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Teksti: LC Muurame Facebook, kuva lion Tarja Salmela

Kierrätyshylly -
idean isä
lion Arto Nikamaa.



Toivakka – Uudenkarhea markkinateltta

Kuvassa uudenkarhea markkinateltta odottaa ensimmäisiä vieraitaan 
Toivakan markkinoilla.

LC Toivakan uusin aktiviteetti on markkinateltan vuokraus. Monikäyttöistä ja 
edustavaa telttaa markkinoidaan lähialueen eri tilaisuuksiin. Teltan 
(2x4x4m) mekanismi mahdollistaa teltan pystyttämisen nopeasti pienellä 
porukalla. Teltta sekä tarvittava pöytä- ja penkkikalusto toimitetaan 
pystytettynä kohteeseen. Lisätietoja info@lctoivakka.fi.
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Ratnapuran silmäsairaalan kuulumisia

Korona on koetellut Sri Lankaakin ankaralla kädellä. Suomalaisten leijonien 
toteuttama silmäsairaala on kuitenkin ollut näissäkin olosuhteissa täydessä 
vauhdissa. Potilaskontakteja on ollut toimintavuosien aikana tähän mennessä 
ollut n. 242.249 kpl. Harmaakaiheja on löydetty 23.104. Ilmaisleikkauksia on 
ollut noin 10.271 ja maksettuja leikkauksia 10.286. Potilaskäyntejä sairaalassa 
on ollut 157.545 ja seulontaleireillä noin 40.744.

Me leijonat ja muut kaikki muutkin kuin leijonat voimme tukea edelleen 
vähävaraisten srilankalaisten silmäleikkauksia. Tällä hetkellä yksi silmäleikkaus 
maksaa noin 70 - 80 euroa. Tukimaksulla saamme yhden köyhän henkilön näön 
pelastettua, sairaala maksaa toisen puolen. Sairaalassa noin puolet potilaista on 
varattomia ilmaispotilaita. Toisen puolen tuloilla katetaan toiminnan menot.
Tukimaksu on 40 euroa/hlö. 35 euroa menee lyhentämättömänä 
silmäleikkausten maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan välttämättömiä 
hallinnollisia menoja, joita toiminnassa syntyy. 

Ratnapuran käytännön asioita Suomen päässä hoitaa Sri Lankan Lions Ystävät.  
Mikäli haluat tulla mukaan tukitoimintaan, ota yhteyttä Kaarina Laineeseen 
kaarina.laine@pp.inet.fi. Häneltä saat ohjeet maksun suorittamiseen. 
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Päivänsäteen aistihuoneen kalustaminen

Teksti: Viljo Hokkanen, Kuva: Heikki Eisto

Tukena Päivänsäde on Jyväskylän Kuokkalassa sijaitseva kehitysvammaisten palveluyksikkö. 
Se tarjoaa  kodin 31:lle henkilölle kahdessa eri kiinteistössä. https://tukena.fi/paivansade/. 
LC Jyväskylä/ Lohikoski on ollut mukana Jyväskylän Kuokkalassa sijaitsevan Tukena Päivän-
säteen aistihuoneen kalustamisessa.

Aistihuone on elämystila, jossa pyritään aktivoimaan aisteja. Näkö- ja kuuloaistia aktivoidaan 
käyttäen mm. erilaisia visuaalisia ratkaisuja ja ääniä. Aistien herättelemiseen käytetään myös 
liikettä erilaisten istumisratkaisujen avulla. Aistihuoneessa rauhoitutaan ja rentoudutaan.  
Muistisairaat, kehitysvammaiset ja autisminkirjoon kuuluvat henkilöt hyötyvät aistihuoneen 
tarjoamista mahdollisuuksista.

Päivänsäteen henkilökunta ja asukkaat esittivät toiveita aistihuoneen laitehankinnoista. Klubi 
toteutti esitetyt toiveet omien resurssiensa puitteissa. Marraskuussa lahjoitettiin aisti-
huoneeseen hierova tuoli. Asukkaat ovat olleet siihen hyvin tyytyväisiä ja tuoli on ollut 
kovassa käytössä. Linkki tuolin lahjoitustapahtumaan https://tukena.fi/hierontatuoli/

Kesäkuussa aistihuone sai lisää välineitä. Niitä olivat säädettävät, kattoon asennetut värivalot, 
keinutuoli sekä bluetooth-tyyny. Aistihuone on jo nyt melko hyvin varusteltu. Kenties jotain 
vielä puuttuu ja klubimme voi olla jatkossakin auttamassa.
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Kuvassa: Marko, Otto, Viljo ja Pekka

Parin viikon päästä Otto oli Ammattiopiston valmistujaisjuhlissa. Onnellinen nuori mies Otto 
sai Ammattiopisto Spesian koulun päätökseen. Stipendin kera kesäloman viettoon. 
https://tukena.fi/koulun-paattyminen/

LC Jyväskylä/Lohikoski, 50 vuotta We Serve-henkistä toimintaa.

Viljo Hokkanen, presidentti
Pekka Anttalainen, sihteeri
Heikki Eisto, rahastonhoitaja

Otto rentoutuu keinutuolissa, 
säätelee värivaloja ja kuuntelee 
musiikkia. 

https://tukena.fi/paivansade/
https://tukena.fi/hierontatuoli/
https://tukena.fi/koulun-paattyminen/


Vilppulan kuukausitapaaminen ja kauden avaus metsässä

Teksti: Toivo Vehmaanperä, Kuva: Timo Kangasjärvi

Koronatilanteesta johtuen päätettiin syyskuun kuukausitapaaminen järjestää 
ulkotiloissa. Tämä onnistui kun pääsimme tutustumaan puunkorjuuseen Metsä 
Groupin työmaalla 9.9.2021
Sade loppui sopivasti ennen tilaisuus alkua ja saimme pidettyä tilaisuuden 
hienossa syykelissä. Paikalle saapui 17 lionia ja 2 puolisoa. 
Kohteen järjestelyistä maastossa vastasivat lionit Olli Papinsaari ja Toivo 
Vehmaanperä. 

Olli Papinsaari kertoi, että kyseisellä kohteella suoritetaan metsikön toista 
harvennusta. 

Toivo Vehmaanperä kertoi, miten työmaan suunnittelu tehdään ja miten 
työmaan tiedot välittyvät hakkuukoneelle. Hakkuukone mittaa tiedot tehdyistä 
puista ja lähettää ne päivittäin metsäjärjestelmää. Mittaustietojen perustella 
maksetaan sitten puunmyyjälle ja metsäkoneyrittäjälle tilit. 
Kerrattiin myös työturvallisuus asioista, mitä pitää huomioida kun ollaan 
menossa puunkorjuu työmaalle. 

Lion Aarno Hokkanen kertoi, että kyseisellä kohteella on tehty uudistushakkuu 
1960 luvulla. Hakkuu tehtiin silloin mies työnä ja tukit ajettiin 
maataloustraktorilla suoraan metsästä sahalle. 

Käytiin tutustumassa hakkuukoneen työskentelyyn, miten kuljettaja poimi 
poistettavat puut ja työsti ne puutavaralajeiksi. 
Kuljettaja kertoi työstään ja hakkuukoneesta sekä vastaili tehtyihin kysymyksiin. 
Kuljettajan työ vaativuus ja vastuullisuus tulivat tässä hyvin esiin. Kuljettaja on 
paljon vartijana ja hänen työjälkensä näkyy pitkään metsässä. 
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Työmaalle tutustumisen jälkeen siir-
ryttiin nuotiopaikalle, nauttimaan 
Metsä Groupin tarjoamista makka-
roista ja ”nokipannu” kahvista.

Presidentti kertoi myös edellisenä päivänä pidetyn 
hallituksen kokouksen asioita ja tulevista talkoita.



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Ensiksi kiitos siitä, että viime kaudella kaikki klubit olivat mukana Kampanja 100 
keräyksessä. 
Olimme 100 prosenttinen piiri ja hankimme piirille 3 151,44 USD apurahan.

Kampanja 100:n viimeinen keräysvuosi on alkanut. Piirimme tavoite on, että kaikki klubit 
osallistuvat keräykseen päättämällään summalla. Tavoite 50 €/jäsen.  Lions -liitto päätti 
viimeisen keräysvuoden tavoitteeksi 100 USD/jäsen. Suomen keräystuloshan on vasta 20 % 
tavoitteesta 250 USD/jäsen. 
Eli on loppukirin aika ja paikka.

Melvin Jones kisa piirin klubien kesken on myös tänä vuonna. Liitto lahjoittaa yhden MJF 
jäsenyyden/piiri seuraavilla säännöillä. Kilpailuaika on 1.7.2021 – 31.5.2022. Karsintaraja on 
50 USD/jäsen. Näistä klubeista viisi parasta pääsee arvontaan ja siinä voittaneelle klubille 
annetaan yksi MJF jäsennys. 
Voittajat julkistetaan Kouvolan vuosikokouksessa 2022. 

Toivomme, että jokaisesta klubista löytyy vähintään yksi ansioitunut leijona, joka palkitaan 
MJF jäsenyydellä. Myös henkilökohtainen lahjoitus on toivottava päättämällänne summalla.

Malliklubin statuksen saa kaksinkertaistamalla keräystavoitteen eli lupauksella kerätä 500 
USD/jäsen kolmen vuoden aikana. Tähän tuli täsmennys, että aika jatkuu keräyksen virallisen 
loppumisen 30.6.2022 jälkeenkin kunnes kolme vuotta on täysi. Jäsenmäärä on sopimuksen 
allekirjoitushetken tilanne.
Lukumäärään ei lasketa: etuoikeutetut, ulkojäsenet, kunniajäsenet, liitännäisjäsenet, 
tukijäsenet. 
Samassa perheessä asuvat jäsenet lasketaan yhdeksi jäseneksi.
Kannustamme, että myös G piiristä saadaan malliklubeja. Ohjeita malliklubeista löytyy LCIF:n 
Kampanja 100 nettisivuilta. Laita hakukenttään ”Malliklubit”.

Haitin katastrofiapu. Lauantaina 14. elokuuta Haitilla tapahtui 7,2 magnitudin maanjäristys 
vain muutama päivä ennen kuin trooppisen hirmumyrskyn ennustettiin iskevän saarelle. 
Monessa kaupungissa tuhot ovat olleet suuret; yli 200 henkeä on menettänyt henkensä, sadat 
ovat loukkaantuneet ja järistys on tuhonnut ihmisten koteja. Kun näin suuri humanitaarinen 
kriisi tapahtuu, me lionit olemme valmiit auttamaan. LCIF vastasi nopeasti ja hyväksyi 100 
000 dollarin hätäapurahan, jolla Haitin leijonat pystyvät vastaamaan uhrien kiireellisiin 
tarpeisiin. Myös Sinä ja klubisi voi auttaa lahjoittamalla LCIF:n katastrofirahastolle.

Helpoin tapa suorittaa klubin tai henkilökohtainen lahjoitus on netin kautta.
Mene nettisivulle www.lionsclubs.org/fi/lahjoita
Maksa luottokortilla - niin menee suoraan ilman pankin kuluja. Saat paluupostissa kuitin ja 
kiitoksen.

10

Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

http://www.lionsclubs.org/fi/lahjoita


Piirin koulutuksia

Oletko kuluvan kauden klubivirkailija, mietit lähtisitkö klubivirkailijaksi tulevina 
kausina tai oletko muuten kiinnostunut lion-toimintaan liittyvistä aiheista.

Piiri järjestää erilaisia koulutuksia sekä virtuaalisina että fyysisinä.
Liiton taholta aloitettiin jo viime kaudella webinaarit, joissa käsitellään lion-
toimintaan liittyviä aiheita, kerrotaan yhteistyökumppaniemme toiminnasta tai 
ovat muilta osin katsottuja hyödyllisiksi sekä klubien ja piirin virkailijoille että 
kaikille klubien jäsenille.

Koulutus- ja webinaaritarjonnan löydät piirin www-sivujen 
https://www.lions.fi/g vasemman reunan valinnalla Piirin toimintasuunnitelma, 
koulutuskalenteri ja webinaarit.

Tutustu ja ilmoittaudu, kun ilmoittautumislinkki on avautunut.

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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