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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Saimme viime yönä (20. – 21.10.) ensi lumet Uuraisten Jokihaaraan ja varmaan 
monelle muulle paikkakunnalle piirimme alueella. Riippuen asuinpaikastasi, nyt 
on korkea aika tehdä viimeiset pihamaan syystyöt ennen kuin lumi peittää 
kaiken alleen. Vaikka voihan osan jättää keväällä suoritettavaksi.
Vaikka talvirenkaiden käyttöaika alkaa vasta marraskuun alussa, suosittelen 
miettimään talvirenkaiden vaihtoa varsinkin, jos joudut lähtemään aikaisin 
liikenteeseen. Pitkän ajan säätiedotuksetkaan eivät lupaa enää kovin lämpimiä 
ilmoja.

G-sanomat ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat 
tulee lähettää 21.11.2021 mennessä. Toimita tarinat Word/vastaava muodossa, 
älä muuta PDF muotoon. Tarinan mukana on suositeltavaa lähettää myös 
aiheeseen liittyvä kuva/kuvia. Mikäli kyseessä on aihe, johon ei varsinaisesti liity 
kuvaa, lähetä kuva itsestäsi tai tekstin kirjoittajasta, jos et ole itse. Ihan 
minkälainen kuva tahansa on hyvä.
Kerro viestissäsi myös kuvaajan nimi. Julkaisija ei ota vastuuta kuvien julkaisun 
yksityisyyssuojasta.

Ole ystävällinen ja ilmoita, jos lähettämäsi tarina puuttuu julkaisusta. Lisään sen 
www-sivulla olevaan kuukauden julkaisuun tai seuraavan kuukauden julkaisuun.

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.

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Kuva: Taru Rytkönen,  klubin kalan fileerauskurssilta
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Jaetut herkut

Lionien yhteinen ateria ja sen luovuttamaton merkitys

Piirikuvernöörinä syksyyni on kuulunut useita klubivierailuja ja

siten myös useissa seurueissa ruokailemista. Olen kokenut

nämä hetket erityisen ylellisinä. 

Kun jaamme ruokahetkemme ja syömme yhdessä, kyse on enemmästä kuin vain 

ravinnosta: Annamme palan itseämme ja kulttuuriamme ja yhteisöllisyys 

vahvistuu. Lionsien klubi-illan ruokailu on kautta koko historiamme ollut tärkeä, 

jaettu hetki. Ruoka on koonnut klubin jäsenet yhteisten pöytien ääreen jo 

vuosikymmenten ajan. Illallisten lomassa on jaettu arjen ilot ja surut ja kerrottu 

tuoreimmat kuulumiset.

Koska jokaisen on pakko syödä ja toisinaan myös tavata ystäviä, ruoan ääressä on 

helppo yhdistää useampi ilo ja tarve. Hyvä ruoka antaa hyvän mielen – mainoksen 

slogan on totta. Ruoka myös maistuu paremmalta merkityksellisessä seurassa. 

Saatan unohtaa, mitä missäkin klubi-illassa olen syönyt, mutta en unohda 

keskusteluja, jotka syödessämme kasvotusten kävimme enkä vitsejä, joille 

nauroimme. 

Yhteinen ruokailu antaa myös jutun juurta hieman vieraammassakin seurueessa. 

Kun on saanut ruokailla yhdessä, voi sanoa jo tuntevansa toisen ihmisen. 

Ruokailuhetki on helpoin ja luonnollisin keino uusien sosiaalisten siteiden 

solmimiseen. 

Tiesitkö, että latinan ”cum pane” tarkoittaa ”leivän kanssa” ja tästä tulee 

englannin kielen sana company eli seura tai seurustelu ja omaan kieleemme sana 

kumppani. Yhdessä syöminen on keskeinen osa ihmisyyttämme ja klubi-illoissa se 

vahvistaa kumppanuuttamme. Arvostan, että saan jakaa näitä hetkiä kanssanne! 

Tämä on perinne, jonka toivon yhä vahvistuvan yhteisissä tapaamisissamme.

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forsblom 

Ollaan tekeviä ja näkyviä leijonia!
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Teksti ja kuvat: DG Johanna Arho-Forsblom



Lokakuun teema - Diabetes

Lokakuun teemana on järjestömme palvelupainopistealueista diabetes.

Diabetes on sairaus, jonka 1-tyypin esiintyvyys on Suomessa korkein maailmassa 

ja jonka 2-tyyppiä sairastaa Suomessa noin 400 000 ihmistä. Diabetes on 

hoidettavissa oleva sairaus, joka komplisoituneena aiheuttaa merkittäviä 

kärsimyksiä ja kustannuksia.

Meillä lioneilla on tärkeä tehtävä kertoa diabeteksesta, jotta ihmiset osaisivat edes 

epäillä sairastavansa sitä. 1-tyypin diabetesta ei voi ennaltaehkäistä tai parantaa, 

mutta sitä voi hoitaa hyvin. Hyvä hoito edellyttää osaamista ja motivaatiota. Me 

lionit voimme tukea potilaita hyvään hoitoon.

2-tyypin taudin puhkeamiseen voimme kukin vaikuttaa paljon elintavoillamme. 

Me lionit voimme toimia tärkeinä tiedonvälittäjinä ja liikkumaan motivoijina.

Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14. marraskuuta ja silloin halutaan 

kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota diabetekseen. Tätä ennakoiden lokakuun 

teemamme on diabetes ja teemawebinaarissa to 28.10.21 klo 18.00 pohdimme, 

mitä me voimme tehdä ja käymme läpi mitä olemme jo tehneet. Voit tutustua 

etukäteen diabeteskävelysivustoon https://diabeteskavely.lions.fi/ - lokakuu on 

täynnä diabetestapahtumia!

Kansainvälisen presidentin Douglas X. Alexanderin sanoin:

Sitoutumisesi paikkakunnan asukkaiden terveyden ja turvallisuuden edistämi-

seksi vaikuttaa oikeasti heidän elämäänsä, erityisesti kun taistelemme diabetesta 

vastaan. Te olette edunvalvojia, kouluttajia ja johtajia. Ja monille teidän 

panoksenne on ensimmäinen askel kohti kakkostyypin diabeteksen ehkäisemistä 

ja palaamista takaisin terveellisempään elämäntapaan.

Diabetes vaikuttaa lähes 10 prosenttiin maailman aikuisväestöstä, ja puolet tällä 

hetkellä sairastavista ei ole saanut diagnoosia. Tässä kohdassa lionit voivat 

vaikuttaa. Tehdään yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi ystäviemme ja 

naapureidemme keskuudessa, jotta voimme pitää perheet terveinä ja yhteisömme 

vahvoina.

Lue koko kansainvälisen presidentin viesti tästä.
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Teksti: Lions-liiton uutiskirje ja kv. presidentin viesti

Palvelua sydämestä

https://diabeteskavely.lions.fi/
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=849250&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=c4e4f69e7f0f4e618f9202bc59b54b29&elqaid=21567&elqat=1


Mukana viimeisellä matkalla

Klubimme auttanut omaisia jotka ovat tarvinneet apua 
lähimmäisensä viimeiselle matkalle kappelin siunaustilaisuudesta 
hautaan saattamiseen.

Avustuspyynnöt tulevat kolmen hautaustoimiston kautta. 

Aktiviteetti sai alkunsa 90 –luvulla kun yksi silloisista veljistämme 
toimi Somman Hautaustoimiston omistajana. Vuosittain apuamme 
tarvitaan 12 – 17 kertaa, joskus yksi kantaja ja nykyisin aika usein 
kaikki kuusi kantajaa.

Veljemme ovat saaneet kiitosta mm. osallistumalla virsien 
laulamiseen siunaustilaisuudessa.
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Teksti ja kuvat: Tapio Sivonen

Kuvassa
Oikealla: Lauri Koskinen, Risto Onkila ja Jukka Erola
Vasemmalla: Mikko Kauranen, Pekka Kuusisto ja
Pauli Kujala



Veteraanien ja lottien muiston säilyttämiseksi

Uuraisten veteraanien ja lottien kaikki haudat on nyt merkitty. Reilu vuosi sitten 
esitin toimintakauden ensimmäisessä klubi-illassamme, että me leijonat 
voisimme korjata sen informatiivisen virheen, mikä aiheutuu siitä, että vain 
reilusti alle puolet veteraanien ja lottien haudoista oli merkitty. Olivathan 
veteraanien ja lottien elämän ehdot niin poikkeukselliset ja heidän tahtonsa 
puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja rakentaa maa uudelleen niin voimakas, että 
heidän muistonsa ei saa sammua. Tiedotimme hankkeestamme lehdistössä. 
Koska innostus asiaamme kohtaan oli niin voimakas, päätimme tulla 
julkisuuteen niin vahvasti, että siitä voisi tulla valtakunnallinen hanke, jonka 
seurauksena veteraanien ja lottien hautamerkit muodostaisivat yhden 
ketjumaisen valtakunnallisen muistomerkin.

Perustimme hankkeellemme johtoryhmän. Otimme vastaan ns. spontaaneja 
merkkitilauksia. Ensimmäinen tiedotustilaisuus ja merkkien kiinnitystapahtuma 
oli marraskuun lopulla. Siitä oli katkelma itsenäisyyspäivänä TV1:ssä. Tuolloin 
katsojia oli 1.8 miljoonaa. Talvisydän kului merkkien kiinnityslupia kysellessä ja 
lähinnä talouselämältä rahaa hankkiessa. Kesäkuun neljäntenä päivänä oli 
hankkeen päätöstapahtuma, jolloin saimme todeta, että olimme hankkineet ja 
kiinnittäneet yli 400 veteraani- ja lottamerkkiä paikoilleen. Työn lomassa oli 
syntynyt koululaisille ja opiskelijoille sekä matkailijoille kysymyspatteristo. 
Kukaan ei ollut kieltäytynyt merkistä. Leijonat saivat ansaittua runsasta kiitosta 
tehdystä työstä.

Asiasta laajempi artikkeli tuonnempana Lions viestissä sekä haasteemme 
kaikille Suomen Leijonille laittaa veteraanien ja lottien hautamerkkiasia 
kuntoon. Se olkoon yhteinen kunnia-asiamme!

Hannu Koskinen, LC Uurainen hankkeen ”isä”, joka on valmis tulemaan klubi-
iltoihin, lohkokokouksiin jne. kertomaan asiasta lisää.

6Teksti: Hannu Koskinen, 1. varapresidentti Lions-liiton Uutiskirje,
Kuva: Paikallisuutisten toimittaja Hanna Lahtinen



KiTeNet

Suomen lionit ovat vuosikymmenen puhuneet lasten nettiturvallisuudesta. 
Aihe on entistä ajankohtaisempi. Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatakseen 
lapsiaan terveeseen mediankäyttöön?

Edellä mainituista syistä lionit toteuttavat kaudella 2021–2022 
valtakunnallisen KiTeNet-kampanjan, jonka kohteena ovat 10–vuotiaat (8–
12 v.). Näiltä sivuilta löytyvät klubeille vinkit ja materiaalit hyvän 
vanhempaintapahtuman järjestämiseen: järjestelyohjeet, 
yhteydenottokirjeet, lisätietovinkit ja neuvonta-avun yhteystiedot.

Onnea vanhempaintapahtumien järjestämiseen!

Tietoa KiTeNet-kampanjan isoista tapahtumista ja uutisista löytyy Lions-
liiton www-sivuilta kohdasta Ajankohtaista.

KiTenet-kampanjan Facebook-sivustolla voitte jakaa kuvia kampanjan 
toteutuksesta omalla alueellanne tai kysyä ja saada vastauksia kampanjan 
toteuttamista varten. Sivu on tarkoitettu yhtä lailla kampanjasta vastuullisille 
lioneille kuin kaikille ikäryhmän (noin 10-vuotiaat) vanhemmille 
vertaistueksi. KiTeNet FB-sivujen tarkoitus on lisätä tunnettavuutta 
samannimiselle, kansalliselle kampanjalle palveluvuonna 2021-22 ja omalta 
osaltaan tukea lasten tervettä nettikäyttäytymistä.

Seuraava KiTeNet webinaari on torstaina 21.10.2021 klo 18:00 – 19:00.
Voit ilmoittautua webinaariin piirin www-sivuilta vasemman reunan 
valinnoista Piirin toimintasuunnitelma, koulutuskalenteri ja webinaarit.
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Teksti ja kuvat: Lions-liiton www-sivuilta / KiTeNet

https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/groups/526066412007255
http://e-district.org/sites/107g/page-8.php


Piirin koulutuksia ja webinaarit

Koulutuskuulumisia

Lions kausi 2021–2022 on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja meillä on jo 
ollut tarjolla hienoja webinaareja Lions-liiton toimesta liittyen 
KiTeNet kampanjaan ja Leijonaemo -yhteistyöhön. Piirin 
koulutuksetkin alkoivat 28.9. pidetyllä Raportointi koulutuksella.
Menivätkö nämä tilaisuudet sinulta ohi? Ei hätää, koska tallenteet 
löytyvät Piirin koulutuskalenterista. 

Viestitämme jatkossakin klubeja tarjolla olevista koulutuksista ja 
tilaisuuksista tuon koulutuskalenterin kautta. Siellä on linkki 
ilmoittautumiseen ja sitten myöhemmin jaossa tallenne, jos sellainen 
on käytettävissä. Lisäksi koulutukset löytyvät myös MyLion 
Jäsenportaalin (Member Portal) Learn osion Paikallinen koulutus 
kohdasta. Klubit saavat myös sähköpostilla tietoa tulevista 
koulutuksista. Toivottavasti tieto välittyy sitä kautta kaikille 
klubin jäsenille.

Osallistumisprosentti koulutuksiin on ollut huolestuttavan alhainen jo 
pitkään (0,2 % jäsenistöstä). Otan mielelläni palautetta vastaan 
(anne.koivisto (at) lions.fi), millaista koulutusta klubeissa kaivataan? 
Miten saisimme jäsenistön kiinnostumaan koulutuksista? Miten 
tiedotus toimisi parhaiten?

Loka- ja marraskuun koulutustarjontaa
21.10.2021 klo 15:30 “Kotisivujen luominen klubeille” 

Yhdistysavain - webinaari
21.10.2021 klo 18:00 KiTeNet webinaari
26.10.2021 klo 18:00 Opastusta itseopiskeluun - millaisia 

aineistoja verkkosivuilta löytyy + 
jaettava opas

28.10.2021 klo 18:00 Lokakuun teemawebinaari - Diabetes
30.11.2021 klo 18:00 SOME -tutuksi
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Teksti: Anne Koivisto, piirin koulutusjohtaja (GLT)

http://e-district.org/sites/107g/page-8.php


Kyselytunnit ja GAT-tiimin katsaukset

Piiri haluaa olla tällä kaudella lähempänä klubeja ja tarjoaa siihen mahdollisuu-
den kyselytuntien ja GAT-tiimin katsausten kautta.

Kyselytuntien tarkoitus on luoda suora väylä klubien jäsenistölle lähestyä 
piirikuvernöörejä, GST-, GMT- JA GLT -johtajia sekä LCIF vastuuhenkilöä omilla 
kysymyksillä, joita sitten käsitellään kyselytunneilla. Tulkaa aktiivisesti mukaan 
keskustelemaan mieltänne askarruttavista Lions asioista ja verkostoitumaan 
muiden klubien kanssa! Laittakaa ajankohdat kalenteriin etteivät mene ohi!

Kauden 2021-2022 kyselytunnit 
11.12.2021 klo 10 Kysymykset ennakkoon 3.12.2021 mennessä
31.01.2022 klo 18 Kysymykset ennakkoon 24.1.2022 mennessä
28.03.2022 klo 18 Kysymykset ennakkoon 21.3.2022 mennessä
23.05.2022 klo 17 Kysymykset ennakkoon 16.5.2022 mennessä

Lähettäkää kysymykset ennakkoon piirin GLT:lle (anne.koivisto (at) lions.fi), jotta 
ehdimme valmistautua niihin vastaamiseen.

Piirin GAT-johtajat käsittelevät syys- ja kevätkaudella omien vastuualueiden osalta 
mennyttä sekä tulevaa toimintaa webinaareissa, jotka ovat avoimia kaikille 
jäsenille. Tule kuuntelemaan, mitä piirissäsi tapahtuu!

GAT -katsaukset
11.12.2021 klo 11:00
23.05.2022 klo 18:00 

Julkaisijan lisäys: Mikä on GAT?

GAT on muutaman kauden ollut maailmanlaajuinen toimintaryhmä 
kansainväliseltä tasolta klubitasolle.
GlobalActionTeam – Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
Ryhmän muodostavat

Piiritasolla Klubitasolla
- DG Piirikuvernöörit Presidentti
- GST Piirin palvelujohtaja Klubin palvelujohtaja
- GMT Piirin jäsenjohtaja Klubin jäsenjohtaja
- GLT Piirin koulutusjohtaja 1. varapresidentti
- LCIF Piirin LCIF koordinaattori Klubin LCIF koordinaattori
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Teksti: Anne Koivisto, piirin koulutusjohtaja (GLT)



LCIF terveiset

Teksti ja kuva: Toivo Lehtinen, Kampanja 100 dia: Heikki Hemmilä

Kampanja 100:n viimeinen keräysvuosi on alkanut. Piirimme tavoite on, että kaikki klubit 
osallistuvat keräykseen päättämällään summalla. 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. 
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 etuoikeutettuja jäseniä, ulkojäseniä, kunniajäseniä, liitännäisjäseniä 
eikä tukijäseniä. 
Samassa perheessä asuvat saman klubin jäsenet lasketaan yhdeksi jäseneksi.
Kannustamme, että myös G piiristä saadaan malliklubeja. 

Tiesithän, että LCIF on tukenut yli 9 miljoonaa kaihileikkausta. Syyskuun teema oli NÄKÖ. 
LC Jämsänseutu suoritti Hyvän päivän keräyksen ja lahjoitti paikalliselle näkövammaisten 
kerholle.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Erkki ja Toivo lipaskeräystä 
suorittamassa Jämsässä 9.10.2021.



Nuorisovaihtokuulumisia

Teksti: Piia Tenkula, Kuvat: Jari Rytkönen kesän 2019 G-piirin leiriltä

NUORISOVAIHDON KUULUMISET LOKAKUUSSA 2021

Nuorisovaihto on näillä näkymin toteutumassa kohtuullisen normaalisti kesällä 
2022. Etusijalla lähtemään ovat ne nuoret, joiden vaihto ei ole toteutunut 
vuonna 2020 ja 2021.
Nuoret tekevät uudet hakulomakkeet ja toimittavat sen vaadittavine liitteineen 
oman lähettävän klubinsa nuorisovaihdosta vastaavalle. Tärkeää on huomioida, 
että hakevan nuoren on täytettävä hakukriteerit mm. ikänsä puolesta edelleen. 
Covid- 19 rokote on nuorelle pakollinen ja tästä on oltava liitteenä 
rokotetodistus.
Nyt on hyvä varautua myös siihen, että haku voikin toteutua ensisijaisesti ns. 
lähialueille eli Eurooppaan, Baltiaan ja Pohjoismaihin. Kaukomaiden vaihto voi 
jäädä toteutumatta. Hakukohteet ja paikkamäärät tarkentuvat 
Eurooppafoorumin jälkeen.

Suomessa järjestettävät nuorisovaihtoleirit toteutuvat (varauksella) 
suunnitelman mukaisesti.
- C-piirin leiri 18. – 28.7.2022
- D-piirin leiri 11. – 20.7.2022
- F-Piirin leiri 1. – 7. 8.2022
- I-piirin leiri 30.7. – 7.8.2022

Kaikki leirien tiedot ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, osalla on jo nyt 
netissä tietoa. Isäntäperheitä tarvitaan siis jälleen!
Infoan Teitä taas lisää Eurooppafoorumin tulosten jälkeen.

Oikein hyvää syksyn jatkoa!

Piia Tenkula YECD G-piiri
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