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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Saammeko vihdoin talven? Muistakaa olla varovaisia liikenteessä, koskaan emme 
tiedä mitä voi tulla vastaan. Muistakaa myös sitoa mahdollinen peräkärryssä 
oleva kuorma erittäin hyvin.

Löylytys valtaväylällä
Liikenneonnettomuustilastoihin on jouduttu luomaan uusi sarake, kun autoilija 
on törmännyt kiukaaseen kolmostiellä. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta auto 
meni hinauskuntoon, ja kaista piti sulkea tunniksi. Kiuas tuskin on päätynyt tielle 
sissisaunomisen vuoksi, vaan sen on mitä todennäköisemmin pudonnut 
peräkärrystä tai muusta kuormasta. (Teksti Apu-lehdestä, lähde Aamulehti).

Joulukuun julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää poikkeuksellisen aikaisin eli 
14.12.2021 mennessä.  Näin julkaisu ehditään toimittamaan hyvissä ajoin ennen 
joulua. 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. Kuvan lähettäjän tulee varmistua, että 
kuvan saa julkaista G-sanomissa. 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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Klubi-kummi

Ihmisenä ihmiselle; kummina tai mentorina

Klubi-kummi on meillä jokaisella; hänet on nimetty meille liittyes-

sämme klubiin. Kristillisessä perinteessä lapsen kummin tehtävänä on ollut toimia lapsen 

elämässä lähimmäisenrakkauden pohjalta: auttaen ja kannustaen lasta elämässään eteenpäin ja 

edellytyksenä on ollut, että lapsen kummi tuntee oman uskontonsa perustotuudet ja pystyy 

siirtämään nämä tietonsa ja taitonsa myös kummilapselleen.

Lions-toiminnassa kummin tehtävä mukailee samaa. Klubi-kummin tulee tiedon lisäksi auttaa 

uutta jäsentä ystävystymään muiden kanssa ja löytämään aktiivisen, toimivan lionin roolin 

klubissaan.

Kummi-käsite on laajennettu myös kehitysyhteistyöhön. Lionien Sri Lankan 

kummilapsitoiminnalla on 30-vuotinen historia ja sen aikana 2650 lasta on saanut suomalaisen 

kummin. G-piirissä tästä työstä on vastannut jo pitkään Lion Tuomo Vartiainen, LC Palokka. 

Uusia kummeja toivotaan, sillä jonossa on suuri määrä lapsia, jotka paikalliset leijonat ovat 

hyväksyneet ehdokkaiksi. G-piirissä kummeina toimivat klubien lisäksi koulut, lionit, puolisot ja 

muut välittävät ihmiset. Olisiko sinun palvelutehtäväsi tällainen kummius?

Lions-toiminnassa on klubi-kummiuden lisäksi monenlaisia tapoja siirtää osaamista ja hiljaista 

tietoa ja tukea toisen kasvua. Presidentiksi valmistaudutaan varapressavuonna, 

klubihallitustehtäviin tai piirihallituksen virkoihin saadaan apua edellisiltä tekijöiltä. Mestari-

kisälliperinne perustuu keskinäiseen luottamukseen, avoimuuteen ja tasa-arvoisuuteen ja 

molemmat hyötyvät siitä. Pitempään palvelleet mentorit saavat käsitystä kehityssuunnasta ja 

oppivat ymmärtämään uusien toimijoiden kohtaamia ongelmia. 

Oma piirikuvernööri-mentorini on ollut PDG Pirkko Kokkonen. Olen voinut kysyä häneltä 

tietoja ihan mistä tahansa asiasta tai keskustella tunteisiini liittyvistä ajatuksista ja saada apua 

ja läsnäolevan kuuntelijan tukea. Mentoroinnin juuret ovat Kreikan mytologiassa, jossa 

kuningas Ithaka pyysi ennen sotaan lähtöä ystäväänsä Mentoria huolehtimaan pojastaan. 

Mentor kasvatti, opetti ja neuvoi poikaa useiden vuosien ajan. Tarinan mukaan myös viisauden 

jumalatar Athene ilmestyi säännöllisesti Mentorin hahmossa.

Klubeissamme pitkään palvelleet leijonat tuovat työhömme kypsyyttä ja viisauden voimaa. 

Yhdessä voimme tehdä ja voimme näkyä enemmän!

Kiitos, PDG Pirkko Kokkonen (kuvassa)
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Kyselytunti ja GAT-tiimin syyskauden katsaus

Piirimme koulutusjohtaja Anne Koiviston aloitteesta piirissä aloitetaan 

kyselytunti ja GAT-tiimin tilannekatsaukset joulukuussa. Ensimmäinen 

tilaisuus on 11.12.2021

Klubivirkailijoilla ja klubien jäsenillä on varmasti monta lions-toimintaaan

liittyvää asiaa, joista keskustellaan klubien hallitusten kokouksissa, 

kuukausitapaamisissa ja vaikka aktiviteettien yhteydessä. Mistä näihin saa 

vastauksia.

Ketkä kuuluvat sääntöjen mukaisesti piirihallitukseen? Ovatko piirin toimikunta-

/työryhmä puheenjohtajat piirihallituksen jäseniä? Kenellä on läsnäolo- ja 

puheoikeus piirihallituksen kokouksissa? Mistä klubi saa apua tapahtuman 

järjestämiseen? Kuinka jäsenmaksut maksetaan? Mikä se KiTeNet oikein on? 

Miten uusi jäsen perehdytetään lions-toimintaan?

Piirin vastuuhenkilöt ovat tukemassa ja auttamassa klubeja. Tule mukaan 

Kyselytunnille kyselemään, keskustelemaan ja kuuntelemaan, mitkä asiat 

jäsenistöä askarruttavat. Yhdessä olemme enemmän!

Toivomme kysymyksiä ennakkoon, jotta ehdimme valmistautua vastaamaan 

niihin. Lähettäkää kysymykset piirin koulutusjohtajalle Anne Koivistolle

(etunimi.sukunimi@lions.fi) viimeistään 5.12.2021. 

Linkki GoToMeeting webinaariin julkaistaan piirin koulutuskalenterissa.

Kyselytunnin jälkeen jatkamme tilaisuutta jäsen-, palvelu- ja koulutusjohtajien, 

LCIF vastuuhenkilön ja piirikuvernöörien syyskauden toiminnan katsauksella ja 

kerromme samalla tulevasta kevätkauden toiminnasta.

Yhteistyöterveisin

Anne Koivisto

Piirin koulutusjohtaja (GLT)
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KiTeNet

KiTeNet – Kiusaamisesta terveeseen netinkäyttöön Äänekoskella

Äänekoski/Helmi järjesti KiTeNet-vanhempainillan Koulunmäen yhtenäiskoululla 
16.11.2021. Emme voineet tarjota kahveja korona-rajoitusten tähden. Muiden luokkien 
oheisohjelma, jota aiemmin suunniteltiin hyvinvointi-illan yhteyteen, peruuntui. 
Kutsuimme 3.-4. luokkalaisten vanhemmat kuulemaan asiaamme 45 minuutiksi. Paikalle 
tuli 73 vanhempaa. Keskustelu oli todella vilkasta. Olimme itse mukana pienryhmissä 
äiteinä, mummoina, ihmisinä. Ilta oli kompakti paketti. Apulaisrehtori Seija Hinkkanen oli 
mukana myös ja kiitteli illasta. Hän iloitsi siitä, että tärkeä asia tuli näin matalalla 
kynnyksellä jokaiselle.

Vanhempainiltamme aluksi meidän oli tarkoitus näyttää KiTeNet-nettisivuillta löytyvä 
dia-show. Teknisten ongelmien tähden diat eivät näkyneet. Sen sijaan kerroimme 
tiivistetysti, miksi lionit tekevät tätä; että olemme huolissamme lasten lisääntyvästä 
netinkäytöstä ja haluamme luoda kodin ja koulun kanssa yhteisen suojaverkon lapsille ja 
perheille ja antaa työkaluja mediakasvatukseen. Oli hienoa kertoa täydelle salille 
äänekoskelaisia, että paikalliset leijonat välittävät ja ovat tehneet jo pitkään 
vapaaehtoistyötä paikkakunnalla. 

En muista, olenko koskaan ollut vastaavassa tilanteessa ja saanut kertoa näin avoimesti, 
että lionit välittävät. Tämä mahdollisuus kannattaa käyttää hyväksi! Näin olemme 
tekemisen lisäksi näkyviä! 

KiTeNet-vanhempainillan järjestäminen onnistuu jokaiselta klubilta, sillä nettisivuilta 
löytyvä materiaali on helppo ja toimiva työväline vertaiskeskustelujen järjestämiseen. 
Asiantuntijavideo on hyvä katsoa etukäteen itse. Vanhempainillan ilmapiiriin saa 
avoimuutta ja turvallisuutta, kun lionit ovat illan aikana mukana pienryhmissä. Meidän ei 
tarvitse olla ensimmäisinä kertomassa mielipiteitämme vaan voimme olla kuuntelemassa 
vanhempia. Asiantuntijavideolla on alustusta jokaiseen aiheeseen ja sitten seuraavat 
kysymykset, joiden kohdalla video pysäytetään: 
1. "Miksi luottamuksen rakentaminen on tärkeää kiusaamiseen puuttumisessa?" 
2. "Mitä tarkoittaa toista kunnioittava nettikäytös? 
3. "Mitä hyötyä internetistä on lapsille? Kerätkää lista lapsenne ikäisille sopivista peleistä

ja sovelluksista." 
4. "Mikä on terveellinen tasapaino internetin ja muun elämän välillä?" 
5. "Mitä teemme, kun kiusaamista ilmenee? Sopikaa yhteisistä toimintatavoista."

LC Äänekoski / Helmin KiTeNet-tiimi vasemmalta oikealle: Päivi Häyrinen, Johanna Arho-
Forsblom, Merja Vidgren, Leena Niskanen, Seija Kangassalo. 
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KiTeNet - Jatkuu

KiTeNet – Kiusaamisesta terveeseen netinkäyttöön Äänekoskella

Äänekoski / Helmi järjesti KiTeNet-vanhempainillan Äänekosken 
Koulunmäen yhtenäiskoululla marraskuussa. Iltaan osallistui runsaasti 3.-4. 
luokkalaisten vanhempia. Helmin lionit haastavat kaikki G-piirin klubit 
järjestämään KiTeNet-illan omilla paikkakunnillaan. KiTeNet-nettisivuilta 
löytyy kaikki tarvittava materiaali. Kenenkään ei tarvitse keksiä mitään itse 
vaan valmiin materiaalin avulla osaamme ja pystymme tarjoamaan oman 
paikkakuntamme kodeille tarpeellisia työkaluja lasten terveelliseen 
netinkäyttöön. 
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Lions Quest-kouluttajan terveiset

Jyväskylän peruskurssilta

Korona-ajan pitkän tauon jälkeen Lions Quest-peruskurssit ovat jälleen käynnistyneet. 
Useilla paikkakunnilla kurssit ovat kuitenkin peruuntuneet vähäisen osallistujamäärän 
tähden. G-piirissä osallistujia ilmoittautui kuitenkin mukaan entiseen tapaan. Meillä klubit 
ovat ottaneet tämän aktiviteetin omakseen ja uskollisesti tukevat ja kutsuvat kasvattajia 
kursseille. Lämmin kiitos siitä! Kouluttajana tunnen kotiseudun ylpeyttä, että saimme 
järjestettyä kurssin tänä syksynä. G-piirin Lions Quest pj. toimii Pia Bärlund, LC Uurainen. 
Pia sai tänä syksynä kahdeksan kasvattajan kurssimaksun Jyväskylän kaupungilta. 

Lions Quest peruskoulutus järjestettiin Jyväskylässä 18.-19.11 ja paikkana oli Hotelli Alba. 
Eka päivän jälkeen kurssilaiset pitivät tärkeänä mm. sitä, että saivat itse kokea, miten 
ilmapiiri muuttuu turvalliseksi Questin työtavoilla ja miten uskaltaminen omalle 
epämukavuusalueelle antaa itselle uutta. Kurssilla oli mm. eräs kasvattaja, joka kertoi, 
ettei leikkiminen ole se hänen juttunsa, mutta että tämän jälkeen hän uskaltaa käyttää 
myös tätä työkalua omilla tunneillaan. 

Kurssipäivät olivat monen kasvattajan mielestä juuri oikeaan aikaan: marraskuun 
pimeänä, sateisena aikana antamassa valoa ja voimaa lukuvuoden loppuun. Kurssilla oli 
mukana 23 kasvattajaa ja heistä jokainen koki saaneensa uusia ystäviä ja iloitsi 
käyttökelpoisesta materiaalistamme. 

Kouluttajana innoissani päästessäni pitkän tauon jälkeen kertomaan ohjelmastamme ja 
jälleen kerran sain vakuuttua, että teemme merkitsevää työtä lasten ja nuorten hyväksi. 
Lämmin kiitos Jyväskylän kurssilla olleita opettajia sponsoroineille klubeille: 
Jkl/Kuokkala, Jkl/Jyvässeutu (kolme kasvattajaa), Viitasaari/Karoliina,  
Äänekoski/Helmi, Äänekoski/Kotakennäs, Jkl/Viitaniemi, Jämsä/Himos, Jämsänseutu, 
Palokka/Wilma, Laukaa, Kuhmoinen, Keuruu/Lapinsalmi, Jyväskylä/Harju, Keuruu
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Elämisentaidot ovat keskiössä joka päivä!
LQ-kouluttaja, Johanna Arho-Forsblom 



New Voices – Uusia Ääniä

Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja 
sen tavoitteena on lisätä naisten, nuorten aikuisten ja aliedustettujen 
väestönosien määrää järjestössämme. Se on monipuolinen ryhmä lioneita ja 
leoja, jotka piirikuvernööri valitsee joka vuosi tunnustuksena dynaamisesta ja 
innovatiivisesta työstä yhdellä neljästä alueesta: palvelu, jäsenyys, johtaminen ja 
markkinointi.

Uusia ääniä -aloite keskittyy kannustamaan alueellistamista piirin tasolla ja 
tukea ruohonjuuritasolla. Sen tarkoitus on laajentunut naisten saavutusten 
juhlimisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä laajempaan 
tarkoitukseen, johon sisältyvät nyt myös nuoret aikuiset ja muut aliedustetut 
väestöt. Sen painopiste on erilaisten äänien lisääminen järjestössämme.

Kysymys on itseluottamuksen rakentamisesta ja mahdollisuuksien luomisesta 
ihmisille, joiden ääniä ei ole aikaisemmin kuultu ja joita nyt kannustamme 
ottamaan vastaan johtamisrooleja. Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä 
tasa-arvoisuutta ja moninaisuutta järjestössä sekä tehdä järjestöstämme 
inklusiivinen ja innovatiivinen.

UUSIA ÄÄNIÄ
• Uudet äänet käynnistävät palveluprojekteja, jotka kiinnostavat naisia, nuoria 

ja muita aliedustettuja väestöryhmiä.
• He järjestävät piirissä työpajoja ja symposiumeja yhteistyöhön lionien ja 

potentiaalisten lionien kanssa, ja tekevät samaan aikaan yhteistyötä muiden 
saman henkisten ryhmien kanssa keskustellakseen monista aiheista.

• He järjestävät koulutusseminaareja ja eri aiheisiin liittyviä seminaareja 
verkossa webinaarien muodossa.

• He käyttävät teknologiaa välimatkojen lyhentämiseksi. 

Uusia ääniä -aloite tarkoittaa, että kuulemme sellaisten ihmisten tarinat, joita ei 
ennen ole kuultu ja se on alusta, jolla jaamme uusia ideoita ja opimme 
toisiltamme. Sitä kautta kannustetaan klubeja olemaan dynaamisia ja 
innovatiivisia kokeilemalla jotain uutta ja samalla autetaan yksittäisiä lioneita
kasvamaan henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. Uusia ääniä tarkoittaa, että 
luomme uusien äänten verkoston  jokaiseen piiriin.
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New Voices – Uusia Ääniä jatkuu

Uusi lähestymistapa: 
Innovaatio ja luovuus ovat tämän ohjelman tunnusmerkkejä. Sen näkyvyys 
sosiaalisessa mediassa on ainutlaatuista. Sen julkisella Facebook-sivulla on yli 10 
300 jäsentä. 
Kaikki lähestymistavat perustuvat paikallisiin oloihin ja niitä johtavat paikalliset 
lionjohtajat. 

Piirikuvernöörit etsivät paikallisia Uusia ääniä -ehdokkaita ja nimittävät yhden 
ehdokkaan per kategoria; johtaminen, palvelu, jäsenyys ja markkinointi. 
Piirikuvernöörejä pyydetään esittelemään Uusia ääniä -ehdokkaita piirin 
tapahtumissa ja heidän viestinnässään. 

DG Johanna pyysi minut mukaan ideoimaan ja kehittämään New Voices -
aloitetta. Olen tällä kaudella lähinnä koordinaattori G-piirissä ja tarkoitus on 
etsiä jäsenistämme henkilöitä, jotka ovat kunnostautuneet seuraavilla alueilla:
1. Palvelu: Palvelun Uusia ääniä -ehdokkaat osallistuvat säännöllisesti 

palveluhankkeisiin ja suorittavat palvelua, joka tavoittaa monipuolisen 
ihmisryhmän. Nimeä piirisi lion, joka on osallistunut merkittäviin 
palveluhankkeisiin ja osoittanut erinomaista kykyä palvelua.

2. Jäsenyys: Uusia ääniä -aloitteen ehdokkaat Jäsenyyden alalla ovat 
rekrytoineet ja säilyttäneet uusia jäseniä ja auttaneet toivottamaan kaikki 
jäsenet tervetulleiksi. Nimeä piirisi lion, jonka rekrytointi- ja 
säilyttämispyrkimykset ovat osoittaneet erinomaisia tuloksia jäsenyydessä.

3. Johtajuus: Uudet äänet johtajuuden alla ovat ehdokkaita, jotka ovat 
vaikuttavia johtajia ja jotka pyrkivät saamaan kaikki mukaan osallistumaan. 
Nimeä piirisi lion, joka on johtanut erinomaisesti, mukaan lukien järjestänyt 
kokouksia ja vetänyt projekteja ja ryhmiä.

4. Markkinointi: Uusia ääniä ehdokkaat markkinoinnissa pyrkivät levittämään 
lionien viestiä kaikkialle maailmassa. Nimeä piirisi lion, joka käyttää 
markkinointikanavia, kuten sosiaalista mediaa, painettuja uutiskirjeitä, 
sähköpostia jne., mainostaakseen klubiaan erinomaisesti. 

Lisätietoja:
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/new-
voices

Maarit Liljendahl
LC Kuorevesi
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Lapin sodan pöytäviirin lahjoitus

Lions Club Keuruun ritarit Jyrki Toljander ja Mauri Koskela vierailivat 
23.10.2021 Kauhajoen Veteraanien Perinnetalossa ja luovuttivat sinne 
Lapin sodan muistoviirin eli pöytästandaarin.
Standaarin vastaanottivat Jussi Heikkilä ja Raimo Lehtinen, Kauhajoen 
Veteraanien puuhamiehet.
Lahjoitusasia lähti liikkeelle siitä, että tutustuin kyseisen Veteraanitalon 
museoon 11.9.2021 yhdessä PDG -kollegojen kanssa.
Paikallisen F-piirin PDG, Anna-Liisa Laurila oli järjestänyt kollegojen 
tapaamisen ja myös sopinut tutustumisen Veteraanien Perinnetaloon.
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Teksti: Mauri Koskela, Kuvat: Jyrki Toljander

Viikonlopun tapaaminen ja tutustumiset Kauhajokeen oli erittäin onnistunut – kiitos siitä 
”Annukalle” ja miehelleen Laurille!

Tällöin havaitsin museossa olevan joukon eri yhdistysten pöytäviirejä. Keskustelussa 
museon esittelijän Jussi Heikkilän kanssa todettiin, että museoon sopisi mainiosti yksi 
pöytäviiri lisää. Asia luvattiin hoitaa lähiaikoina ja se päivä toteutui.

Pöytäviiri on sikäli läheinen LC Keuruulle, että sen ovat suunnitelleet samat leijonat, jotka 
nyt kävivät lahjoittamassa sen. Alkusysäyksen suunnittelulle antoi rovasti, ex-
kansanedustaja Lauri Oinonen. Hän tuli luokseni joulukuussa 2017 ja kertoi ettei löydä 
edesmenneen äitinsä jäämistöstä Lapin sodan pöytäviiriä, mutta Talvisodan ja Jatkosodan 
viirit löytyvät. Siitä hän päätteli ettei sitä ole edes tehty. Niinpä hän esitti, jos minä voisin 
suunnitella sellaisen. Katsoin sen olevan kunnia-asian ja lupasin ryhtyä toimeen. Otin 
yhteyden klubiveli Jyrki Toljanderiin, joka on suunnittelun ja graafisen alan ammattilainen. 
Yhdessä ryhdyimme luonnostelemaan kuviota ja selviteltiin myös standaarin 
perussääntöjä. Alkuvuodesta 2018 pöytäviiri oli valmis. Haapamäen Kyläyhdistys kustansi 
ensimmäisen 20 kappaleen erän näitä viirejä, jotka valmisti pohjanmaalainen Lippupaino 
Jarkko Ojutkangas.

Huomattakoon, että Lauri Oinonen on myös Talvisodan ja Jatkosodan pöytäviirien ”isä”. 
Ollessaan eduskunnassa (kolme kautta), hän esitti em. viirien valmistamista. Viirien 
valmistamisen ovat toteuttaneen eteläpohjalaiset maanpuolustusjärjestöt.

Lapin sodan viirejä on luovutettu mm. puolustusministeri Jussi Niinistölle 7.1.2019 sekä 
Viron parlamentin, Riigikogun puhemies Henn Põlluaasille, koska he osallistuivat 3.2.2018 
Haapamäen Kyläyhdistyksen järjestämään ”Suomen ensimmäiset mitalit 100 vuotta” -
tapahtumaan Haapamäen Suojalla. Akseli Gallen-Kallelahan suunnitteli ensimmäiset mitalit 
Haapamäen rautatieasemalla 2.2.1918 Mannerheimin käskystä johtaessaan sotatoimia 
alueella.

Monet klubit ovat kunnioittaneet veteraaneja ja heidän muistoaan eri tavoin. 
Sankarihautoja on hoidettu, kukitettu ja havutettu.
Veteraanipäivien ja eräiden muiden juhlapäivien yhteydessä on
laskettu seppeleitä sankariristeille leijonien toimesta.
Näillä pienillä teoilla me leijonat kunnioitamme itsenäisyytemme
pelastajia.

Samassa yhteydessä lahjoitin Perinnetaloon kaksi 
suomentamaani virolaisten veteraanien 
muistelmateosta luettavaksi ja historiatiedon 
tueksi.



Sri Lankan kummilapset

Ottaisitko sinä kummilapsen Sri Lankasta?

Sri Lanka on saarivaltio Intian valtameressä Intian eteläpuolella. Vuoteen 1972 saakka Sri 
Lanka tunnettiin nimellä Ceylon. Pienellä saarella asuu 21,5 miljoonaa asukasta. 

Vuodesta 1986 lähtien Suomen ja Sri Lankan Leijonat ovat tehneet yhteistyötä auttaen 
kummitoiminnan avulla varattomia lapsia heidän koulutuksessaan. Kuluneiden vuosien 
aikana 2650 lasta on saanut oman kumminsa Suomesta ja kouluttautunut sen avulla  
kykyjensä mukaan jopa yliopistoon saakka. Tällä hetkellä kummilapsia on noin 1000.  Suuri 
määrä lapsia odottaa tälläkin hetkellä, että he löytäisivät oman kummin. Yleensä nämä lapset 
ovat isästään orpoja ja perheen toimeentulo on niukka. 

Kummilapsitoimintaa organisoi Suomessa lioneista koostuva toimikunta. 
Kummilapsitoiminnan hallinnollinen työ hoidetaan vapaaehtoisena lionstyönä ja niinpä 
kummin maksama koulutusavustus, poiketen muista avustusjärjestelmistä, siirretään 
lyhentämättömänä kummilapselle srilankalaisen lionsklubin kautta. Välttämättömien 
hallinnollisten pankki-, laskutus-, postitus-, kirjanpito-, ym. kulujen kattamiseksi ja 
vuosittaisen koulutarvikepaketin hankkimiseksi kummeilta peritään10 euroa vuodessa. 
Peruskoululaisille kummi maksaa  kuukausittain 10 euroa vastaavan summan maan 
valuutassa (rupia). Lukiolaiselle summa on15 euroa ja yliopistossa opiskelevalle 30 euroa. 
Nämä suomalaisittain vaatimattomat summat takaavat, että lapselle voidaan hankkia 
pakollinen koulupuku, koulutarvikkeita ja ravitsevaa ruokaa; tarvittaessa myös lääkkeitä yms. 

Kummilapsitoiminnan vetäjät matkustavat omalla kustannuksellaan joka vuosi korona-aikaa 
lukuun ottamatta tammikuussa Sri Lankaan tarkastusmatkalle. Matkalla tarkastetaan 
kaikkien klubien kummilapsitilit ja maksutapahtumat. Matkan aikana klubien järjestämissä 
lastenjuhlissa tavataan lähes kaikki kummilapset äiteineen. Juhlissa on lasten valmistamaa 
ohjelmaa, heidät haastatellaan yksitellen koulumenestyksestä ja he luovuttavat 
vuosiraporttinsa ja mahdollisen kirjelähetyksen kummilleen. Lapset valokuvataan ja heille 
annetaan koulutarvikkeita sisältävä lahjakassi. Ilta jatkuu tämän jälkeen paikallisten leijonien 
kanssa iloisen yhdessäolon merkeissä.

Samaan aikaan Suomesta lähtee sadoittain kummeja tapaamaan omaa kummilastaan, 
vierailemaan heidän kodeissaan ja osallistumaan koulujuhliin. Matka järjestyy vaivattomasti 
yhdessä muiden kummien kanssa. Nämä tapaamiset ovat molemmille osapuolille 
ikimuistoinen elämys ja erilaiseen kulttuuriin perehtymisen mahdollisuus. Ystävyys ja 
yhteydenpito kummilapseen ja hänen perheeseensä jatkuu usein valmistumisen jälkeen läpi 
elämän.
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Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

Sisällissodan päättymisen jälkeen Sri Lankasta on tullut jälleen 
suosittu matkailumaa, jonka luonto, värikäs historia ja arkielämä  
kiinnostavat matkailijoita. Kummitapaamisten yhteydessä 
järjestetään hyvin organisoituja matkoja eri puolille Sri Lankaa.
Tarkempia tietoja kummilapsitoiminnasta löytyy Suomen Lions-liiton 
kotisivuilta.

Sydämellinen kummien vastaanotto koulujuhlaan
paikallisen leijonaparin kotiin.

Tanssiesitykset ovat suosittuja 
lasten koulujuhlissa.



Kulmat kuntoon Uuraisilla
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Haaste ja kuva: Jari Rytkönen,
Muut tekstit: Paikallisuutisten toimittaja Hanna Lahtinen, Kuvat:
Paikallisuutiset lehti 

Haaste esitettiin 30.9.2021.
Haaste sai erittäin positiivisen vastaanoton 
niin koulujen kuin eri yhdistysten taholta.
Tavoitteena on tehdä tapahtumasta perinne 
sekä keväällä että syksyllä.

Kirkonkylän alueen siivous-
kartan on laatinut Miija
Taipale.



Lokatapahtuma
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Teksti ja LC kuva: Jari Rytkönen,
Salen syysmarkkina uutinen: Paikallisuutiset lehti, 
Tellervo Lehtoranta

Klubin alkuperäinen tarkoitus oli järjestää Hyvän Päivän tapahtuma perinteisessä paikassa 
Uuraisten Salen edustalla.
Kysyttäessä lupaa tapahtumamme järjestämiseen, saimme myymälävastaavalta tarjouksen, 
josta emme voineet kieltäytyä. Heillä on tarkoitus järjestää oma tapahtuma lauantaina 23.10.
Tartuimme tarjoukseen, koska Sale antoi meille osan tarjoamistamme makkaroista ilman 
korvausta.

Tapahtuman nimeksi muodostui Lokatapahtuma, koska juuri tuolloin saimme ”nauttia” syksyn 
ensimmäisestä todellisesta loskakelistä.

Hannu Koskinen tarjoilee makkaraa ja mehua halukkaille.



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Hei

Kampanja 100:n viimeinen keräysvuosi on alkanut. Piirimme tavoite on, että kaikki klubit 
osallistuvat keräykseen päättämällään summalla. Lions -liitto päätti viimeisen 
keräysvuoden tavoitteeksi 100 USD/jäsen. Eli on loppukirin aika ja paikka.

Melvin Jones kisassa LC Jämsänseutu ja LC Kuorevesi lähestyvät 50 USD karsintarajaa. 

Sitoumuksen malliklubiksi on tehnyt LC Jämsänseutu.

Lions Clubs International ja sen säätiö LCIF ovat saman kolikon kaksi puolta. Monissa 
katastrofeissa ei paikallisilla leijonilla olisi eväitä auttaa ilman LCIF -säätiötä. 
Tiesitkö, että koronaepidemiassa LCIF on auttanut jo yli 6 miljoonalla. On hankittu 
suojaimia, maskeja, hengityskoneita ja muita sairaalalaitteita ja eniten juuri Eurooppaan.
Nuorison syrjäytymistä, päihdekäyttöä ja koulukiusaamista on vähennetty Lions Quest -
ohjelmalla joka on maailman paras sosioemotionaalisten taitojen kehittäjä.

Toivomme, että jokaisesta klubista löytyy vähintään yksi ansioitunut leijona, joka palkitaan 
MJF jäsenyydellä. Myös henkilökohtainen lahjoitus on toivottava päättämällänne summalla.
Monella klubilla on jo kertynyt MJF lahjoituksia yli 1000 USD. Toivon, että käytätte ne ja 
palkitsette
klubinne jäseniä. 

Yhteinen Melvin Jones + Arne Ritari -juhla on 5.3.2022 Jyväskylässä. Tämä on hieno 
tilaisuus luovuttaa jäsenyydet.

Kampanja 100 digitaalinen pikkujoulu pidetään 11.12.2021 alkaen klo 19. Suomen LCIF 
koordinaattori Heikki Hemmilä on lupautunut mukaan kertomaan vuoden kohokohdista. 
Tässä keräämme ja lahjoitamme LCIF:lle kukin juhlakutsun hinnoittelun mukaisesti. 
Ilmoittautuminen: 10.12.2020 mennessä heikki.hemmila@lions.fi tai 040 5035598

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.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori



Virtuaalinen LCIF-pikkujoulu

Teksti: MD LCIF koordinaattori Heikki Hemmilä

Kutsu: Kaikki Suomen Lionit, piirikuvernöörit ja LCIF-koordinaattorit puolisoineen
Aika: La 11.12.2021 klo 19:00 - 23:00 (huom. koronapassilla ilman valomerkkiä)
Kieli: Suomi, ruotsi, englanti
Ohjelma: Glögipuhe,  IDe Pirkko

Musiikkia olla pitää 

Päämajan tervehdys: IP Douglas Alexander

Ensimmäinen

Pyydetyt puheenvuorot: CC Sanna, miksi lahjoitan!

Lions/LCIF menestystarinoita: Erkki L, Heikki S, Anita T

Toinen

Stand-up esitys (yleisö: sit down)

Kolmas 

Pikkujoululahjojen avaus

Sana on vapaa,     ,              on vapaa!

Hinnasto: Huom! Brexit-valuutta ei käy 1.1.2021 lähtien!

Sisäänpääsymaksu 20,00€
Pikkujoulutarjoilu (oletus x5 á10€) 50,00€
Hankintahintaolettama ( 5 x á2€) -10,00€
Vessamaksu (oletus 3x á2€) 6,00€
Pikkujoululahja (viiden euron vitsi) 5,00€
Narikkamaksu (~ Akustiikka-sali) 2,00€
Summa  (ALV 24%) 90,52€
Valuuttamuunnos (1€ = 1.19 U$D) 105,98$

Hinta maksetaan tilaisuudessa tai sen jälkeen luottokortilla osoitteessa www.lionsclubs.org/fi/lahjoita. 
Maksaminen demonstroidaan tarvittaessa tilaisuuden aikana.

Huom edut! Koronariski on vähäinen, samoin muiden perinteisissä pikkujouluissa tarttuvien tautien ;-). 
Virtuaalisesta tilaisuudesta ei palata taksilla, ei tapella taksitolpalla, eikä liukastella nappaskengillä. Puolisot 
ilmaiseksi, jos käyttävät samaa yhteyttä. Siivouskuluja ei laskuteta (kuten kävi Islannissa). 

Samalla pääsee myös virtuaalisille jatkoille… Itse olen päässyt mm. Gudrunin, Kiddi Hannessonin ja joidenkin 
muiden koteihin, joiden nimiä en pysty näin selvin päin lausumaan (ks. kuvat).

15

ILOISTA ADVENTTIA!

TV: Heikki ja Raija

P.S. Jos näet tämän pikkumiehen sekoittelevan glögiäsi, elä enää terästä 

sitä! (lääkärin huom.)



Metso-Leijona ilmestyy maaliskuussa 2022

Karjahdus Metso-Leijonan tiimoilta!

Toinenkin koronavuosi 2021 on taittumassa loppusuoralle. Korona taitaa 
vaikuttaa arkeemme vielä ensi vuonnakin. Varmaa on kuitenkin, että siitäkin 
huolimatta elämä jatkuu. 

Tulossa Metso-Leijona 2022:
Nelivärinen aikakauslehti. Muistinvirkistykseksi ja tuoreille tekijöille tiedoksi:
Jutut ja kuvat osoitteeseen ilkka.salonen@lions.fi.

Teksti voi olla Word-tiedostona. Voit myös kopioida tekstin ja sijoittaa sen 
suoraan sähköpostin saateosaan.

Kuvia saa laittaa reippaasti tyrkylle. Harvoin niitä on liikaa ollut. Kuvia ei 
tarvitse liittää mihinkään tiedostoihin, vaan jpg-tiedosto suoraan sähköpostin 
liitetiedostoksi.

Hyviä jutunaiheita ovat leijonatoiminnan monet muodot, kuten lahjoitukset, 
tapahtumat, tempaukset, henkilöjuttuja ja niin edelleen. Juttu voi pidempikin, 
mutta myös irtokuva kuvateksteineen on hyvä tapa kertoa leijonista. 

Vaihtoehtoja siis löytyy, joten nyt luovuus laulamaan!

Ilmoitukset samaan osoitteeseen ilkka.salonen@lions.fi. 

Jos sopimuksen skannaaminen tai postittaminen hankalaa, niin koko ja 
laskutustiedot sähköpostiin.
Kaipaan materiaalia 20.1. mennessä. Lehti ilmestyy maaliskuun alussa ja 
lehtiniput ovat jaossa todennäköisesti parissa kolmessa osoitteessa-

Leijonaterveisin
Ilkka Salonen
Metso-Leijonan päätoimittaja
p. 044 406 2080
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