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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille lukijoilleni. Jo toisena vuotena peräkkäin 
joudun toteamaan näin kalenterivuoden alkaessa, että pidetään huolta itsestämme 
ja lähimmäisistämme riittävällä varovaisuudella.
Koronatilanne on ollut keskuudessamme jo kaksi vuotta ja elää erilaisina 
muunnoksina nyt ja määräämättömän ajan tulevaisuudessa.
Vanhusten, nuorten ja perheiden avuntarve pysyy ja ehkä kasvaa entisestään.
Mieti, mitä klubisi ja klubisi jäsenet voivat tehdä. Vaihtoehtoja on varmasti monia,
joita voimme terveysturvallisesti toteuttaa. Esimerkiksi kotona asuvat yksinäiset
vanhukset ilahtuvat todennäköisesti keskustelukumppanista ja muusta pienestä 
avusta. Vierailu toki toteutetaan terveenä. Ennen vierailua tulee myös tehdä 
koronan kotitesti ja vierailun aikana käytetään maskia. Vierailusta tulee sopia 
ennakkoon omaisten ja/tai hoitohenkilöstön kanssa.

Pitääkö klubisi kuukausitapaamiset? Toivon todella, että kuukausitapaamisia ei 
jätetä pitämättä. Yhteinen tilaisuus on monelle meille hyvää mieltä tuova 
sosiaalinen tilaisuus. Kuukausitapaamisen voi pitää myös ulkotiloissa, tapoja on 
monia. Jälleen kuitenkin korostan, että osallistumme terveenä.

Helmikuun julkaisuun tulevat tarinat kuvineen tulee lähettää 19.2.2022 mennessä.
Mikäli lähetät tarinan mukana kuvia, kerro 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.

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Ollaan toiveikkaita – Jatketaan Lions-toimintaa

Kuvittelimme vielä tämän kauden alkaessa, että korona-aika

menisi nopeasti ohitse ja saisimme vihdoin palvella kuten

ennenkin ja viettää nekin juhlat, jotka viime vuonna jäivät

juhlimatta. Toisin kävi. Emme ole vieläkään ”palanneet

normaaliin” tai saaneet elää koronan jälkeistä aikaa.

Kevätkauden 2022 tilanne näyttää edelleen sumuiselta ja piirin yhteiset 

kokoontumiset epävarmoilta. 

Emme ole palaamassa vanhaan. Voimme kuitenkin tehdä valintoja ja päätöksiä, 

joilla rakennamme parempaa tulevaisuutta. Toivo on toisenlaisten 

tulevaisuuksien kuvittelussa ja uuden rakentamisessa. Olemme joutuneet 

haastamaan normaaleina pitämiämme asioita ja käsityksiämme lions-

toiminnasta. Kun tuuletamme nyt ajatteluamme, on myös toimittava toisenlaisen 

tulevaisuuden eteen. On tärkeää, että klubien lions-toiminta ei ole kokonaan 

tauolla ja että jäsenet pitävät yhteyttä. Mikäli virtuaalinen kokoontuminen on 

hankalaa, taitoja voi opetella tai kokoontumisia tulee järjestää vanhasta 

poikkeavalla tavalla. 

Globaali pandemia on herättänyt monet meistä siihen, että ihmiskunnalla on 

yhteinen kohtalo ja tänä aikana yhteistyö on tarpeen. Lions-toiminnassa 

kansainväliset kontaktit ovat aina kuuluneet tapaamme toimia ja virtuaalisuus on 

tuonut kaukaiset lions-ystävät lähelle. Kun oma kalenteri tyhjenee, jää aikaa 

muulle – ehkäpä voisimme kohentaa kielitaitoamme. 

Etäyhteyksistä tulee mieleen lähinnä joukko päitä puhumassa ruudulla. Uskon, 

että tämäkin kehittyy ja virtuaaliset tapaamiset monipuolistuvat. Miltä kuulostaisi 

lionien virtuaalinen maailma, jossa voisit valita hahmon, jolla osallistut 

tapahtumiin. Olisiko virtuaalimaailmassasi kesä ja villi länsi vai haluaisitko 

haistella havumetsiä? Millaista voisi olla yhteinen, virtuaalinen auttaminen?

Koronan mukanaan tuoma etätyö ja kotoilu ovat myös yksinkertaistaneet elämää, 

vähentäneet stressiä ja arjen kiirettä. Toivoa herättää myös se, että tämä aika on 

lisännyt empaattisuutta, yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.

Tarvitsemme klubeissamme edelleen yhteenkuuluvuuden

tunnetta ja siksi kannustankin, että ajasta ja sen ilmiöistä

huolimatta keksitte tavan kokoontua ja auttaa

paikkakuntanne ihmisiä. 

Lämpimin terveisin DG Johanna Arho-Forsbom ja Aino
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Teksti: DG Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Eero Forsblom



Lyhdyt Mäntän sankarihaudoille

Mäntän sankarihaudoilla valaisevat LC Mäntän lahjoittamat lyhdyt

Lions Club Mänttä ry oli jo pohtinut useiden

vuosien ajan lyhtyjen tekemistä Mäntän 

hautausmaan sankarihaudoille. Klubin 

suunnitellessa 60-vuotisjuhlavuoteen sopivia 

kohteita, niin lyhtyjen hankinta valittiin 

yhdeksi kohteeksi. Lyhtymallia suunniteltiin 

yhdessä Mäntän seudun koulutuskeskuksen 

opettajan Ville Lammisen kanssa ja koululla valmistettiin mallikappale.

Mänttä-Vilppulan seurakunnalta tiedusteltiin, ottaisiko seurakunta vastaan 

lyhdyt lahjoituksena. Kirkkoneuvosto päätti ottaa lahjoituksen vastaan. Samalla 

kävi ilmi, että tilanne on ollut aiemmin ongelmallinenkin, kun tasaiselle 

nurmikolle tuodut kynttilälyhdyt ovat ajoittain lähteneet tuulen vuoksi 

vaarallisesti liikkeelle. 

4

Teksti ja kuvat: Hannu Polvinen

Seurakunnan tehtyä päätöksen lahjoituksen

vastaanottamisesta Mäntän seudun koulutus-

keskuksessa valmistettiin oppilastyönä 170 

lyhtyä ruostumattomasta teräksestä. Jokaiseen 

lyhtyyn kiinnitettiin sotaveteraani- ja 

tammenlehvätunnukset.  Klubin jäsenten 

talkoitakin tarvittiin.  Useina iltoina puhdistimme 

metallisia osia, kokosimme lyhtyjä ja erikseen 

tilattuja laseja.

Lisäksi tässä kävi niin kuin usein käy, projekti laajeni säilytyslaatikoiden 

hankkimiseen lyhdyille.  Pyhäinpäivänä 2021 Mäntän hautausmaalle asetettiin ja 

sytytettiin 149 lyhtyä sankarivainajien haudoille sekä 2 lyhtyä Karjalaan 

jääneiden vainajien muistokivelle. Lopputulos oli kaunis, yhteneväinen ja juhlava 

sekä sankarivainajien muistoa kunnioittava. Lyhdyistä on tullut klubille kiitosta 

hautausmaalla vierailijoilta ja Mänttä-Vilppulan seurakunnalta.

Syyskuun lopun talkookuvassa vasemmalta Niko 
Strömberg, Ilkka Sainio ja Petteri Valo



Palokka Wilma jakoi jouluiloa

LC Palokka / Wilma klubi oli avustamassa 300 € 
summalla hankintoja Jouluapu 2021 
ruokakasseihin, joita jaettiin jouluaattona 
Matarassa. Jouluiloa jaoimme myös Palokan 
diakoniatyön kautta lahjoittamalla 4x50 € 
ruokalahjakortteja vähävaraisille. Veimme 
tänäkin jouluna Ensi- ja turvakodille jouluisen 
herkkukorin ja klubimme innokkaan neulojan 
vauvan myssyjä. Lisäksi avustimme Sisu Para Ice 
Hockey joukkueen varustehankintaa 100 € 
summalla.
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Tekstit: Anne Koivisto

Palokka-lehdessä oli juttu, jossa 
haastettiin palokkalaisia puhdistamaan 
lumesta kävelyreittien varrella olevia 
istuinpenkkejä ikäihmisten käytettäviksi. 
Kulkureitit penkeille ovat olleet lumen 
tukkimia ja lumi sekä jääkerros peittää 
istuimia. 
Klubimme päätti ottaa haasteen vastaan ja 
kokoonnuimme klubi-iltana harjojen ja 
lapioiden kanssa Palokan rantaraitin 
kävelytien varteen tavoitteena puhdistaa 
niin meidän omat lahjoitus penkkimme 
kuin muitakin kävelytien varrella olevia 
penkkejä.

Kuva: myssyjen tekijä Eija Ahonen

Palokka Wilma vastasi penkkien puhdistus haasteeseen

Iloisella porukalla homma sujui nopeasti ja välillä oli aikaa nauttia yhden 
klubilaisen talkooväelle yllätyksenä tuomat glögit ja pullat.

Kuvassa Wilmoista Tiina, Heli, Outi ja  Sirpa
Kuve: Anne Koivisto



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Piirimme tavoite on, että kaikki klubit osallistuvat keräykseen 
päättämällään summalla. 
Kiitos, että ensimmäiset kymmenen klubia ovat jo osallistuneet. Nyt 
suosittelen liiton tammikuun 2022 uutiskirjeessä Heikki Hemmilän esimerkkiä: 
”Pankaa hattu kiertämään.”

Melvin Jones kisa piirin klubien kesken on myös tänä vuonna. Kilpailuaika on 
1.7.2021 – 31.5.2022. Karsintaraja on 50 USD/jäsen. Näistä klubeista viisi 
parasta pääsee arvontaan ja siinä voittaneelle klubille annetaan MJF jäsennys. 
Tilanne nyt: Jämsänseutu 65,2 USD/jäsen Kuorevesi 44,4, Mänttä 35,7, 
Jyväskylä/Kuokkala 31,3, Mänttä/Ilves 27,6, Pihtipudas/Emmit 22,6.

Piirimme ensimmäisen Malliklubisitoumuksen kirjoitti 1.11.2021 LC 
Jämsänseutu.
Klubi lupaa kerätä LCIF:lle 500 USD/jäsen. Lahjoitukset las-
ketaan kampanjan alusta ja loppusumman tulee olla valmis
kolmen vuoden kuluttua allekirjoituksesta.
Huomaa, että syyskuun G sanomissa oli selvitys mitä jäseniä
ei oteta mukaan sopimushetken tilanteessa. 
Selvitys löytyy myös LCIF:n nettisivulta.  

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

Yhteinen Lions -juhla on 5.3.2022 Muuramen Riihivuoressa. Tämä on hieno 
tilaisuus luovuttaa MJF ja AR jäsenyydet.

Tämän vuoden LCIF Europa päivä pidetään keväällä. Viime vuonna se oli la 
22.5. Tällöin keräsimme varoja tuhkarokkoa varten. Kuvernöörineuvosto päättää 
tämän vuoden päivämäärästä maaliskuun kokouksessa.

Pohjoismaisessa yhteistyökokouksessa 22. - 23.1.2022 käsiteltiin myös leijonien 
osaamista sähköisten välineiden käytössä. Liiton koulutuspakista löytyy paljon 
työtä helpottavia ohjelmia ja LCIF:n nettisivuilta lisää. Kehotan tutustumaan ja 
ottamaan käyttöön.

Tammikuun LCIF kirjeessä klubeille pyysin myös lukukuittausta. Tähän 
mennessä on vain 15 klubia ehtinyt lukea kirjeen. Klubeja piirissämme on 54.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori



Lionstoiminnan tunnettuuden lisääminen

Tarinat vaikuttavat ihmisiin voimakkaasti, ne antavat mielikuvan toiminnasta. 
Tämä pitää varmasti paikkansa myös lionstoiminnassa.
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Mieleen jäävän viestinnän ytimessä on lähes aina hyvä 
tarina.
Hyvien tarinoiden mielihyvää tuottava voima on 
tunnettu vuosituhansien ajan kaikissa kulttuureissa. 
Iltasatu, nuotiotarina, vetävä romaani, jännittävä 
elokuva – kaikkien näiden vaikutus on samanlainen: 
miellyttävä, tyydyttynyt tunne. Kokemus on kaikille 
ihmisille yhteinen.

Kuuntelija voi kertoa “tempautuneensa” mukaan 
tarinan maailmaan. Tämä maailma on niin ylläpitävä, 
että kuulija rajaa ulkoiset häiriötekijät helposti

Kuva Merja Kuosmasen kirjasta

Teksti: Jari Rytkönen, (lähde: Antti Mustakallio)

ulkopuolelle. Hän haluaa tietää, mitä tarinan sankarille käy. Kuulija samastuu 
tämän kohtaloihin ja tunteisiin, jännittää tämän puolesta ja riemua 
onnellisesta lopusta.

Lions-toiminnan tunnettuuden lisääminen edellyttää tarinoita lioneista.
Jotta voimme kertoa tarinoita, miksi jäsenet liittyvät mukaan lionstoimintaan 
paikallisen klubin (yhdistyksen kautta), liiton viestintä kerää tietoja 
jäsenistöltään.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin.
Oma nimesi, klubi johon liityit ja milloin liityit, miten liityit mukaan, miksi 
halusit tulla mukaan klubin toimintaan, mitä iloa saat lionstoiminnasta ja 
millä lionstoiminnan osa-alueella tunnet olevasi parhaimmillasi.

Nimi ja klubi ovat pakollisia tietoja, mutta kyselyn viimeisessä kohdassa voit 
vastata saako nimesi julkaista.
Lähetä kuva itsestäsi esim. jonkun aktiviteetin tai tapahtuman yhdeydestä
sähköpostilla osoitteeseen 107g.lctuki@gmail.com. Mainitse kuvan 
yhteydessä nimesi. Jos olet kuvassa jossain aktiviteetissa, voit kertoa siitä 
vähän enemmän.

Pyydetyt tiedot julkaistaan LION-lehdessä, liiton www-sivuilla, piirin www-
sivuilla, uutiskirjeissä, esitteissä ja somekanavissa.
Liiton viestinnällä on käyttöoikeus lähetettyyn materiaaliin kaikessa 

lionstoimintaan liittyvässä viestinnässä.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDo-d8zrkE6ZJdFxKYbBLPkx_-2FQhqiaBqDm-J4Rfp6p_lg/viewform?usp=pp_url


Klubiesittely – Hankasalmi
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Teksti: Jouni Kovanen (tiedottaja), Kuvat: ?

Klubin nimi on Lions Club Hankasalmi ry.
Jäsenmäärämme on 31 jäsentä.
Klubin toiminta-alue on Keski-Suomen Hankasalmi.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat
- Lapset ja nuoret, esim. pyöräilykypärät joka vuosi eppuluokkalaisille.

Nuorisovaihto vähän varttuneimmille nuorille. Unohtaa ei sovi myöskään kesäisiä Lasten 
olympialaisia.

- Vanhukset, joille olemme hankkineet mm. varusteita liikuntakyvyttömille.
- Vähävaraiset huono-onniset perheet jota olemme auttaneet rahallisesti esim. tulipalojen 

jälkeen joita on ollut kunnassamme nyt muutamia.
- Näitten lisäksi olemme antaneet kohdeavustuksia varojemme mukaan erilaisiin pieniin 

hankkeisiin ja tapahtumiin.
- Pönttötalkoilla olemme auttaneet jopa pikkulintuja, ja tämä vuosi on kuudeskymmenes 

toimintakausi, teimme sen kunniaksi 60 pönttöä Leijona logolla ympäri Suomeamme 
asennettaviksi.

Tärkeimpiä varainkeruu aktiviteettiamme ovat:
- Joka vuosi järjestämämme Toukomarkkinat Jari-Pekassa ja siihen liittyen uuden auton 

arpajaiset. Koronasta johtuen 2021 markkinat olivat syksyllä, muutoin toukokuussa.
- Mainostilan vuokraaminen 9-tien varrella omistamassamme mainostaulussa.

Sykähdyttävin hetki ja ilon aihe nykyisellään on kun saamme kokoontua kuukausitapah-
tumiin taas pitkästä aikaa.
Toki niitä on muitakin, auton voittajan iloinen huudahdus kuultuaan voitosta ja lasten 
riemu uusista pyöräilykypäristä.

Toimintamme piiri- ja liittotasolla on normaalilla tasolla, eli Presidentti edustaa klubiamme 
erilaisissa tapahtumissa.

Hyvän arjen kunnassa on hyvän arjen veljet Toukomarkkinoiden tohinaa

Pönttötalkoot Hiihtomaassa kodan ja 
huoltorakennuksien edessä jotka 
olemme lahjoittaneet kaikkien iloksi.
Nämä ja paljon muuta.



Klubiesittely – Hartola
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Teksti: Simo Vehkasalo, Kuvat: Klubin www-sivut

Klubin nimi on Lions Club Hartola ry.
Jäsenmäärämme on 35 jäsentä ja toiminta-alueemme on Hartolan kunta.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat nuorten kesätyöllistäminen, sankarihautojen 
hoito ja avustaminen hautajaisten arkunkannossa.

Kolme tärkeintä varainkeruu aktiviteettiamme ovat sahtiravintola Hartolan markkinoilla, 
autoarpajaiset ja telttavuokraus.

Sykähdyttävin hetki lionstoiminnassa oli kahden patsaan (Viisahampi vierelläsi ja Torppari 
muistomerkki) pystytys vuosijuhlassamme.

Piiri- ja liittotasolla on joitakin virkailijoita ollut.

LC Hartolan lahjoittama 
kirjailijapatsas "Viisahampi
vieressäsi" Yhdystien varressa.

Ristin Sielut - muistomerkki 
Kaikulantien varressa

Partille talon muistolaatta Visantien ja 
Toritien risteyksessä



Klubiesittely – Joutsa/Jousa
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Teksti: Markku Palander (siht.)

Klubin nimi on Lions Club Joutsa/Jousa ry.
Jäsenmäärämme on 27 jäsentä ja toiminta-alueemme on Joutsan kunta.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat koulujen stipendien jakaminen (1050 € / vuosi), 
avustukset järjestöille ja avustukset yksilöille.

Tärkeimmät varainkeruu aktiviteettiamme ovat Jousan markkinat sekä Neste-rallin 
järjestyksenvalvoja tehtävät.

Sykähdyttävin hetki lionstoiminnassa on Jousan markkinoiden järjestäminen.

Osallistuminen piiri ja/tai liittotason toimintaan on osallistuminen vuorollaan lohkon ja alueen 
puheenjohtajatehtäviin. Jäsenemme Tuomo Rajala  on ollut piirihallituksessa 
nuorisovaihtoedustajana.

Vasemman puolen kuva on
julkaisijan poimima facebookin
klubihaussa tulleesta 
kuvagalleriasta.


