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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Luet vuoden 2022 toista, helmikuun, G-sanomat julkaisua.

Helmikuun nimi tulee siitä, että helmikuussa puihin muodostuu pieniä jäähelmiä. 
Itä-Suomessa on sanottu, että helmikuussa ”Metsä on tilkassa”. Lännempänä on 
sanottu puolestaan, että ”Metsä on pyynsilmällä”. Pohjanmaalla on ollut sanonta, 
jossa mainitaan, että ”Mettä on jäähelmes”. Helmikuuta on meillä kutsuttu myös 
nimillä ”kaimalo”, ”kaimalkuu” tai ”helmekuu”. Kaimalo tarkoittaa samaa kuin 
kaima = samanniminen eli helmikuulla oli aluksi sama nimi kuin tammikuulla. Sitä 
kutsuttiinkin ennen ”pikkutammikuuksi”. Vastaavasti tammikuu oli ”isotammikuu”. 
Jos helmikuussa säät olivat liian lauhat, maaliskuussa riitti sitten kylmempää, 
kuten sananparsikin todistaa: ”Minkä helmikuu hellittää, sen maaliskuu maksaa.”

Englannin February juontuu latinan sanasta februa, joka tarkoitti muinaista 
roomalaisten sovinto- ja puhdistusjuhlaa 13. -15. helmikuuta.  Sana lienee tullut 
alun perin etruskeilta ja tarkoittaa pesemistä ja puhdistamista. Myöhemmin käsite 
liitettiin roomalaiseen Februus-jumalaan. Joidenkin etymologien mielestä termi 
liittyi kuumetta tarkoittavaan käsitteeseen febris. Kuumeessa ihminen hikoilee ja 
samalla ikään kuin puhdistuu. (Reijo Heikkinen, professori ja tietokirjailija)

Maaliskuun julkaisuun tulevat tarinat kuvineen tulee lähettää 18.3.2022 
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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Ystävien klubi – yhdessä ympäristön puolesta

Piirikuvernöörin tehtävässäni olen saanut tänä vuonna ikään

kuin kurkistella ikkunoista sisään; olen kiertänyt monenlaisissa

klubi-illoissa ja saanut nähdä, miten eri tavalla klubeissa viihdy-

tään ja ollaan yhtä. Lionit viettävät ystävänpäivää joka kuukausi

– ei ainoastaan helmikuun 14. Joitakin asioita ja tekemisiä on

siirretty pandemian tähden tuonnemmaksi ja toivon, että nyt on niidenkin aika. 

Meillä on ikävä toisiamme ja aitoa yhdessä tekemistä. Lions-klubiin kuuluminen 

tarkoittaa sitä, että tapaa ystäviään kuukausittain läpi vuoden. Tulevaisuuden 

taidoista tärkein on oppia olemaan ihminen ihmiselle. Klubeissamme tämä 

tarkoittaa mm. kuulumisten kyselyä, kiinnostumista klubi-toverista. Luottamus 

syntyy siitä, että panostetaan toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen. Luottamus 

taas antaa pohjan tehdä isojakin palveluprojekteja yhdessä. 

G-piirissä elämme luonnon kanssa hyvässä yhteydessä ja monet projektimme 

liittyvät ympäristön parantamiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen. Maaliskuussa 

(9.3.) Suomen Lions-liitto osallistuu luontodialogi-päivään. Mukana on noin 100 

järjestöä ja keskustelutilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea. Näiden 

keskustelujen tavoitteena on paitsi vahvistaa jokaisen henkilökohtaista 

luontosuhdetta, myös kannustaa pieniin tekoihin ympäristön puolesta. Pienikin 

teko on merkitsevä! 

Voit osallistua vastaamalla muutamaan kysymykseen, joiden pohjalta (Sitran 

ohjaamana) luodaan ympäristötoiminnalle pitkän tähtäimen yhteistä 

suunnittelua. Kyselyssä saat mm. kertoa, mitä luonto sinulle merkitsee ja mihin 

luonnon hyväksi tehtäviin tekoihin olet itse valmis käyttämään aikaasi tai mikä on 

luontounelmasi 2035. Vastauksia voi antaa 2.3. asti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP8TUbo5SupOPkDWOfGBFy81Rz

mKHiEXkkv65qoEIPD3KAIQ/viewform

Nyt on oikea aika suunnitella myös tulevan kevään

Kulmat kuntoon -tapahtumaa! Maaliskuun teemana on

ympäristö. Kutsukaa siivoustalkoisiinne mukaan myös

muita paikkakuntanne toimijoita, sillä useampi käsi-

pari siivoaa isomman alueen ja verkostoitumalla

monenlainen tieto-taito kohtaa ja uusia ideoita syntyy. 

Kiitos, että olet Lions-Ystäväni, DG Johanna Arho-Forsblom 
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Teksti: DG Johanna Arho-Forsblom, Johannan kuva: Eero Forsblom

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP8TUbo5SupOPkDWOfGBFy81RzmKHiEXkkv65qoEIPD3KAIQ/viewform


Miten tukea Ukrainan sodan uhreja?

Kansainvälisen järjestömme kautta olemme yhteydessä niin Ukrainan kuin sen 

naapurimaiden lioneihin tarpeiden kartoittamiseksi ja oikean auttamistavan 

löytämiseksi. Euroopan lionit varautuvat Ukrainasta tulevien pakolaisten 

vastaanottoon mm. avustuspaketeilla, jotka sisältävät ruokaa, vettä, 

hygieniatarvikkeita ja vaatteita.

Lionit palvelevat ihmisten humanitäärisissä tarpeissa ympäri maailman 

erityisesti niitä, jotka etsivät turvaa ja apua. Sinä voit tukea lahjoittamalla 

kansainväliselle säätiöllemme LCIF:lle, joka auttaa niin paikallisesti kuin 

maailmanlaajuisesti apurahojen avulla.

LCIF on perustanut ”Refugees and Displaced Persons”-rahaston 

(Pakolaisrahaston), josta voidaan auttaa tämän katastrofin uhreja. 

Klikkaa: Auta lahjoittamalla.

Käytä edellä olevaa linkkiä, mikäli teet lahjoituksen juuri Pakolaisrahastoon.

Käytännössä avustukset todennäköisesti kohdentuvat Puolan LCIF 

organisaatiolle, jota kautta tuetaan Ukrainan pakolaisia. Apu menee välittömästi 

perille oikeaan kohteeseen. LCIF avustaa suoraan säätiön varoista jo tällä hetkellä.

Voit tehdä lahjoituksen joko henkilökohtaisesti tai klubi voi tehdä yhteisellä 

päätöksellä lahjoituksen.  Lahjoitus huomioidaan lionin/klubin Melvin Jones 

Fellow tilin saldossa sekä Campaign 100 kertymässä.
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Teksti: Lions liiton Uutiskirjeestä Jari Rytkösen täydennyksillä

https://www.lionsclubs.org/fi/donate?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=humanitarian-resettlement&fbclid=IwAR0l6x-pDRXvsgF2pwYz0qsoqrIfPFNcqXuQ8_YLDgdIVegLJe5tO76JOHg


Kutsu: Lions lentopallon SM 2022

5

Teksti: LC Mynämäki kutsu



Viitasaari/Porthan – Koko perheen ulkoilutapahtuma

Lions Club Viitasaari Porthan järjesti helmi-

kuun 25. päivä kokoperheen ulkoilu- ja lasket-

telutapahtuman, Siperialaiset, Viitasaaren 

Sahis hiihto- ja vapaa-ajankeskuksessa.

Ohjelmassa on muun muassa laskettelua tai 

lautailua, liikuntarastien suorittamista ja 

muita kilpailuja. Klubimme ladyt tarjoavat 

makkaraa ja muita virvokkeita kaikille 

osallistujille.
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Teksti ja kuvat: Esa Kainulainen

Tapahtuman historiaa

Lions Club Viitasaari Porthan on järjestänyt koko 

perheen ulkoilu- ja laskettelu tapahtuman, 

Siperialaiset, jo lähes kahdenkymmenen vuoden 

ajan. Tapahtuma järjestetään Savivuoren ulkoilu-

ja laskettelukeskuksessa Sahiksella hiihtolomaa 

edeltävänä perjantaina. Klubin veli Ilkka 

Kemppainen pyöritti Savivuoren  laskettelu-

Ohjelmassa on perinteiset curlingit, tandemit, pulkkailut,

köysiradat ja laskettelu. Osallistumalla rasteihin saa passiin

merkinnän, jolla saa mm: makkaraa ja mehua.

Tarjoilun ja tapahtuman aktiviteetit toteuttaa Lions Club

Viitasaari Porthanin veljet ja ladyt.

Tapahtuma on ollut suosittu joka pyritään järjestämään vuosittain.

keskusta ja hän esitti idean koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma 

Siperialaisten järjestämisestä Viitasaaren hiihtolomaviikkoa edeltävänä 

perjantaina. Perusteluina oli se, että Viitasaarella oli syrjäytymisuhan alla olevia 

nuoria joilla ei ollut varaa lähteä Lapin laskettelukeskuksiin viettämään 

hiihtolamaa.

Lions Club Viitasaari Porthan päätti osallistua tapahtuman

kustannuksiin niin, että klubi tarjoaa ruokailun, laskettelun

ja muun tapahtumaohjelman osallistujille.



Jämsänseutu kokoontui ulkotulilla
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Teksti: Toivo Lehtinen, kuva: Olavi Vesanen

Jämsänseutu päätti kokoontua helmikuussa ulkotulilla.

Paikaksi valittiin Kansanopiston laavu Jämsän jokivarressa, jonne voi tulla 

autolla tai hiihdellä perille saakka.

Toimme kassilla polttopuut ja omat makkarat.

Kaupungin valojen hieman kajastaessa paistelimme makkarat.

Lohkon puheenjohtaja Pekka Ikonenkin oli paikalla.

Juttelimme leijona-asioita ja mm. veteraanien ja  lottien hautakivien 

merkitsemistä.

Tulilla tuli myös lupaus ensi vuoden presidentin viran täyttämisestä.

Sen johdosta juotiin termospullosta pullakahvit.

Lopuksi juttu kääntyi klubin tulevaan 60 vuotispäivään.

Klubin perustamispäivä on 3.5.1963 ja Charter Night 1.2.1964.

Olavi Vesasen ottamassa kuvassa nähdään illan hämäryys ja klubin jäseniä 

tulilla.



Lions johtajakoulutusta tarjolla Jyväskylässä
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Teksti: Anne Koivisto

Nyt on hieno mahdollisuus G-piirissä osallistua RLLI (Regional Lions Leadership 

Institute) koulutukseen. Tällaista koulutuksia on harvoin tarjolla suomenkielellä.

Koulutuksen kolme lähiopetuspäivää toteutetaan Scandic Jyväskylä Stationissa

13.-15.5.2022. Lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi etäkoulutus jaksoa 5.5.2022 ja 

19.5.2022.

G-piirin osalta koulutettavia otetaan mukaan max. 3 henkilöä, joten nyt 

kannattaa nopeasti käydä ilmoittautumassa koulutukseen Learn

koulutusportaalin Paikalliset koulutukset kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä 

on 2.4.2022. 

Kurssimaksu on 320e / osallistuja ja piiri on tehnyt päätöksen tukea 

koulutukseen osallistujaa 100-150e (osallistujamäärästä riippuen)

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu päämajan 

alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa 

omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajasta saat taitoja myös 

työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen 

taitoja, koska valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. 

Koulutus on avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat 

kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä.

Koulutusterveisin

Anne Koivisto

Piirin koulutusjohtaja (GLT)



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Piirimme tavoite on, että kaikki klubit osallistuvat keräykseen 
päättämällään summalla. 
Kiitos, että ensimmäiset kaksitoista 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 voitta-
neelle klubille annetaan MJF jäsennys. 

Tilanne nyt: Jämsänseutu 82,6 USD/jäsen Kuorevesi 50,0, Muurame 39,8, Mänttä 
35,7, Jkl/Viitaniemi 34,1, Jkl/Kuokkala 31,3, Mänttä/Ilves 27,6, P-pudas/Emmit 
22,6, Hartola 8,6, Uurainen 6,0, Karstula/Sirkat 5,0 ja Viitasaari/Karoliina 1,7.

Piirimme ensimmäisen Malliklubisitoumuksen kirjoitti 1.11.2021 LC 
Jämsänseutu.
Klubi lupaa kerätä LCIF:lle 500 USD/jäsen. Lahjoitukset lasketaan kampanjan 
alusta ja loppusumman tulee olla valmis kolmen vuoden kuluttua allekirjoituk-
sesta. 

Jäsenmäärä on sopimuksen allekirjoitushetken tilanne. Lukumäärään ei lasketa: 
etuoikeutetut, ulkojäsenet, kunniajäsenet, liitännäisjäsenet, tukijäsenet. Samassa 
perheessä asuvat jäsenet lasketaan yhdeksi jäseneksi. Selvitys ja malliklubin 
sitoumuslomake löytyy LCIF:n nettisivulta.  
Toivon, että harkitsette malliklubiksi ryhtymistä. Tuloksen saavuttaminen on nyt 
helpompaa.

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.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori



Klubiesittely – Jämsä/Himos
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Teksti: Kari Kotamäki (sihteeri), Kuvat: Kari Kotamäen toimittamia

Klubin nimi on Lions Club/Himos ry.
Jäsenmäärämme on 20 jäsentä. Heistä vielä 6 on perustajajäseniä).
Klubin toiminta-alue on Jämsän kaupunki (Jämsän ja Jämsänkosken taajamat).

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat
- Hyvän Päivän kahvitus Jämsän alueen palvelutaloissa.
- Veljeä ei jätetä (Omaishoitajalle järjestetty vapaa hetki)
- Leikkauksista toipuvan veljen polttopuiden teko.

Tärkeimpiä varainkeruu aktiviteettiamme ovat:
- Himosleijonat arvauskilpailu keväisin (valokuva Himosleijonat onkii)
- LCIF Eurooppa päivän esittelytapahtuma ja torimyynti (valokuva LCIF toritapahtumasta)
- Vanhojen aittojen kunnostus

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa on ollut klubin 30-vuotsjuhla.

Toimintamme piiritasolla on aktiivinen osallistuminen piirin vuosikokouksiin.

Himosleijonat onkii

LCIF toritapahtuma

Laavuretki
- Toukokuun klubitapaaminen korona

epidemian takia Heräjärven laavulla 
ulkotiloissa palvelukumppanien kera



Klubiesittely – Laukaa
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Teksti: Taisto Kotila, Kuvat: Taisto Kotilan toimittamia

Klubin nimi on Lions Club Laukaa ry.
Jäsenmäärämme on 26 jäsentä ja toiminta-alueemme on Laukaan kunta.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat Sotaveteraanien lumityöt, Havu / kynttilä
aktiviteetit hautausmaalla sekä hiekoitus ämpäreiden toimitus kotihoidon asiakkaille.

Kolme tärkeintä varainkeruu aktiviteettiamme ovat Vuosittainen markkinatapahtuma, 
kirkkokonsertti sekä pullonpalautuskuitti aktiviteetti.

Sykähdyttävimmät hetket lions-toiminnassa ovat olleet onnistuneet kirkkokonsertit.

Piiri- ja liittotasolla on ollut vuosien varrella runsaasti tehtäviä. Nuorisovaihtoleirin 
järjestämisvastuussa olimme 2016.



Klubiesittely – Palokka/Wilma
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Teksti: Anne Koivisto, Kuvat: Anne Koivisto

Klubin nimi on Lions Club Palokka/Wilma ry.
Jäsenmäärämme on 11 jäsentä ja toiminta-alueemme on Jyväskylän kaupungin Palokan alue. 
Hyväntekeväisyyttä teemme myös koko Jyväskylän alueella.

Meille tärkeitä aktiviteetteja ovat Ensi- ja turvakodin jäsenyys, Kävele naiselle ammatti, 
Partiolaisten talvirieha (ei ole järjestetty koronan aikana) sekä yhteistyö Palvelutalojen kanssa 
ja ruoka-apu joulun aikaan.

Olemme keränneet varoja toimintaamme mm.  tekemällä talkoita omenamehuasemalla, 
tarjoamalla paketointipalveluja, hoitamalla Karton korttiprojekteja ja pitämällä kahviota 
Palokan Kevät -tapahtumassa (ei ole järjestetty koronan aikana).

Sykähdyttävintä lions toiminnassa on päästä ilahduttamaan ihmisiä antamalla aikaamme ja 
osaamistamme muiden hyväksi, kuten Luhtisen palvelutalon virkistyspäivät ja Palvelutalo 
Ilonan asukkaiden avustaminen.

Piirihallituksessa on toiminut klubistamme useita lohko- ja aluepuheenjohtajia, Lions Quest 
vastaava ja Nuorisovaihtovastaava. Lisäksi piirin koulutusjohtaja (GLT) kaudella 2021-2022 on 
klubistamme.

Bingo-hetki Luhtisen palvelutalolla 
toukokuussa 2015

Anne ja Eija omenamehu asemalla 
syksyllä 2017

DG Johanna Arho-Forsblom ja Wilmat 
osallistumassa Naisten Pankin Kävele 
Naiselle Ammatti –haasteeseen Harjulla 
2021.
Kuva: Katri Avonius


