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Julkaisijan puheenvuoro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huhtikuun julkaisuun tulevat tarinat kuvineen tulee lähettää 24.4.2022 mennessä.
Tässä julkaisussa ovat piirin vuosikokouksen päätökset sekä liiton vuosikokous-
asiat

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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Hyvä G-piirin lion,

Kevät tekee tänäkin vuonna tuloaan. Tässä piti olla 
kaunis kevätpäivän kuva, mutta toisin kävi.
Tänä vuonna eivät kaikki onneksi tulleet kerralla 
alas. Pari päivää sitten olisi saanut kuvan, jossa 
katolta valuva lumi kauniisti kaartaa alaspäin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klubien vaalikokousten aika on taas käsillä. Tänä keväänä pääsemme pitämään 
kokoukset fyysisesti. Näin toivon kaikkien klubien tekevän. Viimeistään tässä 
vaiheessa kautta on hyvä kohdata toisiamme fyysisesti huolehtien kuitenkin 
terveysturvallisuudesta.

On aika valita kauden 2022-2023 klubivirkailijat jotta tiedot voidaan päivittää 
jäsenrekistereihin jo kuluvan kauden puolella.
Myös muut klubin omat, kesän 2022 aktiviteetteja tai päätöksiä koskevat asiat 
tulee saada virallisesti päätettyä. Toki klubi on voinut käsitellä asiat 
aikaisemmin kauden aikana. Vaalikokouksessa hyväksytään tulevan kauden 
talousarvio ja toimintasuunnitelma, joita voidaan syyskauden alkaessa tarken-
taa.
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Piirikokous 23.4.2022

Pääsemme vihdoin kahden vuoden jälkeen 

pitämään piirin vuosikokouksen fyysisenä 

tapaamisena.

Karstulalaiset toivottavat kaikki klubit 

tervetulleeksi Karstulaan 23.4.2022.

Piirikokouksen paikkana on Karstulan 

Evankelinen opisto.

Perinteiseen tapaan ennen varsinaista päivä-

juhlaa ovat virkailijakoulutukset klubien 

presidenteille, sihteereille ja rahastonhoita-

jille
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Kokous- ja koulutuspäivän ohjelma:

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus alkaa 10:00

- Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan osallistujille A5-kokoinen käsi-

ohjelma, sisältäen ohjelmat ja laulut.

- Osallistujien valtakirjat tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

- Ensimmäinen klubin paikallaolija tuo valtakirjan, jossa ovat kaikkien viral-

listen edustajien nimet. Myös klubista osallistuvien entisten piirikuvernöö-

rien nimet tulee olla mainittuna valtakirjassa.

- Kaikkien virallisten edustajien tulee käydä henkilökohtaisesti ilmoittautu-

massa ilmoittautumispisteellä.

Kokousruokailu 10:30 - 12:30

Koulutukset 12:00 - 13:30

Puoliso-ohjelma 12:00 - 13:30

Kokouskahvi opistolla 13:30

Päiväjuhla opistolla 14:30

Vuosikokous päiväjuhlan päätteeksi 15.30 (noin)

Puolisot ja muut, jotka eivät osallistu vuosikokoukseen, heille on yläkerran 

salissa esittely- ja keskustelutilaisuus Opiston toiminnasta Ukrainan sodan 

vaiheissa ja ukrainalaisten vastaanottamisessa.

Tarkemmat tiedot löydät piirin www-sivuilta lions.fi/g. 

Tervetuloa Karstulaan

DG Johanna Arho-Forsblom sekä

järjestävät Lions-klubit



Se, mitä ajattelemme, täyttää arkemme ja se, 
mitä huomioimme, vahvistuu

Me olimme valmistautuneet kevään koittamiseen ja pitkäaikaisen korona-pandemian 

voittamiseen. Kevätaurinko houkutteli enemmän ihmisiä ulos ja hyvälle tuulelle. Sinä 

päivänä helmikuun lopussa kaikki muuttui. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan veti meidät 

synkkiin varjoihin. Turvallisuus on sitä, että asiat ovat hallinnassa. Maailman rauhan 

järkkyessä, mielen täyttyessä monista ”miksi” ja ”entä jos” kysymyksistä, kaikki ei tunnu 

enää olevan hallinnassa. On tärkeää löytää oma palvelupaikkansa Lionina tämän 

kaoottisuuden keskellä. Voimme kehittää omaa ja ympäristömme hyvinvointia samoin 

kuin aiemminkin: uskomalla hyvään! Muutoin käy niin, että kun meille osoitetaan tähtiä, 

näemme vain sormen kärjen.

Sen lisäksi, että autamme Ukrainan kärsiviä, on tärkeää pitää huolta itsestämme ja 

lähimmäisistämme. Sotauutiset voivat helposti täyttää jokaisen ajatuksemme ja niitä 

tulvii kaikista medioista. Stressi ja hermostuneisuus karsivat meistä aidon läsnäolon. 

Tunteiden säätelyssä tehokkainta on syvään hengittäminen: Annetaan sota-asioiden 

laskeutua pois mielestämme kuin pitkää liukumäkeä ikään – rauhallisesti ulos 

hengittäen – ja hengitetään sisään kaikkea kauneutta, mitä ympärillämme edelleen on.

Lions-liike on erityinen siitä, että sen johtajissa ja kaikissa jäsenissä tärkeimpänä 

piirteenä arvostetaan hyvyyttä, epäitsekkyyttä ja anteliaisuutta – mutta myös itsensä 

kehittämistä. Välittämällä läheisistämme kotona ja maailmalla, tekemällä hyviä tekoja, 

sijoitamme samalla itseemme ja omaan hyvinvointiimme, sillä   empaattisuuden 

kehittyminen edistää henkilökohtaista ja henkistä kasvua.

Olemme rauhan ja auttamisen aktivisteja. On aika nostaa kasvot puhelinten ja 

tietokoneiden ruuduilta ja kohdata ystäviä, oman klubin leijonia, hymyillä ja antaa aikaa 

läheisilleen. Hymyillessä ei voi kurtistaa kulmakarvojaan ja maailmassa on edelleen 

paljon kaunista, josta voimme nauttia! Hyvyys on meissä ja se tulee esille, kun joku 

tarvitsee apua. Hyväntahtoisten ajatusten ja sanojen lisäksi on aika toimia; ollaan 

valmiina pieniin ja suuriin tekoihin siellä, missä meitä tarvitaan.

Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin,

yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on hyttynen.

(Afrikkalainen sananlasku)

DG Johanna Arho-Forsblom
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Teksti: DG Johanna Arho-Forsblom, Johannan kuva: Eero Forsblom



Saarijärvi/Kalmari 40 vuotta

LC- Saarijärvi/ Kalmarin Veljet vietti klubin 40 vuotisjuhlapäivää 

18.3.2022, Kalmarin Kylätalo Nahjuksella. LC- Saarijärvi/ Kalmari 

klubi on perustettu 22.01.1982 ja 40 vuotisjuhlat oli alun perin 

tarkoitus pitää jo tammikuussa 2022, mutta korona pandemian takia 

juhlapäivää siirrettiin muutamalla kuukaudella eteenpäin.
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Teksti: Pari Nikara, Kuvat: Eero Hetemäki

Klubin historian kerrontaa juontaja Eero Hiirosen toimesta ja 

musiikista vastasi paikallinen musiikkiosaaja, Sonja Lampinen, joka 

voitti vuonna 2021 Kultaisen Harmonikka kilpailun ”Onnittelut siitä 

Sonjalle”.

Juhlissa koettiin arvokas Ritarointi, Klubissa ansioituneen Jukka Iso-

Aholan osalta, paikalle Ritariksi aateloimaan oli saapunut Aarne Ritari –

säätiöltä G piirin toimikunnan puheenjohtaja Mikko Kauranen, Ritariksi 

lyöntiä oli lähietäisyydeltä todistamassa Kalmarin Klubin presidentti 

Jari Mustamäki.

Piirikuvernööri DG Johanna Arho-Forsblom piti hienon ja motivoivan 

puheen ja oli pukeutunut todelle kauniisti juhliin. Klubi on 40 vuoden 

aikana kerännyt ja lahjoittanut varoja lähiseudun hyväntekeväisyyteen 

n. 80 000 – 100 000 euron edestä, varoja on kerätty monin eri konstein 

ja talkootyöllä.

Maaliskuussa olikin jo parempi tilanne pandemian osalta ja Klubin väkeä ja vieraita saatiin 

paikalle yhteensä n. 40 henkilöä ja tällä porukalla saatiinkin aikaiseksi mukava iltajuhla.

40 vuotisjuhlan kunniaksi jaettiin myös 3000 euron edestä avustus-

stipendejä.  Avustus stipendejä jaettiin seuraaviin kohteisiin: Juniori 

urheilutoimintaan, FC Saarijärvi (jalkapallo) 500 €, JSP Järvi-Suomen 

Pallo (Lentopallo) 500 €, SJS Saarijärven Jääurheilu Seura (Jääkiekko) 

500 €, Lehtolan Nuorisoseura 500 €, Kalmarin Nahjus 500 € ja Sonja 

Lampinen 500 €

Juhlassa nautittiin myös erittäin makoisa illallinen, täytekakku kahveineen, 

ruuat juhlaan oli tehnyt kylän paikallinen osaaja, Airi Eerola, joka palvelee 

aktiivisesti clubia kokousten ruoka ja kahvi asioissa.

Juhlissa oli mukava ja leppoisa tunnelma ja juhlissa muistettiin myös clubiin 

viimeisimpinä liittyneitä henkilöitä, jakamalla heille

hienot Kalmarin Klubin viirit. Yhteisen hyvän nimissä on

mukava kuulua LC Saarijärvi Kalmari Leijoniin ja juhlistaa

sen 40-vuotis taivalta.



Pistoretki 2022

Koronasta ollaan toipumassa ja ikävät lions toiminnan rajoitukset alkavat jo hellittää. 

Jotain piti keksiä, porukka halusi virkistystä. Toivakan lionsklubi sai odotetun kutsun 

päästä Leijonaveljen ja paikallisen Pistoretki-yrittäjän Martti Herman Piston tilalle 

tutustumaan hevosiin ja niiden arkielämään. Kaunis ja lämmin kevätpäivä loi loistavat 

puitteet meidän retkellemme. 
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Teksti: Veli-Matti Porkka

Päivä alkoi hevosten esittelyllä. Kuulimme lyhyen oppimäärän 

hevostilan arjesta sekä hevosten nimistä, luonteesta ja taustoista.

Upea ori Pisto Priha osoittautui heti valioyksilöksi, jonka sitten 

Leijonaveli Jouko sai tehtäväksi noutaa lähempään tarkasteluun. 

Niinhän siinä kävi, että isäntäväki laittoi meidät heti alkuunsa 

töihin. Hevonen valjastettiin nahkaisilla varusteilla ja reki 

yhdistettiin. 

Valjaiden eri osien ja kiinnityspisteiden määrä yllätti monet vie-

raat. Puolisot saivat toisen orin Lex Punton, eli Leksan. Leksa

valjastettiin naisten toimesta ja kytkettiin kärryihin. Isäntäväki 

otti kuskien paikat ja matka vieraiden kanssa alkoi. 

Esittelykierroksen jälkeen Martti Herman antoi meille parin 

minuutin ohjastajavalmennuksen. Tosin luulen saaneemme 

vain joka toisen ohjeen, mutta Aja-komennolla Priha starttasi 

ja minusta tuli ajo-mies. Mutkissa ei moottoripyörämiehen 

tekniikat auttaneet, kallistuksen sijaan piti vetää oikeasta oh-

jaksesta. Tästäkin selvittiin ja kokemusta tuli lisää jokaisella 

kierroksella. Isäntäväki keskittyi seurustelemaan vieraiden 

kanssa ja ajomies kyyditsi koko porukan.

Ajot oli ajettu ja vieraat ryhtyivät purkamaan valjastukset ja 

huoltamaan hevoset. Hengästyneet hevoset harjattiin ja 

juotettiin, palkittiin ”keskustelemalla” ja ravittiin välipalalla. 

Hevoset saatettiin omaan aitaukseen. Virkistyspäivämme 

päättyi maittavaan ateriaan ja puheensorinasta päätellen 

kaikki olivat tyytyväisiä Pistoretken järjestämään 

tilaisuuteen.

Jouko on orin valinnut, kuva Veli-Matti Porkka

Eino valjastaa
Kuva: Veli-Matti Porkka

VMP ja kaarre
Kuva: Veli Herman Pisto

Lions porukan ruokailu
Kuva: Veli-Matti Porkka



Viitasaaren klubien pilkkikilpailu
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Teksti ja kuvat: Esa Kainulainen

TULOKSET

Lapset: 1. Turkka Hämäläinen

Nuoret: 1. Elias kuusikko

Naiset: 

1. Päivi Paananen  0,458 kg  

2. Sirpa Hämäläinen 0,344 kg  

3. Ritva Leppänen 0,311 kg

Miehet:

1. Timo Varis 1.926 kg

2. Esa Kainulainen 1.709 kg  + suurin kala palkinto

3. Timo Paananen 1.401 kg

4. Mauno Nieminen 0.754 kg

5. Veli-Matti Linna 0,496 kg

6. Kari Hämäläinen 0,361 kg

7. Heimo Leppänen 0.322 kg

8. Jyrki Kemppainen 0.230 kg

Klubien välinen kiertopalkinto LC Viitasaarelle.

Onnea voittajille ja kaikille osallistuneille lioneille,

leideille ja pennuille.

Viitasaaren perinteeksi muodostuneet pilkki-

kilpailu la 19.3.2022 Miekkasalmessa.



Vilppulan kinkkuarpajaiset

8Teksti: Kuorevesi-Mänttä-Vilppula lehti 18.2.2022
Kuva: LC Vilppula facebook

KIITOS

LIONS CLUB VILPPULA RY

Joulukadun kinkkuarpajaisten tuotolla

voimme järjestää virkistävää

toimintaa yhdistyksemme jäsenille !

Lahjoituksesta kiittäen

Mäntän seudun kehitysvammaisten Tuki ry.



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Jo lähes kolme miljoonaa naista, lasta ja vanhusta on paennut Puolaan ja muihin 
naapurimaihin. Puolalaiset Lionit ovat perustaneet vastaanottopisteitä, mistä saa ruokaa, 
juomaa, huopia, lastenvaippoja, lääkkeitä sekä kuljetusta sisämaahan. Avustuskuormille 
Puolan LCIF-koordinattori Katarzyna Gebert-Zaremba on järjestänyt vastaanottohallin. Siitä 
lähtevät kuormat edelleen niin Ukrainaan kuin muualle.

Jopa Espanjasta ja Brittein saarilta asti on tuotu kansalaisilta ja firmoilta kerättyjä tarvikkeita, 
useimmiten paikallisten ukrainalaisten koordinoimana. He kun parhaiten osaavat selvittää 
mitä missäkin tarvitaan. Kokkolan Halpa-Hallistakin lähti kuorma, ja paluukyydissä tuli 
pakolaisia Suomeen.  

Perhe- ja muun majoituksen järjestämiseksi Puolan lioneilla on keskus, johon voivat 
ilmoittautua sekä halukkaat majoittajat että majoitusta tarvitsevat pakolaiset. Miksei 
meilläkin...

Minulta on kysytty, meneekö apu varmasti perille, jos rahat laitetaan Jenkkilään. Maanantain 
Eurooppa-kokouksen jälkeen voin vakuuttaa, että menee. LCIF:llä on vankka kokemus 
katastrofien kanssa toimimisesta. Toimimalla kontrolloidusti, kohteen tarpeet selvittäen, 
säästyy lopulta sekä aikaa että rahaa.

LCIF on maanantaihin 14.3. mennessä myöntänyt seitsemän 15.000 USD suuruista apurahaa, 
Puolaan, Unkariin, Romaniaan, Slovakiaan, Itävaltaan ja kaksi erää Ukrainaan.  Uusia 
myönnetään sitä mukaa kuin hakemuksia tulee. Sama klubi tai piiri voi saada uuden, kun 
edellinen on raportoitu. 

Myös Suomeen voi näitä apurahoja hakea. Ehtona on, että hanke kohdistuu vähintään 100 
pakolaiselle. Enimmäismäärä on 15.000 USD kerrallaan. 
Lioneina meillä on etuoikeus toimia oman järjestömme kautta. LCIF ainoana vie rahoista 
100% perille kohteeseen. Siispä pannaan toimeksi!

Lions-liiton rahankeräystiliä voi käyttää välitystilinä. FI54 8000 1970 8298 84, BIC: 
DABAFIHH. Viestikenttään ”klubi” ja Ukraina”. Ja JOS rahat on kerätty yleisöltä Liiton luvalla, 
”rahankeräyslupa”. 
Helpompi on maksaa omalla Visalla nettisivulla: 
http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

Molemmat tavat kerryttävät lahjoittajan, klubin ja piirin Kampanja100 saldoa sekä Melvin-
krediittiä.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement


LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

LC Krakowa Old Town lahjoitti lääkäriauton
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ruokapiste Puolan
rajalla LC Krakowa vuokrasi tämän talon 10 

Harkovasta paenneelle äidille ja lapselle. 
Aikuisille haetaan vielä työpaikkoja.

LC Warszawa Arkan ja Lvivin kaksi klubia 
purkamassa lastia

LC Warszawa kiittää Italian leijonia 
lähetyksestä

LC Poznan vei lastin Lvivin lastensairaalaan



Klubiesittely – Jyväskylä/Jyvässeutu
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Teksti: Markku Anttila

Klubin nimi on Lions Club Jyväskylä/Jyvässeutu ry.
Jäsenmäärämme on kasvanut 4:llä ja on tällä hetkellä 19.
Klubin toiminta-alue on Jyväskylän kaupunkialue ja lähiseutu.

Palveluaktiviteeteissa merkittävintä osaa näyttelee seutukunnan
eri tahojen tukeminen,
- Huumeiden vastainen työ
- Nuoriso urheilu
- Syöpäyhdistykset
Sekä erilliskohteita
- Sotaveteraanit
- Vanhuspalvelu
- Nuorten syrjäytymisen estäminen ym.

Toimintakaudella 20-21 olemme avustaneet taloudellisesti 37 eri tahoa yhteensä
noin 35 000 eurolla.
Toimintakaudella 21 -22 käytetään noin 38 000 euroa.

Tärkeimpiä varainkeruu aktiviteettiamme ovat:
- Tärkein ja käytännössä ainoa varainkeruuaktiviteetti on jokasyksyinen, erittäin mittavaa           

työpanosta edellyttävän omenamehuaseman toiminta.
- Syksyllä 2021 puristettiin omenamehua 1 142 asiakkaan noin 80 000 kilosta omenoita.
- Henkilötyötunteja omenamehuaseman pyörittämiseen käytettiin yhteensä noin 1 700.
- Talkoolaisia oli kaikkiaan 90 henkeä useista eri klubeista.

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa on sotiemme veteraanien tukeminen ja 
kohtaaminen.

Tällä hetkellä toimintamme on keskittynyt klubin omaan toimintaan eikä näin ollen meillä 
ei ole piiri- tai liittotason toimintaa.



Klubiesittely – Pihtipudas
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Teksti: Ari Kahilainen

Klubin nimi on Lions Club Pihtipudas ry.
Jäsenmäärämme on 25 jäsentä ja toiminta-alueemme on pääasiassa Pihtiputaan kunta.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat Kynttilöiden hankinta ja sytytys sankarihaudoille 
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona, stipendien jakaminen keväisin lukiolaisille
ja yläasteelaisille ja joulun aikaan lapsiperheille, vanhusten avustaminen esim. 
sairaalakäynneillä 

Kolme tärkeintä varainkeruu aktiviteettiamme ovat Pihtipudas-mukin myynti, konserttien 
järjestäminen, hautojen kunnostus (hautojen tasaaminen ja nurmettaminen) keväisin (SRK 
maksaa pienen maksun kunnostamisesta).

Sykähdyttävimmät hetket lions-toiminnassa ovat ideointi ja käynnistäminen joulukadun 
avajaisiin jouluvaloineen v 1986 ja siitä jatkuva perinne, joka jatkuu edelleen... tosin nyt eri 
järjestöjen vetämänä...,  messut useana vuonna (1986, 1993, 1994, 1996, 2013, 2014) ... 
tervahaudan polttaminen vuosina 1992, 1995, 1997 ja 2007  ja onhan niitä...

Viime vuosina piiri- ja liittotason toiminta on ollut vähäisempää... G-piirin kokous oli vuonna 
2016 Pihtiputaalla. LC Pihtiputaalta on piirikuvernööriksi leivottu kaikkiaan kolme leijonaa.



Klubiesittely – Viitasaari/Karoliina
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Teksti: Pia Nyman, Kuvat: Aineiston mukana tulleet

Klubin nimi on Lions Club Viitasaari/Karoliina ry.
Jäsenmäärämme on 14 jäsentä ja toiminta-alueemme on Viitasaari.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat Viitasaaren Seudun äänilehden lukeminen, 
Leijona-uimakoulun rahoittaminen esikouluikäisille, kevätstipendit ammattiin valmistuville ja 
koulujaan päättäville.

Kolme tärkeintä varainkeruuaktiviteettiamme ovat Tuulilasien pesutempaus pääsiäisenä ABC 
Viitasaarella, pihojen haravointitalkoot keväällä sekä joulunajan tapahtumissa avustaminen ja 
jouluarpajaiset. Kaikki ovat kulkeneet mukana klubin perustamisesta saakka.

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa?   Suurin osa klubilaisista on perustajajäseniä, siksi  
Charter-juhla silloisessa Ruuponsaaren kylpylähotellissa toukokuussa 2006. Kansainvälinen 
nuorisoleiri Lucky Lake Lions -nuorisoleiri Viitasaarella Lummeniemessä v. 2010.  Myös pienet 
ihmisten kohtaamiset missä tahansa aktiviteeteissa.

Klubillamme ei ole tällä hetkellä toimijoita piiri- tai liittotasolla.

Itävalta-Tanska-köydenvetokisa 
Lummeniemessä kansainvälisellä 
nuorisoleirillä.

Joululaulutempaus ABC 
Viitasaarella joitakin vuosia sitten.

"Nuorina ja nätteinä" juhlimassa 
Karoliina-klubin perustamista 
Ruuponsaaressa 15 vuotta sitten.


