
Julkaisupäivä 26.4.2022

Julkaisija: Jari Rytkönen (107-G tiedotusvastaava)
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari (at) rytkonen.cc
Toukokuun G-sanomien tarinat ja kuvat 23.5.2021 mennessä.

Sisältö: Sivu
 Julkaisijan puheenvuoro …………………………………………… 2
 Eläköön moninaisuus – DG Johanna ………………………….. 3
 G-piirin vuosikokous ………………………………………………… 4 - 6
 Lions-liiton ja moninkertaispiirin puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja ehdokkaat …………………………………… 7 - 10
 50 vuoden ajan leotoimintaa Jyväskylässä …………………. 11
 LQ liikuntaseurakoulutuksen terveiset ………………….…… 12
 LCIF –terveiset …………………………………………………………... 13
 Nuorisovaihdon terveiset Muuramesta ………………………. 14
 Muuramen Leijonat kiittävät …………..…………………………. 15
 Klubiesittely – Äänekoski/Helmi ……………………………….. 16
 Klubiesittely – Luhanka  ………………………………………….… 17
 Klubiesittely – Pihtipudas/Emmit ……………………………… 18
 Klubiesittely – Keuruu  ……………………………………………….. 19

Hauskaa vappua
Kuva: Jari Rytkönen
Video: Youtube

mailto:lions.jari@rytkonen.cc
https://www.youtube.com/watch?v=FL8epFLWm_c


Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut huhtikuun 2022 G-sanomat julkaisun.

Mietin, että mitähän tänä vuonna huhtikuussa kirjoittaisin. Tarkastelin parin viime vuoden 
vastaavien ajankohtien julkaisuja ja nyt voin hyvällä omalla tunnolla lainata suoraan vuotta 
2020: Tänään tilanne on parempi, pandemia alkaa olemaan tietyllä tavalla hallinnassa. Varmasti 
kaikki toivovat, että pääsemme vähitellen lähemmäs normaali arkea.

Yhteiskuntaa on avattu, klubit ovat aloittaneet kokoontumisen fyysisesti, ehkä jo jopa kadok-
sissa olleita aktiviteetteja on päästy toteuttamaan.

Piirien päätöksen teon kannalta ehkä tärkein tapahtuma, piirin vuosikokous, on pidetty jokai-
sessa piirissä fyysisenä tapaamisena ja olemme tavanneet kokousten ja koulutusten yhteydessä 
niin vanhoja tuttuja kuin solmineet uusia tuttavuuksia.

Vappua voimme viettää ystävien seurassa samalla tavalla kuin ennen parin vuoden poikkeus-
aikaa. Piknikin voi kattaa kotipihalle, puistoon, olohuoneeseen tai minkä kukin parhaaksi 
näkee.

Ehkä tänä vuonna kokoontumispaikan valinnassa on rajoitteena lumi. Kansikuva on omasta 
pihasta, jossa 25.4. mitattu lumen keskisyvyys oli 32 cm.

Kokoonnutaan sitten missä tahansa, pidetään kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa huolta 
terveysturvallisuudesta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toukokuun julkaisuun tulevat tarinat kuvineen tulee lähettää 22.5.2022 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. 

Terveisin
Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Eläköön moninaisuus

Asun peltojen keskellä ja pian on se aika vuodesta, kun kaik-
kialla on keltaisia voikukkia. Alkukesän keltainen ihastuttaa 
ja täyttää mielen ilolla ja energialla. Oletko kuitenkaan kos-
kaan miettinyt, millaista olisi, jos kaikkialla kasvaisi vain 
voikukkia? Luonnon ihmeellistä moninaisuutta on se, että
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Huhtikuun lions-elämässä on vaalikokousten aika ja piirin tasolla valitsimme tulevan kauden 
virkailijat. Klubi-presidentin ja piirikuvernöörin toiminta-aika on vain yksi vuosi. Osittain 
tehtäviä jäävät hoitamaan samat henkilöt, vaikka johtaja vaihtuukin. Omalla kohdallani on 
jäljellä viimeiset DG ajat. Huhtikuun teema ”luottamus” sopii hyvin tähänkin johtajuuden 
vaihtumiseen: Kun voikukat kuihtuvat, on uusien kasvien kukinta-aika. Tuntuu haikealta olla 
jättämässä vastuutehtäväänsä ja samaan aikaan luotan, että askeleet jatkuvat ja 
toimintamme kehittyy uusien vastuullisten johdolla. 

Moninaisuus on lions-toiminnan rikkaus. Meillä jokaisella on lukemattomia ominaisuuksia 
(sosioekonominen asema, ikä, fysiikka, uskonto, poliittiset näkemykset, vakaumukset jne.) ja 
moni meistä kuuluu lions-klubin lisäksi eri ryhmiin. Auttaessamme yhdessä, unohdamme 
ennakkoluulot erilaisuutta kohtaan ja olemme moninaisuudessamme rikkaita. Asioita voi 
tehdä monella eri tavalla ja onnistua tavoitteissaan. Meille tärkeää on matka, jota kuljemme 
yhdessä, hyväntekeminen ja ympärillämme asuvien ihmisten usko hyvään.

Auttaminen ja hyväntekeminen on tapa vastustaa minäkeskeisyyden ilmiötä. 
Hyväntekemisellä tarkoitetaan Ryan & Martela, 2014 mukaan kokemusta siitä, että ihmisen 
toiminnalla on positiivinen vaikutus toisten ihmisten elämään. Yhteenkirjoittaminen
vahvistaa sitä, että kyse on hyväntekemisen tunteesta eikä yksittäisistä teoista. Teot kyllä 
usein aiheuttavat tämän tunteen. Voimme lisätä maailmaan toiveikkuutta tekemällä hyvää!

Omissa klubeissamme emme sittenkään ole kovin erilaisia. Kaikilla meillä on samanlaiset 
aistit, tunteet, ajattelu- ja vuorovaikutustaidot. Erilaisia meistä kasvaa erilaisissa 
ympäristöissä. Kasvaessamme suvaitsevaisiksi onkin tärkeää ymmärtää samanlaisuus. 
Olemme liikaa tarkkailleet ulkonaisia eroja. 

Piirikokouksen väelle jättämäni sanat myös kaikille teille: 
Lions-jäsenyys ei vain saatu. 
Se on rakkaudella varjeltu, 
yli sukupolvien peritty 
suomalainen ja kansainvälinen 
kertomus auttamisen ja ajan alusta. 
Maailmasta, jonka loi toisesta välittäminen. 

Lions-jäsenyys ei ole vain merkki tai ansio. 
Se on yhteinen, ikuinen voima. 
Voima, jota myös sinä kannat. 
Kiitos, että olet oma erityinen itsesi! 

”Muiden luonnetta voi helposti arvioida sen perusteella, kuinka he kohtelevat niitä, jotka 
eivät voi tehdä mitään heidän hyväkseen.” (Malcolm Forbes)

Iloista tekemistä ja näkymistä sinulle urhea Lion!
DG Johanna Arho-Forsblom 

Kuvat: Johanna (voikukat), Osku (Johanna)

kun voikukkapallot heittävät ilmoille siemenensä kuin laskuvarjojoukot, kasvaa niiden jälkeen 
pelloille päivänkakkaroita ja harakankelloja ja perhosia houkuttelevia pelto-ohdakkeita. 



G-piirin vuosikokous

Piirin vuoden 2022 piirikokous pidettiin Karstulassa 
23.4. aurinkoisen sään vallitessa.
Kokouspaikkana oli Karstulan Evankelinen Opisto, joka 
tarjosi erinomaiset puitteet kokouksen ja koulutusten 
järjestämiseen.
Karstulan klubit, Karstula, Karstula/Riutta ja Karstula/
Sirkat onnistuivat kokousjärjestelyissä erinomaisesti.

4Teksti Jari Rytkönen
Kuvat: Opiston ja Lähikontin www-sivuilta, Johannan kuva Osku

Tästä suuri kiitos heille.

Kokousasiakirjat oli toimitettu hyvissä ajoin klubeille piirin sääntöjen mukaisesti. 
Samoin asiakirjat olivat luettavissa piirin www-sivujen jäsenosiossa.
Pöytäkirja julkaistaan ja lähetetään klubeille heti tarkistuksen jälkeen.

Kokouksessa oli valtuutettuja klubien edustajia 43, jotka edustivat 28 piirimme 
klubia. Klubien osallistumisprosentiksi muodostui 53 %.
Osallistujien kokonaismäärä huomioiden puolisot oli vähän alle 100 henkilöä.

Pääsääntöisesti piirikokouspäivä noudatti perinteistä kaavaa lukuun ottamatta 
iltajuhlaa.

Päivä alkoi lounasruokailulla (oli todella maittavaa ja ravitsevaa). Ruokailun 
jälkeen olivat vuorossa koulutukset, presidentit (1VDG Markku Kauppinen), 
rahastonhoitajat (CT Erkki Iso-Markku) ja sihteerit (LCIP Jari Rytkönen).

Koulutusten kanssa samaan aikaan puolisot ja koulu-
tuksiin osallistumattomat vierailivat Luomukauppa
Lähikontissa, jossa Maarit ja Markus Muhonen esitteli-
vät toimintaansa. Puoliso-ohjelman vastuuhenkilönä
yhdessä karstulalaisten kanssa oli piirin puolisotoimin-
ta vastaava Sinikka Kurki (Jyväskylä/Lohikoski puoliso)

Varsinaisen piirikokouksen aikaan puolisot ja muut, jotka eivät osallistuneet 
kokoukseen, osallistuivat opiston yläkerran salissa esittely- ja keskustelu-
tilaisuuteen opiston toiminnasta, Ukrainan sodan vaiheista ja ukrainalaisten 
vastaanottamisesta.
Opisto toimii yhtenä keskitettynä majoituspaikkana.



G-piirin vuosikokous
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Kuvat: Osku Forsblom, Päivi Häyrinen, Tuomo Kilpinen, Johanna Arho-Forsblom

Kunnan tervehdys
Kunnanjohtaja
Pekka Kanervo

Juhlapuhuja
Opiston rehtori
Mervi Viiru

Sinikka Kurjen neulomia sukkia,
Luovutettiin piirikokouksen 
yhteydessä ukrainalaisille


Vuoden Leijona
Anne Koivisto
Palokka/Wilma


Piirin aktiivisin lohko
III alue, 2. lohko

Pokaalia vastaanottamassa lpj Toivo Aliranta 
(Vilppula), jolle iltajuhlan puuttumisen vuoksi 
täyttämisvastuu jäi ensi vuoteen


Vuoden Paras lpj
Pirkko Kokkonen
Äänekoski/Helmi
IV alue, 3. lohko


Vuoden Klubi
Hartola


Merkittävä Ympäristöteko
Vilppula/Koski
(klikkaa kuvaa ja katso video)

Onnea kaikille palkituille sekä muilla tavoin huomioiduille.
Tiedot ovat luettavissa kokouspöytäkirjasta myöhemmin.

https://www.youtube.com/watch?v=3XTFCBa106Q


G-piirin vuosikokous
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Piirikokouksen päätökset pähkinänkuoressa
- Kauden 2020-2021 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja 

vastuuvapaus myönnettiin
- Kauden 2022-2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
- Kauden 2022-2023 piirikuvernöörielektiksi valittiin Markku Kauppinen 

(Toivakka), 1. varapiirikuvernööriksi Panu Kuronen (Pihtipudas), 2. 
varapiirikuvernööriksi Pirkko Kangasaho (Karstula/Sirkat).

- Klubeilta perittävät maksut kaudella 2022-2023
• Metso Leijona lehtimaksu 3 €/jäsen, max 90 € tai vaihtoehtoisesti klubin 

hankkima vähintään 50 € ilmoitus Metso Leijonaan
• Piirin Nuorisoleirimaksua 5 € / jäsen.

Onnea ja menestystä
kaikille valituille

DGe Markku Kauppinen 
ja toimintasuunnitelma 
2022 - 2023

1VDG Panu Kuronen
2VDG Pirkko Kangasaho

Piirin standaarin luovutus 
vastuuvapauden saaneelle 
IPDG Erkki Mäntylälle

Kuvat: Osku Forsblom, Päivi Häyrinen, Tuomo Kilpinen, Johanna Arho-Forsblom



Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
puheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuva: Heikki Mäki

Kohti mielenkiintoista toimintavuotta 
2022-2023

Varapuheenjohtaja Heikki Mäki
Lions Club Paattinen
Piiri 107-A
Lion vuodesta 2001
LCIP sertifioitu kouluttaja

Opiskeluaikoina päähäni painui kasvatustieteitä lukiessa, että vain muutos on 
pysyvää. Silloin yli 30 vuotta sitten ei nuoren miehen mieli liiemmin muutoksesta 
murehtinut. Ajatus oli ehkä enemmän: ”Tulee mitä on tullakseen”.

Edessä odottavaan puheenjohtajavuoteen valmistautuessa muutos ja sen hallinta 
ovat mielessäni yhä useammin. Monet tutuiksi ja vakiintuneiksi koetut asiat eivät 
ole kuten ennen. Samalla myös Lions-toiminta uudistuu. Osin tämä tapahtuu 
omista lähtökohdistamme, mutta moneen muutokseen joudumme ainakin osin 
vain sopeutumaan. Näin säilytämme toimintakykymme palvelujärjestönä.

Rohkenen ajatella, että Lions-toiminta edustaa meistä monelle tiettyä pysyvyyttä. 
Palvelun kautta me lisäämme lähiympäristön ja koko maailman hyvinvointia. 
Palvelun tavat voivat toki muuttua, mutta perusajatus säilyy samana. Meillä 
Leijonilla tätä muuttuvaa pysyvyyttä on esittää maailmalla jo yli sata vuotta. 
Ajattelen myös, että tämä perustamme kestää paremmin muutosta. 

Avoimuus muutokselle on osoitus rohkeudesta, jota meistä löytyy.

Tästä rohkeudesta kannattaa myös kertoa. Mikään palvelutarinamme ei ole 
itsestään selvä tai liian vaatimaton.  Tarinoita kertomalla me markkinoimme 
toimintaamme. Luomme samalla lisää mielenkiintoa työtämme kohtaan. Näille 
palvelun tarinoille on aina tilaa ja asiasta kiinnostuneita kuulijoita sekä lukijoita.

Palvelusta kertoessa kannattaa pyytää mukaan myös uusia ihmisiä. Kokemuksesta 
tiedän, että tulijoita riittää. Enemmän on kyse tässäkin omasta rohkeudestamme. 
Kysyminenhän ei maksa mitään. 

Monen muun ensi kauden haasteen lisäksi esitän vielä yhden. 

Kertokaa palvelustamme.

Heikki Mäki



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Nina Moilanen
Lions Club Vihti

Piiri 107-C

Hyvät G-piiriläiset,

terveiset täältä C-piiristä ja Vihdistä. Olen C-piirin viime kauden piirikuvernööri ja 
olen ehdolla Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi kaudella 2022-23. Tällä 
kaudella olen toiminut eri leijonatehtävissä: Vihdin kolme klubia yhdistyivät kauden 
alussa ja olen saanut kunnian toimia ensimmäisenä yhdistyneiden klubien 
presidenttinä. Olemme saaneet uutta virtaa ja näkyvyyttä paikkakunnalle, kun kaikki 
leijonat toimivat yhdessä paikkakunnan hyväksi.

Piirissä olen tärkeässä tehtävässä – koulutusvastaavana. Olemme GAT-ryhmässä 
luoneet piirimme klubien vahvistamiseksi Voimavalmennuksen, joka on tavoittanut 
yli 60% klubeista. Jotta voimme varmistaa klubien tulevaisuuden, on niissä käytävä 
keskusteluja niin jäsenten toiveista kuin paikkakunnan palvelutarpeesta ja näiden 
yhteensovittamisesta. Olemme muuttuvan yhteiskunnan keskellä ja meidän on 
määrätietoisesti muututtava sen mukana.

Lions-liitossa olen kuluvana kautena ollut Toiminnan ja talouden 
suunnittelutoimikunnan sekä liiton hallituksen jäsen. Katse liitossa on vahvasti 
tulevaisuuden vahvistamisessa ja turvaamisessa, ja sen mukaisesti on tehty useita 
toimenpiteitä ja aloitettu eri kehitysprojekteja.

Kuulun brändityöryhmään, joka tuo juuri tähän hetkeen meille klubeille työkaluja 
oman brändimme kirkastamiseksi – niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tarinoiden kautta 
muistamme taas, mikä meille on ollut sykähdyttävintä leijonatoiminnassa – näitä 
tärkeitä tapahtumia viestinnässä jakamalla herätämme myös yleisön mielenkiinnon 
toimintaamme kohtaan.

Strategiatyöryhmässä tavoitteenamme on luoda visio, päämäärä ja askelmerkit 
vahvaan leijonatoimintaan vuodelle 2030. Näissä merkeissä kutsumme mukaan 
kaikkia klubeja ja jokaista leijonaa kertomaan ajatuksistanne, teille tärkeistä leijona-
arvoista ja toimintamme visiosta – tulevaisuuden tekijöitä ja toteuttajia ovat klubit. 
Piirit ja Liitto ovat toimintaanne tukemassa.

Tutustu minuun tarkemmin: https://ninamoilanen.fi ja ota yhteyttä, niin 
keskustellaan enemmän!

Teksti ja kuva: Nina Moilanen

https://ninamoilanen.fi/
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Mika Pirttivaara
Lions Club Tapiola

Piiri 107-B

Yhdessä me lionit pystymme hyvän ihmeisiin
Kun tietää, minne on menossa, sinne on helpompi päästä. - Liisa Ihmemaassa
Meissä leijonissa on valtava voimavara. Olen kokenut sen vetäessäni 
työpajoja eri lionspiireissä ja -tilaisuuksissa. Tuosta voimavarasta ponnistaa 
lionstoimintamme. Sen ytimessä olemme me eri-ikäiset ja -taustaiset leijonat ja 
paikallisuudesta kumpuavat omaleimaiset klubimme, joista kaikista voimme 
olla ylpeitä.
Me leijonat tarvitsemme osallistuvaa, innostavaa ja kannustavaa johtamista. Se 
tuo meidän parhaat puolemme esille. Palvelen, että sinä ja klubisi onnistutte ja 
pääsette toteuttamaan itseänne vahvuuksistanne ponnistaen. 
Tarjoan ihmislähtöisen lions- ja vapaaehtoistoiminnan johtamisosaamista, 
käytännössä osoitettua strategista ajattelua ja toimeenpanokykyä sekä 
ymmärrystä maailmassa tapahtuvien muutosten vaikutuksista. Tuon mukanani 
laajat yhteydet päättäjiin ja lionstoimintamme kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin toimijoihin.
Yhteiset tavoitteemme selkeyttävät lionstoiminnan suuntaa Suomessa osana 
kansainvälistä järjestöämme. Kutsun sinut ja klubisi matkakumppaniksi 
luottaen yhteiseen lionstulevaisuuteemme, kunnioittaen toisiamme ja ilolla 
tehden. Kulkekaamme leijonaloikin eteenpäin ja perille. Yhdessä me pystymme 
hyvän ihmeisiin.
Synnyin vuonna 1968 Nastolassa. Jännittävien elämänvaiheiden kautta olen 
päätynyt Espooseen, jossa asun rakkaan lionpuolisoni Marjan kanssa. Liityin LC 
Tapiolaan luostarissa noin 15 vuotta sitten. Sydämeni sykkii 
yhdenvertaisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Luottamus, kunnioitus ja 
yhdessätekemisen ilo tuovat energiaa tekemiseeni. Koen olevani etuoikeutettu, 
kun pystyn nykyisissä lionstehtävissäni auttaa muita auttamaan.
Olen ollut eri luottamustehtävissä lähes yhtäjaksoisesti 15-vuotiaasta lähtien. 
Työssäni toimin toimitusjohtajana kehitys-, innovaatio- ja strategiapalveluita 
kansainvälisesti tarjoavassa yrityksessä. Lisäksi olen strategisena 
neuvonantajana eri organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla.

Teksti ja kuva: Mika Pirttivaara
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Veikko Teerioja
Lions Club Lappeenranta

Piiri 107-D

JÄSENHANKINTAA PALVELUTYÖN KAUTTA

Olen 20-vuotisen lionsuran aikana todennut, että hyvän tekeminen kumpuaa
”pienen ihmisen”/ lionin sydämestä ja laajenee klubityön kautta vaiheittain
maan ja maailmanlaajuiseksi palvelu- ja avustustyöksi. Tämän toiminnan
korostaminen, tukeminen ja laajentaminen on lähtökohtana ehdokkuudelleni liittomme varapuheenjohtajaksi.

Miten jäsenhankinta ja palvelutyö kohtaavat toisensa?

Kokemukseni aktiivisesta klubi-, piirihallitus- ja liiton toimikuntatyöstä ovat muokanneet arvomaailmaani 
kohti palvelukeskeisempää lionstoimintaa. Yhteiskunta ympärillämme on muuttunut valtavasti 2010-luvulla, 
mutta palvelutoimintamme on pysynyt lähes muuttumattomana (toki uusia menetelmiä ja ajatuksia 
hyödyntäen). Palvelutoiminta on ja se tulee olemaan tärkein yhteiskuntaamme vaikuttava toimintamuotomme. 

Haluan rohkaista jäsenistöämme ja klubejamme tuomaan aktiivisemmin järjestöämme esille palvellessamme 
ja korostamaan mottoamme ”Me palvelemme”. Rohkeasti osoittamalla, että tämänkin palvelun suorittaa / 
suorittivat lionit, herätämme ympäristön mielenkiinnon ja vahvistamme uusien mahdollisten jäsenten 
kiinnostusta tulla mukaan toimintaamme.

Piirikuvernööri kauteni 2015-16 mottona minulla oli ”Tervetuloa Lionsklubiin”. Tätä samaa tulen 
korostamaan jatkossakin, sillä jäsenmäärämme vuosittainen väheneminen ei voisi enää jatkua. Miloin 
saavutamme sen rajan (jäsenmäärässä), jolloin jäsenistömme sydämet ohjaavat klubiin ja järjestöömme 
kuulumista?

Olisiko uuden ajattelutavan aika?

Myös naisjäsenten määrä on laskenut viimeisen 5 vuoden aikana noin 700 naisjäsenellä. Emme elä enää aikaa, 
jossa klubimme toimivat vain miesjäsenten turvalinnakkeena. Kilpailu jäsenistä on koventunut koko ajan ja 
lionien keskuudessa vallitsevan ajattelun on muututtava naisystävällisempään suuntaan. Tämä muutos 
ajattelutavassa veisi järjestömme kehityksen lähemmäs nykyaikaa. Siis ei vain klubeja naisille erikseen vaan 
YHTEISKLUBEJA. On lukuisia esimerkkejä siitä, että vanhat miesklubit ovat heränneet eloon sen jälkeen, kun 
naisjäsenet ovat tulleet klubiin mukaan. Edellä sanomani on ymmärrettävä oikein niin, että hyvin pärjäävät 
mies- ja naisklubit toki jatkavat toimintaansa kuten ennenkin.

Lionsurani

Olen lionsurani aikana käynyt läpi kaikki tehtävätasot lionstoiminnassa; klubivirat, piirin tehtävätasot, liiton 
toimikunnat ja nyt viimeiset kolme kautta liiton toimialajohtajana, kumppanuustoimialalla. Kaiken tämän 
kokemuksen haluan siirtää järjestömme hyväksi.

Hyvät Lionit, Olen vahvimmillani tiimityöskentelyssä. Liiton johtohenkilöiden ominaisuuksiin tulee kuulua 
aktiivinen kuunteleminen, ripeä toimiminen ja laadukas johtaminen. Katson, että vuosien mittaan olen 
nämä ominaisuudet oppinut ja siksi haluankin jakaa ne järjestömme parhaaksi ja kasvattaa järjestömme 
elinvoimaa tulevaisuus huomioiden.

Vain te jäsenet päätätte Kouvolassa 11.6.mahdollisuudestani vaikuttaa esittämääni jatkossakin.

Lionsterveisin Veikko Teerioja, LC Lappeenranta, D-piiri, 
Liiton varapuheenjohtajaehdokas

Teksti ja kuva: Veikko Teerioja



50 vuoden ajan leotoimintaa Jyväskylässä
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Teksti ja kuvat: Kati Jaatinen

Leo Club Jyväskylä/Lohikoski täytti alkuvuodesta muikeat 50 vuotta ja siirtyy 
historiaan monin eri tavoin. Klubi on toiminut yhtäjaksoisesti pidempään kuin 
yksikään Suomen leoklubi ja ollut myös hyvin aktiivinen lukuisten vuosikym-
menten varrella. Isoin merkityksellisistä tapahtumista on kuitenkin nyt saavu-
tetun 50 vuotisen taipaleen päättyminen hyvässä hengessä.

Klubilaiset ovat päässeet vuosien varrella levit-
tämään leveitä hymyjä niin pienten lapsosten, 
nuorten kuin varttuneempienkin kasvoille. 
Kokemus yhteiskuntaan vaikuttamisesta hyvän 
kautta on antanut hyvät eväät monille nuorille 
leoille jatkaa merkityksellistä auttamista myö-
hemmillä elämänpoluilla, jonne opinnot, työ-
elämä ja mahdolliset perhekuviot ovat heitä 
kuljettaneet. Monen sisälle on jäänyt nälkäi-
senä kytevä ilonkipinä, jota ruokkia lionsien
toiminnan tai muun vapaaehtoistoiminnan 
kautta aikuisuudessa.

Leotoiminnassa poikkeuksellisen hienoa ovat 
solmitut ystävyyssuhteet ja kansainvälinen yh-
teisö, joka on kuin suuri perhe. Monelle nuorel-
le juuri toiminnan kautta saadut mahdollisuu-
det kansainvälistyä, ovat tarjonneet sellaista 
sisältöä elämään, jota on hankalaa saada 
muualta. Myös Jyväskylä/Lohikosken leoklu-
bissa kansainväliset ystävyyssuhteet ovat tar-
jonneet hyvin paljon nuorille.

Klubi haluaa kiittää kaikista näistä vuosista niin leoja kuin lionseja. Te kaikki 
olette tehneet tämän merkitykselliseksi matkaksi. Erityiskiitokset menevät 
taustaklubi Lions Club Jyväskylä/Lohikoskelle, jonka kanssa leot ovat saaneet 
toteuttaa paikallisesti erilaisia aktiviteetteja ja nähdä lionsien toimintaa.

Leoilla on paljon annettavaa toimintaan tulevaisuudessakin, sillä maailman 
muuttuessa vapaaehtoistoiminnan tulee kyetä vastamaan nykyisiä yhteiskunnan 
tarpeita hauskuutta unohtamatta. Kiitos vielä kaikille näistä yhteisistä vuosista 
ja odotetaan innolla, mitä kaikkea uutta nuoret mielet toimintaan keksivätkään 
tuoda lisäksi!



Lions Quest kouluttaja Sirpa Kanniston terveiset 
G-piirin koulutuksesta:
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Kuvat: Sirpa Kannisto, Tekstin editointi: Johanna Arho-Forsblom

Lions Quest -liikuntaseurakoulutus pidettiin maanantaina 4.4. ja tiistaina 12.4. 
Jyväskylässä, hotelli Albassa. Liikuntaseurojen valmentajat kokoontuivat 
saamaan oppia mm. ryhmäytymiseen ja ilmapiirin luomiseksi turvalliseksi. Eri 
lajien valmentajat arvostivat yhteisiä keskusteluita, joissa käytiin läpi eri 
käytänteitä ja samalla saatiin myös vertaistukea. Koulutukseen osallistui 
seitsemän henkilöä, joista osa ei päässyt toiseen kokoontumiseen mukaan. 
Lämpimät kiitokset Lions-klubeille koulutuksen mahdollistamisesta. 

Kurssilaiset antoivat mm. seuraavaa palautetta: 

• Kouluttajan selkeäsanaisuus ja käytännön harjoitusten vetäminen tuki 
täydellisesti koulutuksen sanomaa.

• Yhteiset keskusteluhetket parantaa kokemusta ja antaa lisää sisältöä sekä 
ajateltavaa omaan tekemiseen.

• Konkretiasta plussaa. Ammattitaitoinen kouluttaminen ja loistava ryhmän 
huomiointi. Asiaa melko paljon lyhyeen koulutukseen. 

Kurssilaiset pohtivat myös, miten heidän urheiluseuransa/joukkueensa tukevat 
koulutuksesta saatujen toimintojen ja taitojen käyttöönottoa ja hyödyntämistä ja 
vastasivat mm. näin: 
• Aion ohjaajavastaavana viedä soveltuvin osin koulutuksen sisältöä 

seuramme valmentajille, jotta he voivat hyödyntää mm. itseluottamuksen ja 
tunnetaitojen kehittämistä omissa ryhmissään. Aion myös pitää jonkinlaista 
seurantaa, että asiat ovat edistyneet ja menneet käytäntöön.

• Seuralta saa täyden tuen itsensä kehittämiseen.
• Seura pyrkii oppimaan ja kehittymään. Seura on avoin kehittymisideoille ja 

antaa minun pyrkiä luomaan ja kokeilemaan uusia toimintamalleja. Seuralla 
on myös työryhmä toiminnan kehittämiseen.



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Piirimme tavoite on, että kaikki klubit osallistuvat keräykseen päättämällään summalla. 
Kiitos että 34 klubia ovat jo osallistuneet. Toivon, että myös loput 20 klubia osallistuvat.

Ukrainasta kerrotaan, että sotaa on paennut jo  5 miljoonaa henkeä!
Suosittelemme klubien ja klubilaisten rahankeräystuottoja laitettavaksi LCIF:n Ukrainan 
pakolaisrahastoon (Refugees and Displaced Persons). 
Liiton sivulta löytyy myös ohje: ”Miten tukea Ukrainan sodan uhreja?”

Piirimme on hakenut LCIF:ltä 15.000 USD avustusta Ukrainan pakolaisten auttamiseksi.
Tarkoitus on tukea Jyväskylän pakolaiskeskuksen kautta tänne tulleita paketilla, joka sisältää 
mm. hygieniatuotteita naisille ja lapsille. Tämän lisäksi klubit voivat tukea omalle
paikkakunnalle sijoitettuja perheitä. Projektin johtajana on piirikuvernööri ja tukiryhmään
on tähän mennessä nimetty: Helvi Stolt, Pirkko Kokkonen ja Toivo Lehtinen. 

Melvin Jones kisa piirin klubien kesken. Kilpailuaika on 1.7.2021 – 31.5.2022. Karsintaraja 
on 50 USD/jäsen. Näistä klubeista viisi parasta pääsee arvontaan ja voittaneelle klubille 
annetaan Lions -liiton lahjoittamana MJF jäsennys. 
Karsintarajan ovat jo ylittäneet: Jyväskylä/Kuokkala 209,8, Mänttä 149,5,  Jämsänseutu 119,0, 
Kuorevesi 93,1 Palokka 89,2, Jyväskylä/Jyvä 83,3, Äänekoski/Helmi  76,7, Korpilahti 74,1, 
Pihtipudas/Emmit 68,8,Uurainen 60,9 ja Jyväskylä/Harju 53,4. (Osa lahjoituksista ei ole vielä 
kirjautunut LCIF:ssä klubien tilille)

Eurooppalainen LCIF päivä järjestetään Suomessa 21.5.2022. 
Euroopan leijonat päättivät: keräyskohde koko Euroopassa on UKRAINA.
Toivotaan kaikkien klubien näkyvän asian merkeissä ja lahjoittavan keräystuoton LCIF:lle.

Helpoin tapa suorittaa klubin tai henkilökohtainen lahjoitus on netin kautta. 
Mene nettisivulle https://www.lionsclubs.org/fi/donate. Käytä klubin ja jäsenten 
kansainvälisiä numeroita. Maksa luottokortilla - niin menee suoraan ilman pankin kuluja. 
Saat paluupostissa kuitin ja kiitoksen.
Pakoisrahaston lahjoitus: Klikkaa sivun ylälaidassa sinistä palkkia ja lahjoituksen syyksi tulee” 
Refugees and Displaced Persons”.
Lisätietoa löytyy LCIF 100 ja Suomen Lions -liiton nettisivuilta. 
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Toivo Lehtinen
LCIF koordinaattori



Nuorisovaihdon kuulumisia Muuramesta

14Teksti: Martti Ronkainen
Kuvat: Martti Ronkaisen toimittamia

Texasiin Julien C Hyer Lions Camp- ohjelmaan 2022 ovat hyväksytty 
Emma Lahtinen Muuramesta ja Vilho Leskelä 

Hankasalmelta. 

Lähtö 25.6.2022 ja paluu 1.8.2022.  Vilho sai jopa lykkäystä 
asepalvelukseen menosta kuukauden verran. Ohjelmassa oli kahden 
vuoden koronatauko  vuosina 2020 ja 2021. 

Olen hoitanut Suomen koordinaattorina ko . vaihtokohteen valintoja 
vuodesta  1989 viiden eri US- koordinaattorin aikana. Kauttani on 
mennyt piiristämme ja Muuramen klubista yhteensä 61 nuorta tyttöä 
tai poikaa sekä 3 piirimme ulkopuolelta vapaaksi jääneisiin Suomen 
paikkoihin.  Itse vierailin Texasissa paikallisten järjestäjien luona 
vuonna 1992, isäntänä silloin edesmennyt Jack Harris Dallasista ja 
samalla reissulla Minnesotassa Elvira Trettinin luona. 



Muuramen Leijonat kiittävät
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Teksti: Martti Ronkainen

Muuramelaisia S-Marketin, Kauppakeskuksen, K-Supermarketin sekä 
HalpaHallin asiakkaita

vuosina 2020 ja 2021 pullopalautusautomaatin yhteydessä saatujen palautus-
kuittien lahjoittamisesta Leijonien keräyslaatikkoon ja sitä kautta lyhentämät-
tömänä edelleen myönnettäviin keräysluvassa ilmoitettuihin kohteisiin. 
Kohteina diabetes, vanhukset, koululaiset,  nuoret eri lajien harrastajat ja seura-
kunnan Mannatuvan kautta jaettavat ruoka-avut.
Raportointiaikana vv. 2020-2021 palautuslaatikoihin tuli yhteensä yli 8000 
kuittia. Niiden tuotto oli  vuosina 2020-2021 virallisen luparaportoinnin mukaan  
10 417 €   ja Muuramen Leijonien kautta myönnettyjä ja maksettuja avustuksia  
10 610 €  
Korona-ajan keräystuottojen kasvu on ollut +30-40 % koronaan edeltäviin 
vuosiin. 
Avustuskohteina voidaan julkistaa seuraavia kohderyhmiin kuuluvia kohteita 
vuosilta 2020-2021:
• Kilpatanssiharrastuksen tukeminen
• Ratsastusharrastuksen tukemiseen nuoren harrastajan kotimaan piiritason 

kilpailumatkojen kustannuksiin 
• Seurakunnan Mannatuvan kautta ruoka-apuun 7:llä eri kerta-avustuksella
• Koulun opintokirjojen hankinnan avustamiseen tarvitseville 2:lla eri kerta-

avustuksella ,  4- luokkalaisten hymypatsaat sekä joka keväiset stipendit 
• Muuratpartion itsenäisyyspäivän juhlakulkueen soihtuihin ja toiminta-

avustukseksi Kunnan 100 v  -kynttiläesityksen työpanoksiin
• Muurameen perustetun Leo -toiminnan käynnistämiseen ja kunnan 100 v-

kynttiläesityksen asennustyön työpanoksiin
• Klubin järjestämän Diabetestapahtuman ja -mittauksen kustannuksiin 
• Muuramen ala-asteen 3-luokkalaisten polkupyörien valaisimien 

lahjoittaminen ja opastus
• Kinkomaan Frisbeegolf radan yhden väylän rakentamisen tukeminen

Keräyslupa on edelleen voimassa vuoteen 2025  entisissä kohteissa ja 
lahjoitukseksi aiempiin käyttötarkoituksiin.



Klubiesittely – Äänekoski/Helmi
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Teksti: Pirkko Kokkonen

Klubin nimi on Lions Club Äänekoski Helmi ry. Klubi on perustettu Helmin päivänä 
7.5.2002 ja sai siitä myös nimensä.
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 11, perustajajäseniä on vielä mukana 4 henkilöä.
Toimintaa meillä on kaikissa kaupungin taajamissa: Äänekoskella, Sumiaisissa, Suolahdessa 
ja Konginkankaalla.

Palveluaktiviteeteista tärkein on joulun aatonaaton ruokajakelu perheille kauppojen 
lahjoittamista tarvikkeista. Jakeluun saamme apua myös muista paikkakunnan klubeista.
Lettuja olemme paistaneet monissa tapahtumissa, mm. Motoristikirkossa Sumiaisten 
leirintäalueella. Olemme myös käyneet ulkoiluttamassa palvelutalon asukkaita. Tämä 
toiminta on tällä hetkellä tauolla.

Uusin rahankeräysaktiviteetti on pullonpalautuskuittien keräyslaatikko. Jo vuosikymmenen 
ajan Helmi on hoitanut cateringin LC Sumiaisten järjestämässä Shake-rokkikonsertissa-
Helmi valmistaa esiintyjille sekä talkoolaisille ruuan. Konserttiyleisölle myymme kahvia, 
lettuja sekä suolapalana lihapyöryköitä, lohkoperunoita ja grillimakkaraa.
Yksi tärkeä aktiviteetti on ollut Naisten Messut, mutta ne ovat toistaiseksi tauolla koronan 
johdosta.

Yksi Helmin toiminnan kohokohtia oli klubin 15-v juhla. Siellä kolme ensimmäistä 
presidenttiä naulasivat Helmin lipun (saatu perintönä toimintansa lopettaneesta LC 
Äänekoski/Häränvirralta). Juhlassa löimme klubin toiseksi ritariksi Leena Niskasen. Piirin 
edellinen Vuoden leijona –kiertopalkinto siirtyi Helmille ja sääntöjen mukaan klubi hankki 
tilalle uuden. Nykyinen kiertopalkinto on klubimme jäsenen Seija Kangassalon valmistama.

G-piirin kuvernööri on tällä kaudella klubimme jäsen Johanna Arho-Forsblom. Pirkko 
Kokkonen toimi piirikuvernöörinä 2010-2011. Hän oli ensin piirin ja myöhemmin liiton 
nuorisovaihtojohtajana 2014-2014.
Johanna Arho-Forsblom on vuosien ajan ollut piirin LQ-vastaava, hän on myös koulutettu 
LQ-opettaja.
Klubimme jäseniä on toiminut myös lohkon ja alueen puheenjohtajina.

Helmin lipun naulaus, 
vuorossa Seija Kangassalo. Ulla 
Åkerlund ja Pirkko Kokkonen 
ovat jo osuutensa suorittaneet.
Kuva Päivi Häyrinen

Leena Niskanen, ritari nro 1852
Kuva. Ari Järvinen

Letunpaistoa Sumiaisten 
leirintäalueella, kuvassa 
Mamilla Hämäläinen ja 
Johanna Arho-Forsblom
Kuva Ari Järvinen

Vuoden Leijona kiertopalkinto,, 
valmistanut Seija Kangassalo
Kuva Pirkko Kokkonen



Klubiesittely – Luhanka
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Teksti: Asko Kotilainen, Kuvat: Hannu Pietilä

Klubin nimi on Lions Club Luhanka ry.
Jäsenmäärämme on 33 jäsentä ja toiminta-alueemme on Luhangan kunta, Jyväskylästä 
Putkilahden kylä ja Joutsasta Rutalahden kylä.

Tärkeimmät palveluaktiviteetit ovat: Peltolan mäkitupalaismuseon siivous, heinänniitto ja 
kunnossapitotalkoot.
Itsenäisyyspäivän kynttilöiden  lahjoittaminen ja sytyttäminen sankarihaudoille sekä 
lippuvartio seppeleenlaskun yhteydessä.
Luhangan joulupolun järjestäminen, sen markkinointi, organisointi ja tapahtuman johtaminen.

Tärkeimpiä varainhankinta-aktiviteetteja ovat : Vapun päivän lämpötilanveikkaus,
seutukunnalla ajettavien rallien toimitsijatehtävät ja liikenteenohjaukset eri tapahtumissa.

Sykähdyttävintä hetkeä yksilöimättä, parhaita hetkiä ovat vaativien aktiviteettien yhdessä 
tekeminen ja onnistuneesti loppuun saattaminen.

Klubimme jäsenet ovat toimineet liiton ja piirin tehtävissä seuraavasti:
- iirikuvernöörinä ja piirisihteerinä kaudella  1980-1981
- Alueen puheenjohtajana  kolmella kaudella
- Lohkon puheenjohtajana kymmenellä kaudella

Leijonat katolla.
Peltolan mäkitupalaismuseon 

pärekattotalkoot

Leijonat sankarihaudoilla
Luhangan sankarihaudat 
itsenäisyyspäivän iltana



Klubiesittely – Pihtipudas/Emmit
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Teksti: Pihtipudas/Emmit

Klubin nimi on Lions Club Pihtipudas/Emmit ry.
Jäsenmäärämme on 25 jäsentä ja toiminta-alueemme on Pihtipudas.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat:
- Hubsista torilla – lasten tapahtuma
- Vähävaraisten lasten joulumuistaminen seurakunnan diakoniatyön kautta
- Pihtiputaan vuoden ensimmäisen vauvan muistaminen

Kolme tärkeintä varainkeruuaktiviteettiamme ovat 
- Vuosikalenterin suunnittelu, painattaminen ja niiden myynti
- Toritohina tapahtuma kesäisin keihäskarnevaalien yhteydessä
- Joulukadun avajaiset

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa
- Tunne, kun palveluaktiviteettien yhteydessä kokee sen, että voi todella auttaa ja ilahduttaa 

avustuksen kohdetta

Toiminta piiri- ja liittotasolla
- Piirin tasolla klubistamme on ollut piirisihteeri ja piirin rahastonhoitaja sekä kolme lohkon 

puheenjohtajaa
- Klubistamme Eija Kiljala on toiminut piirikuvernöörinä sekä Lions-liiton hallituksen 

jäsenenä

Hyvän Päivä 2021
Vierailu vanhusten palvelutalossa

Kuva: Helka Lohtander

Lastentapahtuma Hubsista torilla 2021
Kuva: Sanna Rauhala

Emmit toritohinoissa 2020
Kuva: Eija Kiljala



Klubiesittely – Keuruu
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Teksti ja kuvat: Keuruu

Klubin nimi on Lions Club Keuruu ry.
Jäsenmäärämme on 30 jäsentä ja toiminta-alueitamme ovat Pihtipudas ja Viro (Suomenpojat, 
Soomepoiste Pärimusühing, Tallinnan ja Tarto).

Tärkeimmät palveluaktiviteettimme ovat:
- Stipendit (koululaiset, menestyvät nuoret urheilijat ja muusikot ym.)
- Avustukset: (veteraaneille ja muille vanhuksille hankittu TV:t, äänikirjoja ym., 

jouluavustukset perheille)
- Suomenpoikien muistaminen vuosittain: (joululahjat, klubin kummipojalle myös 

syntymäpäivä lahja).
- Koulujen (vast.) tukeminen esim. urheiluvälineitä hankkien sekä päiväkoteihin 

leikkivälineitä.

Tärkeimmät varainkeruuaktiviteettimme ovat: 
- Keuruun Joulu -lehden toimittaminen ja myynti.
- Kraanan avaus vapunaattona: (arvat, makkaranmyynti ym.)
- Myyjäiset ja huutokaupat.

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa
- Klubin kummitytön, Ainon, musiikkiesitykset.
- Kraananeuvoksen sukellus kylmään veteen.
- Pro-ritarin tai ritarin lyönti.

Toiminta piiri- ja liittotasolla
- Klubista ovat toimineet piirikuvernöörinä; Seppo Haapamäki, Matti Kärki, Heikki Pirttilä ja 

Mauri   Koskela. Piirisihteerinä ovat toimineet mm. Kalervo Suonto ja Olavi Harju.
- Alue- ja lohkonpuheenjohtajia on useita. Viimeaikaiset: Olavi Harju, Jyrki Toljander, Timo 

Koskinen ja Mauri Koskela.

Kraananeuvos
Hannu Mars

Kummityttö
Aino”Kummipoika”

Jaanus Jahilo

Kraananeuvos
Salla Sipponen
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