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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut toukokuun 2022 G-sanomat julkaisun, joka on samalla viimeinen 
toimittamani julkaisu.

Aloitin G-Sanomien toimittamisen kaudella 2016-2017 ja ensimmäinen julkaisu lähetettiin 
6.6.2017, aivan kauden lopussa.

Kuten silloin totesin, piirin viestintätyöryhmä oli toimintasuunnitelmassaan kaudelle 2017 –
2018 asettanut tavoitteeksi ”G-viestin” kuukausittaisen julkaisemisen.
Ensimmäisellä täydellä kaudella ei kuukausittain julkaiseminen aivan toteutunut ja senkin 
jälkeen on joku kuukausi jäänyt väliin.

Sisällöksi määriteltiin Piirikuvernöörin palsta klubien jäsenille, piirin ajankohtaiset asiat. Lions 
–toiminnan ajankohtaiset asiat sekä piirin työryhmien informaatio klubien jäsenille.
Kiitos näiden kausien Piirikuvernööreille. Lähes jokaiseen julkaisuun on saatu kuvernöörin 
viesti jäsenistölle.

Koko julkaisun olemassa olo ajan tärkeintä ovat olleet klubien lähettämät tarinat. Joskus niitä 
on ollut enemmän ja joskus vähemmän. Kaikki ovat kuitenkin mahtuneet mukaan, koska 
julkaisussa ei ole ollut sivumäärän rajoitusta.

KIITOS kaikille julkaisuihin tarinoita lähettäneille. Ilman niitä julkaisua ei ehkä olisi ollut 
olemassa näinkin pitkään.

Ole ystävällinen ja ilmoita, jos lähettämäsi tarina puuttuu julkaisusta. Lisään sen
www-sivulla olevaan 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 2021-2022
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Kiitos supervoimista Lion, ole kesällä onnellinen
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Muistammeko kiittää myös itseämme? On paljon sellaisia asioita, joita teemme ja joita kukaan ei 
näe. Itseluottamuksesta kolmannes on sitä, että tiedämme, mitä osaamme, missä olemme hyviä ja 
myönnämme sen itsellemme – silloin myös käytämme näitä vahvuuksiamme helpommin. Itseensä 
luottavan, itseänsä kiittävän ja itsestään välittävän ihmisen lähellä tulevat toisetkin onnellisiksi. 
Onnellisuus voi olla myös valinta ja onnellisuuttaan voi kasvattaa.

Omaa onnellisuuttaan voi pohtia muutaman tekijän avulla: Mieti seuraavia hetken ajan. 

1. Onnellinen ihminen haluaa jakaa onneaan. Hyväntuulisuus, kiitollisuus ja kohteliaisuus 
kertovat tästä. Kyse on yksinkertaisesta ja vilpittömästä aidosta tavasta olla ihmiselle ihminen. 

2. Onnellinen ihminen ei murennu pienistä epäonnistumisista. Täydellisessä kukkapenkissäkin 
kasvaa joku rikkaruoho. Kaikki kitkeminen ei silti ollut turhaa. Onnellinen ihminen on kuin 
valokuvaaja, joka näkee koko maiseman, johon sisältyy myös rumia, kuolleita kohtia. Hän haluaa 
kuitenkin zoomata siihen, mikä on kaunista ja keskittyä hyvään. 

3. Onnellinen ihminen arvostaa pieniä, hyviä asioita. Aamulla onni alkaa auringonsäteestä tai 
tuoreesta kahvista. Pienet hyvät asiat jäävät huomaamatta, jos niihin ei keskity. Kissa kainalossa 
tulee tärkeäksi, kun hetken rapsuttaa sitä korvan takaa. Kiitollisuutta arjen pienistä asioista voi 
harjoitella. Kiitollisuus tekee ihmisen myös positiiviseksi. 

4. Onnellinen ihminen osallistuu toisen onneen ja kokee läheisen onnistumisen omanaan.
Onni tarttuu, jos sen antaa tarttua. Toisen onnentunteeseen osallistuminen lisää omaa onnellisuutta. 
Tosi onni ei sittenkään piile tavaroissa ja omaisuudessa. 

5. Onnellinen ihminen elää päivän kerrallaan. Onni on tässä ja nyt. Se on vihdoinkin saapuneessa 
keväässä ja siinä, että olemme kesän kynnyksellä. Se on kiitoksena kaikesta valmiiksi saadusta ja 
kevätjuhlan Suvivirressä. Jos harhailemme jossain, mitä on tulevaisuudessa, hukkaamme tämän 
hetken. Se on läsnäoloa hetkissä ja sitä, että osaa rauhoittua myös silloin, kun kiire ja stressi kuuluvat 
arkeen. 

6. Onnellisuuden tärkeimpiä avaimia ovat kuitenkin toiset ihmiset. Se, että kuuluu monenlaisiin 
yhteisöihin ja on sosiaalinen, antaa mahdollisuuden erilaisiin ihmissuhteisiin ja siihen, että voi 
toteuttaa itseään monella tavalla. Onnellisia ihmisiä on myös helpompi lähestyä ja jokainen meistä 
haluaa ympärilleen ihmisiä, jotka saavat meidät tuntemaan olomme hyväksi. 

Kun tunnistat, mitkä asiat lisäävät itsellesi onnea, on onnea myös helpompi
lähestyä ja asettaa onnellisuus tavoitteeksi.

Onnellista kesää! Kiitollisena kaudesta 2021 – 22 ja jokaisesta
G-piirin Supersankarista, jokaisesta piirimme lionista. 

Kuvat: Johanna (perhosbaari), Osku (Johanna)

Kauden lopulla lions-klubeissa kiitetään hyvistä teoista, aktiviteetteihin 
osallistumisesta, supersankarivoimista. Kiittäminen on tärkeää. Kun 
muistamme kiittää, saamme lisää sellaista, mistä kiittää. Kiittää voi myös 
keskeneräisyydestä ja siitä, ettei kaikki mennyt juuri niin kuin piti, sillä silloin 
nämäkin polut voivat jatkua ja kypsyä. Kaikki tarvitsevat kiittämistä ja 
rohkaisua.

Itseluottamus rakentuu Glenn’n mukaan kolmesta asiasta: Siitä, että saa 
toisilta arvostusta, siitä, että ottaa vastuuta tehtävistä ja siitä, että tietää itse, 
missä on hyvä.

Viime kesän perhosbaarini seuraaminen
teki minut onnelliseksi.



Nuorisovaihto – Isäntäperheitä tarvitaan
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Maailma on avautunut pandemian jälkeen ja kansainvälinen nuorisovaihto 
palaa Lions Clubien aktiviteetiksi kesällä 2022!

Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri järjestetään Joutenlammen leirikeskuksessa 
Kajaanissa 30.7. - 7.8.2022.  Ennen leiriä nuoret tarvitsevat kahdeksi viikoksi, 
16.-30.7.2022, perhemajoitusta etenkin Oulun seudulla ja Kainuussa, mutta 
myös muualla Suomessa.  Haluaisiko teidän perheenne majoittaa nuoren 
viikoksi tai kahdeksi kotiinne ja tarjota nuorelle ylläpidon? Nuoret ovat iältään 
17 – 21 vuotiaita. He saapuvat Ouluun lauantaina 16.7. iltapäivän lennoilla.  
Nuoret lähtevät takaisin koteihinsa leiriltä ja Oulun lentokentältä 7.8.2022. 

Olettehan rohkeasti yhteydessä, jos isäntäperheenä toimiminen kiinnostaa. 
Tätä viestiä saa myös vapaasti välittää tuttaville, naapureille, ja kouluille. 
Nuoret tuovat iloa, valoa ja monikulttuurisen tuulahduksen ja kielikylpyä 
kesään. 

Yhteydenottojanne innolla odottaen! 

Marika Haapakoski, Nuorisovaihto, I-piiri
email:marika.haapakoski@lions.fi
puh 044 410 3326

Lisätietoja Lions nuorisovaihdosta:
Suomeen saapuva vaihto - Suomen Lions-liitto ry

Teksti ja kuva: nuorisovaihtojohtaja Piia Tenkulan lähettämät

Isäntäperheenä Lions Clubien eurooppalaisille nuorille 16.7. -30.7.2022



Lions-liiton vuosikokoukseen aikaa 10 päivää

Oletko miettinyt Kouvolan vuosikokoukseen osallistumista!
Vielä ehdit ilmoittautua tämän viikon aikana.
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Teksti Lion-lehti 3/2022

Lue tarkemmat tiedot digitaalisesta Lion-lehdestä. 
https://mydigimag.rrd.com/publication/?m=45124&i=748195&view
=articleBrowser&article_id=4275893&ver=html5



Seppo Kalliokosken vierailu Uuraisilla

6

Paikallisuutiset 25.5.2022
Teksti: Tellervo Lehtoranta

Paikallisuutiset 18.5.2022



Klubiesittely – Jyväskylä/Kuokkala
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Teksti: Mikko Kauranen, Kuvat: Tapio Sivonen

Klubin nimi on Lions Club Jyväskylä/Kuokkala ry. Klubi on perustettu 1.9.1988.
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 17 aktiivista lionia.
Klubin toiminta-alue on Jyväskylä, pääasiassa Kuokkalan kaupunginosa.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat:
* Autamme hautajaisissa, jos ei löydy tarpeeksi kantajia.
* Nostamme lipun salkoon Jyväskylän Valiolla jokaisena virallisena liputuspäivänä.
* Kuokkalan koulujen stipendit, ja Kuokkalan vähävaraisille lapsiperheille jouluavustukset.

Kolme tärkeintä varainkeruuaktiviteettiamme ovat:
* Avustamme LC Jyväskylä/Jyvässeutua omenamehun puristamis-aktiviteetissa.
* Pullokuittikeräys Kuokkalan K-Supermarketissa ja Keljon City-Marketissa.
* Laskiaisrieha Kuokkalan päiväkodissa.

Sykähdyttävin hetki Lions-toiminnassa:
* Pellen esiintyminen laskiaisriehassa – on hyvin sykähdyttävää katsella lasten ilmeitä, kun 
he tuijottavat pellen toilailuja ja taikatemppuja.
* Leijonamarssi 6.10.2018 Jyväskylän keskustassa

Toimintamme piiri- ja liittotasolla:
* Klubimme on osallistunut piirin eri virkoihin; mm. rahastonhoitaja, APJ, ARS toimikunta 
pj. Toimikunta pj. LPJ useampana kautena. Siis hyvin aktiivista piiritoimintaa.
* Klubilta on edustus jokaisessa Piirin- ja Liiton vuosikokouksessa.

Kanto - Jyväskylä

Leijonamarssi - Jyväskylä

Laskiaisrieha - Kuokkala



Klubiesittely – Jyväskylä/Viitaniemi
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Teksti ja kuva: Jari Rantanen

Klubin nimi on Lions Club Jyväskylä/Viitaniemi ry. Klubi on perustettu 15.12.1979 
(jäsenrekisterin pvm).
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 10 ja näiden nuorekkaiden aktiivijäsenten mediaani ikä 
on 75 vuotta..

Klubimme on 100% Melvin Jones klubi. SUURI KIITOS JA ONNITTELUT klubin jäsenille 
(julkaisijan kommentti)

Tärkein aktiviteettimme on pullonpalautuskuittien keräyslaatikot.

Vuonna 2021 lahjoitimme keräämiämme varoja 34050€ ja suurimmat kohteet olivat
• Jyväskylän Katulähetys, ruoka-apu
• Vamos, nuorisotyöhön
• Suomen mielenterveysseura
Sy
kähdyttävimpiä hetkiä ovat ilman muuta lahjoitusten antaminen.
Lisäksi mukavat klubikokoukset, kauden päättäjäiset ja mahtavat charter-night juhlat.

Tähän klubiin kannattaa liittyä jäseneksi.



Klubiesittely – Vilppula/Koski
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Teksti: Pertti Heinonen

Klubin nimi on Lions Club Vilppula/Koski ry.
Jäsenmäärämme on 24 veljeä ja erittäin aktiiviset puolisot
Toiminta-alueemme on Mänttä-Vilppulan kaupunki, lähinnä Vilppulan alue.

Reilun kolmen vuosikymmenen aikana on merkittävin varainkeruutoiminto ollut 
kotiseutukalenterin julkaiseminen yksityisille ja yrityksille. Saaduilla varoilla on tuettu lähes 
tuhannen paikkakunnan nuoren työllistymistä kesäksi jo yli 30 vuoden ajan.

Sotiemme veteraanien tukeminen on ollut keskeinen palvelukohde koko toiminnan ajan. 
Yhtenä sykähdyttävimmistä hetkistä voikin pitää vuosittaisia heille järjestettyjä puurojuhlia ja  
paperinkeräysten tukemista 2000-luvun alkuvuosiin asti.  Mieleen on painunut myös vahva 
muisto 90-luvun lama-ajalta, kun vähävaraisille jaettiin itse rakennettuja joulupaketteja.

Tällä vuosituhannella yhdeksi keskeiseksi toiminnaksi on tullut luontoon ja ympäristöön 
liittyvät projektit. Näistä voi mainita Kestävän kehityksen messut, metsänraivaukset, 
taimikoiden istutukset, ja aivan viimeisinä Hyvärisenlammen laavujen ja luontokohteen 
rakentaminen sekä keväinen linnunpönttöjen teko ja myynti.

Yhdessä tekemisen ilo on huipentunut puolisoiden ja veljien yhdessä tekemiin kymmeniin 
sketseihin ja näytelmiin. Ei juhlaa ilman näytelmää! Jutun näytelmäkuvat ovat LC Vilppulan 50-
vuotisjuhlasta.

Varainkeruu
• Kalenterien tekeminen... Vuosittain noin 800 kalenteria, yrityskalentereita 40 yritykselle
• Pöntöt,,,vuosittain teemme yhdessä noin 100 kpl pönttöjä jotka myös myymme
• Raivauskohteet... Taimien istutuksia... Vuosittain muutama aktiviteetti

Palvelu
• Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen joka vuosi... Noin 15 nuorta, noin 10 yrityksessä
• Laavut...luontoelämyspaikka...koululaisille, muille klubeille omille kaupunkilaisillemme... 

Kaikille
• Näytelmä... Lahjana kummiklubille... Jatkoa kehitteillä
• Vähävaraisten auttaminen tapauskohtaisin avustuksin...
• Puolisotoiminnan avustus kohteena koulujen stipendit

Veljet laavutyömaalla
Kuva. Pekka Ekola

Kuva: Kirsi Meronen

Kuva: Kirsi Meronen

Lintupönttöjen myyntiä
Kuva. Pekka Ekola



Klubiesittely – Uurainen
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Teksti ja kuvat: Jari Rytkönen

Klubin nimi on Lions Club Uurainen ry, perustamispäivä 26.11.1963.
Yhteisklubissamme on 32 jäsentä ja toiminta-alueemme on Uurainen.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat:
- Leinikin puiston Leijona-kolmio (100 v perintöprojekti)
- Nevalan leikkipuisto (100 v perintöprojekti)
- Veteraani- ja lottatunnusten hankinta ja kiinnitys
- Kantoapu, stipendit ja kaikki muut tekemämme aktiviteetit

Kolme tärkeintä varainkeruuaktiviteettiamme ovat 
- Kesäarpajaiset
- Pullonpalautuskuittien keräyslaatikko Uuraisten Salessa
- Vapaaehtoiset lahjoitukset yksittäisissä tapahtumissa

Sykähdyttävin hetki Lions-toiminnassa
- Mitään erittelemättä, kaikilla jäsenillä on ollut omat sykähdyttävimmät hetkensä.

Toiminta piiri- ja liittotasolla
- Piirin tasolla klubistamme on ollut, piirikuvernööri, piirisihteeri, piirin rahastonhoitaja sekä 

useampia alueen ja lohkon puheenjohtajia
- Klubistamme on ollut Lions-liiton puheenjohtaja, 4 kautta Lions-liiton hallituksen jäsen, 

yhden kauden AR-säätiön hallituksen jäsen sekä 5 kautta tulevien kuvernöörien 
suomenkielisen ryhmän ryhmänjohtaja

Aikaisemmilta vuosilta
Nuoret Leijonat, Nevalan leikkipuisto, 

nuorisovaihto, palveluhakemisto

Hannu tarjoilee makkaraa klubin 
Lokatapahtumassa 23.10.2021 Kuvia Nevalan leikkipuistosta

Kuva: Uutisvuoksi 24.8.2021



KIITOS,

Toivotan kaikille 
leoille,
lioneille,

puolisoille/kumppaneille
erittäin hyvää kesää 

ja iloista palvelumieltä
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