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Suomi 100 vuotta 6.12.2017

LC Viitasaari Porthan ja LC Viitasaari halusivat muistaa 
sankarivainajia ja kunnioittaa heidän muistoaan 
sytyttämällä kynttilät sankarihaudoille. Suomi 100 
vuotta 6.12.2017 juhlistettiin myös Viitasaaren 
sankarihaudalla ja sotaan lähteneiden muistomerkillä 
seppeleenlaskulla reserviläisten kunniavartiolla.    
Lionit ovat lähes 40-vuoden ajan sytyttäneet kynttilät 
Viitasaaren sankarivainajien haudoille 
Itsenäisyyspäivänä klo 9:00 ja Jouluaattona kello 
13:00. Usein lumi on peittänyt haudat tai sytyttäminen 
on suoritettu pirteässä pakkassäässä tai tuiskussa. 
Onnittelemme 100 vuotiasta Suomea!

Teille käsky kuului rajoillamme seistä,
oli tehtävänne silloin mahdoton.
Sinne jäivät ikuisesti monet teistä,
teki valintojaan käsi kohtalon.

Ovat rajalliset elämämme päivät,
emme koskaan tiedä kenen vuoro on.
Monet palas’, mutta liian monet jäivät,
vuoksi kodin, isänmaan ja uskonnon.

Ilman ontuvaa ystävääni,
olisimme vain läntisin lääni.
Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta
olis’ arkipäivä kuudes joulukuuta.

Ilman teitä, selvinneitä jostain sieltä,
puhuisimme nyt vierasta kieltä.
Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta,
olis arkipäivä kuudes joulukuuta.

Eivät koskaan mene umpeen sielun haavat,
emme niitä pysty teille korvaamaan.
Aivan liian harvat teistä nähdä saavat,
kun me itsenäisyyttämme juhlitaan.

Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme,
se on sitä vuoksi suuren urheuden.
Nöyrin mielin Suomen lippuun katsokaamme,
kiitos teidän, se on sinivalkoinen.

Ilman ontuvaa ystävääni,
olisimme vain läntisin lääni.
Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta,
Olis’ arkipäivä kuudes joulukuuta.

Ilman teitä, selvinneitä jostain sieltä,
puhuisimme nyt vierasta kieltä.
Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta,
Olis’ arkipäivä kuudes joulukuuta.

Kuva Uuraisten 
sankarihautausmaalta
Jari Rytkönen

Teksti ja kuvat: Esa Kainulainen

Sanat: Pertti Mäenpää

Isänmaamme 100 vuoden itsenäistä taivalta kunnioitettiin piirin kaikkien klubien taholta.

https://www.lions.fi/data/liitteet/kuudes_joulukuuta.mp3


Piirikuvernöörin terveiset



Rauhanjulistekilpailu - Ensimmäinen kerta Kuoreveden 
yhtenäiskoululla

Kuoreveden yhtenäiskoulun kuudesluokkalaiset osallistuivat ensimmäistä kertaa LC-
rauhanjulistekilpailuun.
Oppilaat piirsivät julisteita innolla opettajan,
Lotta Tahkolan ohjauksessa.
Töiden valmistuttua valitsi tuomaristo kolme 
parasta työtä. Tuomaristoon kuuluivat LC-
Kuoreveden presidentti Martti Jylhä,
Kuoreveden taideseurasta Kaija Laukkanen
sekä opettaja Lotta Tahkola.

Tuomaristo Martti Jylhä, Kaija Laukkanen ja Lotta 
Tahkola työssään.

Parhaaksi työksi valittiin Helmiina Rikalan työ 

mikä kuvaa rauhan tehtävää sodan haavojen 

paikkaajana. Kaksi muuta työtä maalasivat Salla 

Kivelä ja Emilia Eeli.

LC- Kuorevesi muisti kolmen parhaaksi valitun 
työn tekijää palkinnoilla. Palkitsemisen jälkeen 
asetti koulu kaikki osallistuneet työt nähtäväksi 
Kuoreveden kirjastoon asiakkaiden ihailtavaksi.

Nuoret taiteilijat vasemmalta oikealle Salla Kivelä, 

Emilia Eeli ja Helmiina Rikala

Kuvat esillä Kuoreveden kirjastossa

Tekst: Taisto Rinne
Kuvat: Ei mainintaa tekstin yhteydessä



Iloiset iltapäivätanssit hoivakoti Telkänpesässä

LC Jyväskylä / Lohikoski järjesti 
iltapäivätanssit
hoivakoti Telkänpesässä tiistaina 
marraskuun 28.
päivänä.

Tahdit takasi Karin parhaat yhtye, jossa 
soittivat:
Kari Hokkanen     viulu ja harmonikka
Mikael Elgland kitara
Mikko Oinonen     AKAI EWI 5000
Toni Elgland kontrabasso

Paikalla oli yli 40 Telkänpesän asukasta 
sekä lisäksi henkilökuntaa.

LC-Jämsä/Lyylit on jo perinteisesti tehnyt hyvää joulun 
alla Joulukuusiarpajaisissaan. Tapahtuma on pistetty 
pystyyn jo kahdeksannen kerran. Keräämme syksyn 
aikana palkintoja arpomista varten. Pääasiassa 
palkinnot ovat omia lahjoituksia, mutta joku 
ulkopuolinenkin on saattanut olla 
hyväsydäminen. Tänä vuonna erikoisuutenamme 
olivat omatekoiset pannulaput ja erilaiset hillot ja 
hyytelöt porkkanaisista raparperisiin. Jo hiukan 
hyväntekeväisyyden rasituksista kärsineen kuusen 
oksille ripustetaan numeroidut lahjapaketit. Arvan 
ostajan valitseman paketin mukaan annetaan voitto 
heti käteen hyvän joulun toivotuksin. Samalla 
kerrotaan lions-toiminnasta.
Tänä vuonna saimme taas hyvän tuoton jaettavaksi 
vähävaraisille lapsiperheille ostokortteina joulun ja 
pääsiäisen ostoksia varten.
Lyylit Helena Kaltti ( vas. ), Sirkka Heikkinen ja Aija 
Ekman koristivat joulukuusen ja myivät pakettiarvat 
lauantaina 9.12.17 Jämsän S-Marketin käytävällä.

Teksti ja kuvat: Anja Kaislo

Lyylien joulukuusiarpajaiset

Teksti ja kuvat: Antti Rajalin



Nenäpäiväkeräys Palokassa

LC Palokan leijonat osallistuivat marraskuussa kahtena 
päivänä Palokan kauppakeskuksessa Nenäpäivän 
lipaskeräykseen. Keräyksen vastaanotto oli hyvin 
myönteinen ja lippaisiin kertyi yli 1.300 euroa.
Nenäpäivän varat ohjataan yhdeksän järjestön kautta 
Afrikan, Aasian sekä Väli- ja Etelä-Amerikan lasten 
hyväksi. 

Koulutyö käynnistyi Jämsän vanhimmassa koulurakennuksessa vuonna 1884 ja jatkui 
yhtäjaksoisesti vuoteen 2015. Monet oppilaspolvet ehtivät aloittaa opinpolkunsa Jokivarren 
koululla. Rakennuksen pitkä ja monia koskettanut sivistyshistoria ja sen tuleva käyttö 
järjestöväen kokoontumistilana johti ajatukseen kansalaiskeräyksen järjestämisestä

Teksti: Toivo Lehtinen
Kuva: Arkistokuva
Alkuperäistä tekstiä lyhentänyt Jari Rytkönen 
(keräysinfo ja keräysorganisaatio)

Jämsän Jokivarren puukoulun kunnostus

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

Rauno ja Vilma Hänninen keräysvuorossa.

järjestämisestä tukemaan 
töiden rahoitusta. Näin 
järjestöt, yritykset ja yksityiset 
voisivat osallistua monia 
käyttäjiä hyödyttävän 
rakennuksen kunnostukseen ja 
tuntea hankkeen paremmin 
omakseen.
Selvittelyjen jälkeen 
varainkeräyksen suorittajaksi 
lupautuivat kaikki Jämsän 
alueen Lions Clubit. Keräyslupa 
saatiin ajalle 26.9.2017 –
25.9.2019 ja keräysalueena on

Keski-Suomen maakunta.
Keräys käynnistyi virallisesti 28.11.2017 klo 14.00 pidettävällä tilaisuudella, mutta jo sitä 
ennen keräystilille on tullut lahjoituksia. Keräystilin tarkemmat tiedot saat PDG Toivo 
Lehtiseltä, LC Jämsänseutu, p. 040 593 4696.
Jokivarren koulun korjaustyön kustannusarvioksi on laskettu miljoona euroa. Kaupungin oman 
rahoituksen lisäksi kunnostukseen on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. 
Korjaustöiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2019.

Leijonien Perintöprojekteihin liittyen päättivät Jämsän alueen kaikki klubit osallistua 
Jokivarren koulun kunnostusta tukevaan kansalaiskeräykseen.



Esterit loistivat joulukadun avajaisissa

Vilppulan joulukatu avattiin lauantaina 2.12., ja 
tilaisuuteen tilattu lumipeite saapui sopivasti edellisen 
illan aikana. Menossa oli mukana paikallisia toimijoita; 
yrityksiä, yhdistyksiä ja koululuokkia, ja tarjolla oli mm. 
makkaraa, glögiä, riisipuuroa, vohveleita, mausteita, 
leivonnaisia ja käsitöitä. Joulupukkikin ehti kiireeltään 
poikkeamaan joulupajaan muutaman ahkeran tontun 
kanssa. Vilppulan ala-asteen tytöt esittivät tonttutanssin, 
ja Kantelo-kuoro ilahdutti laulullaan. Avajaispuheen piti 
MW-Kehityksen Otto Huttunen, joka korosti puheessaan 
yhteistä tekemistä ja muistutti, että kaikki kehitys lähtee 
kaupungin sisältä.

Teksti ja kuvat: Tiina Ratalahti

Myös Mänttä-Vilppulan Lions Club Esterit olivat paikalla 
myymässä arpoja, joista jokainen arpa voitti. Palkinnot 
aiheuttivat monia, iloisia hetkiä, vaikka muutama valituksen 
sanakin kuului. Pääpalkinnon, runsaan lahjakorin, noin 6-
vuotias voittaja reklamoi korista löytyvästä kahvipaketista, 
koska ei omien sanojensa mukaan edes tykännyt kahvista. 
Muutoin palkinto, ja varsinkin sen aiheuttama äidin ilo, taisi 
lohduttaa myös voittajaa kahvista huolimatta. 

Estereiltä sai ostaa myös ainutlaatuista, omin voimin 
valmistettua, Estereiden Joulusinappia, vakava uhka mm. 
Ruoveden sinapille, jota myytiin läheisellä kojulla. Myös 
herkullisia kakkuja oli myynnissä. Näkyvyys oli taattu 
upeilla, pinkeillä, heijastinliiveillä. Kaikki arvat, mukana 
olleet sinapit ja leivonnaiset saatiin myytyä, mikä kannustaa 
seuraavaan koitoksen; Mäntän SPR:n myyjäisiin 10.12.

Eikä pidä unohtaa muiden Mänttä-Vilppulan Lions Clubien 
panostusta joulukadun avajaisissa! Lions Club Vilppula ja 
Lions Club Vilppula / Koski Leideineen edustivat tyylillä. 
Kinkkuarvat, Vilppulan Joulu -julkaisu ja upeat kalenterit 
tekivät kauppansa unohtamatta herkullisia, grillattuja, 
makkaroita. 
Tapahtuman kruunasi huikea ilotulitus puoli seitsemän 
aikaan illalla. Jatkot pidettiin Vilppulan satamaravintolassa 
Isabellassa, josta lienee irtoaisi ihan oma artikkelinsa.  

Nimetön lähde Lions Club Vilppulasta raportoi, että avajaiset 
sujuivat ilman häiriöitä, ja tori oli tapahtuman jälkeen 
huolellisesti siivottu, siitä kiitos kaikille mukana olleille.



Sri Lankan Lions-ystävät

Terveisiä Sri Lankan Lions Ystäviltä
Sri Lankan Lions ystävien tarkoituksena on koota yhteen Sri Lankan leijonien kanssa 
yhteistyöstä kiinnostuneita suomalaisia leijonia ja leijonien tukijoita sekä rakentaa yhteyksiä 
Sri Lankan lioneihin ja tukea heidän avustuskohteitaan. Aktiviteetin ensimmäinen kohde oli 
Ratnapuran silmäklinikka ja siihen kohdistuvan Suomen Lions-liiton omarahoituksen 
varmistaminen.

Ratnapuran sairaalan jatkorakentamistilanne

Teksti: Tuomo Vartiainen
Kuva: Kuvaaja ei tiedossa

Sri Lankassa sijaitsevan Ratnapuran silmäsairaalan 
jatkorakentamisen avajaisia vietettiin 5.11.2017. 
Alakerran valmistuminen kaksinkertaistaa potilas-
paikat, joita on nyt yhteensä 80 vuodetta. Lisäksi 
sairaalaan on hankittu Koneen hissi, joka on aivan 
ensimmäisiä Sri Lankassa. 

Silmälasit
Silmälasien keräys Sri Lankaan on toistaiseksi

pysähdyksissä. Silmälaseja on kerättyinä ainakin 20 000 paria. Tässä vaiheessa ei laseja 
oteta vastaan paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät: 1) Kaikki kerätyt lasit ovat optikon 
tarkastamia, huonot lasit on poistettu ja kaikki lasit on mitattu ja niiden vahvuudet on 
merkitty, 2) Klubi, joka lasit on kerännyt, on valmis kustantamaan lentorahdin hinnan Sri 
Lankaan.

Täysin käyttökelpoiset ja hyvännäköiset pelkästään suurentavat yksiteholasit maksavat 
uusina Sri Lankassa vain noin 2-3 euroa per pari ja potilaan silmien mittauksen jälkeen 
varta vasten mittojen mukaan linssitetyt uudet lasitkin vain noin 7-8 euroa per pari. Noilla 
hinnoilla ja ottaen huomioon kalliit rahtikulut, on paljon parempi jos klubit voisivat 
keskittyä silmäsairaalan rahalliseen avustamiseen. 
Yhdellä pienellä erällä kokeillaan vielä lentorahdin toimivuutta. Sen jälkeen on suunnitel-
missa lähettää Ulvilasta laivarahtina yksi isompi erä, joka on vastaava kuin mikä taannoin 
juuttui Colombon tulliin. 

Jäsenyys
Sri Lankan Lions Ystävien henkilökohtainen tukijäsenyysmaksu on 40 € ja klubin 
tukijäsenyysmaksu 100 € vuodessa..Tästä summasta noin viisi euroa varataan hallinnollisiin 
kuluihin, joita ovat mm. pankin kulut, valuuttakulut, kirjanpito ja tilintarkastus. Loppu 
annetaan sairaalan käyttöön vähävaraisten ilmaispotilaiden leikkausten tukemiseen. 
Tapauksesta riippuen yksi köyhä potilas tulee maksamaan sairaalalle euroina noin 70 euroa. 
Tällä hetkellä noin puolet potilaista on maksavia ja toinen puoli köyhiä ilmaisleikkaus-
potilaita.
Tukijäseneksi liittyminen tapahtuu siten, että liittyjän nimi ja sähköpostiosoite lähetään 
osoitteella kaarina.laine@lions.fi. Liittyjä saa tämän jälkeen tukimaksulaskun ja henkilö-
kohtaisen viitenumeron. Klubin liittyminen tukijäseneksi tapahtuu ilmoittamalla sähkö-
postilla klubin nimi ja rahastonhoitajan sähköpostiosoite. Lasku lähetetään sitten rahaston-
hoitajalle.
Tukimaksu maksetaan Suomen Lions-liiton tilille FI 15 1555 3000 1115 27



Lions Quest - liikuntaseurakoulutus



Lions Quest - liikuntaseurakoulutus



G-piirin kirkkopyhä tapahtumia

Kuokkalan kirkko 14.1.2018

Edellisten vuosien hyvän kokemuksen mukaan Melvin Jonesin syntymäpäivän (13.1.) ja 
Lions-viikon merkeissä järjestetään Jyväskylässä LC -kirkkopyhä yhteistyössä useiden 
klubien kanssa.

Aika: Su 14.1.2018 klo 11 (huom. kelloaika!)
Paikka: Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 (Kuokkalan keskustassa), JYVÄSKYLÄ

(parkkipaikat Kauppakeskuksen edessä ja sosiaali- ja terveysaseman pihassa)

Ohjelmaa:
MESSU
- Saarna: Riku Bucht (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta)
- Liturgi: Riku Bucht (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta) 
- Avustava pappi: Minna Korhonen  (Jkl srk/ Kuokkalan alueseurakunta) 
- Diakoni: Ulla-Maija Grönholm (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta)
- Tekstien lukijat:  Marja-Leena Vaaja (LC Jkl/Aino) ja Markku Ikkala (LC 
Jkl/Jyvässeutu)
- Kanttori: Eija-Liisa Väisänen (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta)
- Lauluohjelmaa: dipl. laulaja Kalle Kinnunen (LC Jkl/Jyvässeutu), Anne 
Rahkonen (LC Jkl/Jyvässeutu/Ladyt).

Lisäksi muissa palvelutehtävissä (mm. kolehdin keräys) toimii leijonia. 

KIRKKOKAHVIT
Lopuksi on kirkkokahvit (pieni vapaaehtoinen maksu).

Kiinnostuneille esitellään kirkkoa, joka on yksi harvoista viime vuosina (2010) 
rakennetuista kirkoista ja esitellään myös vuonna 2013 käyttöön otettuja 
urkuja. 

Tervetuloa joukolla mukaan.



G-piirin kirkkopyhä tapahtumia

Jämsänkosken kirkko 14.1.2018

Jämsän perinteinen Leijonien kirkkopyhä järjestetään 
Jämsänkosken kirkossa 14.1.2018 klo 13.00.

Jumalanpalveluksen Liturgina 
toimii LC Kuoreveden jäsen 
Pekka Ikonen sekä LC-
Jämsänseudun Harri Niemelä 
vastaa saarnasta ja Taisto Polvi 
laulusta. Tekstien lukijoina sekä 
kolehdin kantajina toimivat

Jämsän klubien jäsenet. Jumalanpalveluksen jälkeen 
tarjottavasta kirkkokahvista huolehtii LC- Lyylit.

Uuraisten kirkko 28.1.2018

Uuraisten Leijonien kirkkopyhä järjestetään Uuraisten kirkossa 
28.1.2018 klo 10.00
Uuraisten seurakunnan ja
LC Uuraisten yhteistyönä.

Saarnasta vastaa LC Uuraisten
jäsen kirkkoherra Antti Toivio,
tekstien lukijoina ja kolehdin
kantajina toimivat klubin jäsenet.

Päivä on presidentin vaalipäivä sekä kansainvälinen Data Privacy
Day.




