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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut kauden 2018 - 2019 ensimmäisen G-sanomat julkaisun.

Valitettavasti ei G-sanomia tällä kaudella ole aikaisemmin julkaistu 
erinäisistä syistä johtuen.
Loppukaudesta julkaisu ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan 
julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 17.4.2019 mennessä.

Viime kauden loppupuolella siirryttiin malliin, jossa julkaisua ei lähetetä 
liitteenä vaan se on luettavissa piirin www-sivuilta.

Linkki sivustolle tulee olemaan julkaisun saatetiedotteessa.

Tämä tiedote tulee kaikille piirin jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä 
sähköpostiosoite.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan 
sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö koskee myös viime kaudella eston 
ilmoittaneita.

Mikäli haluat julkaisun kokonaisuudessaan sähköpostiosoitteeseesi, ilmoita 
myös siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Kiitokset kaikille tämän G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Hyvää alkavaa kevättä ja loppukautta 2018 - 2019 
kaikille toivottaen

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

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Piirikokous Mäntässä

Lupasimme Joutsassa erilaisen ja elämyksellisen kokouspäivän 
Taidekaupungissa ja päivä kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt. 

Päivän teemana on Muutos, joka koskettaa meitä kaikkia monin eri tavoin 
ilmastonmuutoksesta digitalisoitumiseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Kokouspaikkana on Mäntän koulukeskuksen liikuntasali (Koskelankatu 1). 

Kokouspäivä alkaa virkailijoiden koulutuksilla ja oheisohjelmalla. 
Lounaan jälkeen on vuorossa vuosikokous, ja päiväohjelman päättää vieraileva 
esiintyjä, Reidar Wasenius, joka luennoi muutoksesta. Luento kuuluu 
elämyspakettiin. 

Ikimuistoinen iltajuhla vietetään upeassa Art Hotel Honkahovissa 
(Johtokunnantie 11). 

Kokouspäivän ohjelma, aikataulu ja ilmoittautumislomake julkaistu osoitteessa 
http://www.e-district.org/sites/107-gconvention/index.php 

Tervetuloa! 

Kevät on muutoksen aikaa!

LC Mänttä/Esteri toivottaa kaikki 
tervetulleeksi 107-G-piirin 54. 
vuosikokoukseen lauantaina 13.4.2019!

Piirikokouspäivän ohjelma

9:00 - 9:30 Kahvi (sisältyy ilmoittautumismaksuun)
9:30 – Koulutukset ja oheisohjelma

11:00 – 13:00 Lounas (sisältyy ilmoittautumismaksuun)
12:30 – Piirin vuosikokous
14:30 – 15:45 Iltapäiväkahvi (omakustanteinen)
16:00 – 16:45 Muutos (Reidar Wasenius)

sisältyy ilmoittautumismaksuun
17:00 Kokouspäivä päättyy
18:30 - Iltajuhla Art Hotel Honkahovi

http://www.e-district.org/sites/107-gconvention/index.php


Piirikokous Mäntässä / valmennukset

Piirikokouspäivän valmennukset klo 9:30 alkaen

Presidentit ja varapresidentit 1. varapiirikuvernööri Heikki Näsi
Sihteerit Jari Rytkönen
Rahastonhoitajat Piirin rahastonhoitaja Erkki Iso-Markku
Tulevat alueen ja lohkon pj:t Piirin koulutusjohtaja Jonny Paananen
Uudet jäsenet ja kummit Piirikuvernööri Mauri Koskela

Reidar Wasenius

Luento sisältyy piirikokouksen ilmoittautumismaksuun.

Mikäli et osallistu piirikokoukseen, voit tulla kuuntelemaan, mitä Reidarilla on 
asiaa.



Vuoden 2019 Lions SM-karaokemestarit valittu

LC Pihtipudas Emmit järjesti tämän vuoden Lions SM-karaokekilpailun 2.2. G-

piirissä Pihtiputaalla. Kilpailussa oli 21 osanottajaa ympäri Suomen. Kilpailussa 

oli naisten ja miesten sarjat. Jännittävä kilpailu sujui hienosti ravintola 

Takkatuvalla. Kaikki kilpailijat lauloivat kaksi kappaletta ja näistä finaaliin 

tuomaristo valitsi kolme laulajaa sarjastaan.

Tilaisuuteen toivat tervehdykset Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen, G-

piirin piirikuvernööri Mauri Koskela, LC Keuruu ja myös Pihtiputaan Mummo, 

Helka Lohtander (Emmit). Kilpailun jälkeen pidettiin vielä iloiset karaoketanssit 

ja iltamat. 

Lions – monta tapaa tehdä hyvää! Iloinen laulu, tanssi ja yhdessäolo teki todella 

hyvää kaikille mukanaolijoille, sekä esiintyjille että yleisölle! Tilaisuuden tuotolla 

tehdään hyvää paikkakunnalla! 

Naisten kisan voitti Maarit Mahlamäki, 

LC Karstula Sirkat, toiseksi sijoittui Kaija 

Aikioniemi, LC Pihtipudas Emmit ja 3. 

sijalle Ulla Törmä, LC Parkano 

Koskettaret. Miesten kisan voitti Kari 

Nuutinen, LC Keitele. Toiseksi tuli Erkki 

Päivärinta, LC Reisjärvi ja 3. sijalle Reijo 

Vesterinen, LC Kannonkoski.

Voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden 

Iskelmäviikon laulukilpailuun tulevana 

kesänä.Finalistit lauloivat lopuksi yhdessä ”hiljaa yössä…” 

La Cumparsita-tangoa. Kuvassa vas. lähtien Ulla 

Törmä, Kaija Aikioniemi, Maarit Mahlamäki, Kari 

Nuutinen, Erkki Päivärinta ja Reijo Vesterinen

Teksti ja kuva: Eija Kiljala



LC Hartola 50 v

Alkuvuonna 1917 Chicagossa kokoontui Melvin Jones
kumppaneineen pohtimaan mitä he voisivat tehdä yhteisönsä
hyväksi. Kului puoli vuosisataa ja Hartolan keskustassa kokoontui
18 henkeä saman kysymyksen äärelle. Paikkakunnan parhaat
miehet olivat kokoontumassa leijonalaumaksi.

Klubin alkuvuosien toiminta oli 
ilmeisen tiivistä yhteiseloa,
kokouksia pidettiin niin kodeissa 
kuin mökeilläkin ja asiaa riitti
aamutunneille. Ns. retkusiiven 
merkitystä hengen luojana ei
kannata aliarvioida tänäänkään, 
pelataan sitten korttia, pilkitään,
golfataan tai keilataan. Viihtyä pitää, 
ja jos varsinaisissa
kokouksissa lasketaan prosentteja, 
retkusiivessä ei huolta kanneta
edes promilleista.

Juhlamusiikista vastasi maineikas
Kalhon soittokunta

Oli myös tarve kerätä rahaa. Alkuaikoina arvailtiin joulukuusen
pituutta, pidettiin pilkkikisoja ja myytiin Hartolan kirjaa.

Kasaan saatiin joitakin tuhansia 
markkoja. Hartolan Lions Clubin 
täyttäessä 20 vuotta syntyi ajatus
suurhankkeesta, joka alkoi keskellä 
nousukautta ja valmistui
Talouslaman kurimuksessa.

Juhlassa palkittiin lukuisa joukko klubin veljiä ja 
heidän leidejään

Kovalla puristuksella pystytettiin 
vuonna 1993 Hartolan kirjaston eteen 
Taru Mäntysen veistos ’Viisahampi
vieressäsi’. Hintaa patsaalle kertyi 230 
000 markkaa. 

Teksti ja kuvat: Jari Karsi

Kuva: Klubin www-sivut



LC Hartola 50 v

Avokätisten lahjoitusten lisäksi piti keksiä joku tuottoisa tulonlähde ja joku
veljistä lienee saanut päähänsä laventaa Lions Clubien
tunnuslauseen ’We serve’ muotoon ’We serve beer’. Näin
paikallisherkku sahdin myynti aloitettiin Hartolan markkinoilla ja
talous saatiin kuntoon muutamassa vuodessa.

90 -luvun loppupuolella aloitettiin nuorten työllistämisprojekti, johon
LC Hartola on lahjoittanut tuntuvasti rahaa jo parikymmentä vuotta.
Nuoria on kannustettu myös muuten: vuoden nuorina,
koulustipendein ja viimeisen kymmenen vuoden ajan myös 40 -
vuotisjuhlarahastoa tyhjentämällä.
Vuonna 2008 sahdinmyynnin rinnalla aloitettiin toinen markkinoille
huipentuva tulonhankkimistapa: autoarpajaiset. Jo seitsemän kertaa
toteutettu prosessi on tähän mennessä tuottanut lähes 100.000
euroa. Rahankeruu ja sen lahjoittaminen tarvitseville on onnistunut
erinomaisesti.
Hartolan Lions Club voi hyvin. Talous ja jäsenmäärä on pidetty
erinomaisessa kunnossa, intoa riittää ja tyytyväistä murinaa kuuluu
niin lauman sisältä kuin sen palvelemasta yhteisöstäkin. Mr. Melvin
Jones voisi olla meistä ylpeä. Paljon on vuosikymmenien saatossa
muuttunut maailmassa, yhteiskunnassa ja klubin toiminnassakin,
mutta perustehtävä ja tunnelma on pidetty kunnossa. (lainauksia
veli Simo Vehkasalon juhlahistoriikista)

Teksti ja kuvat: Jari Karsi

Lion Helge Uitos lyötiin ritariksi numero 1900



Leijonien toimintaa Sri Lankassa köyhien näönsuojelun 
ja koulutuksen hyväksi

Köyhien lasten koulutuksen 
tukeminen
Sri Lanka on ollut suomaisten leijonien 
avustuskohde jo ennen silmäsairaalan 
rakentamista. Lasten koulutuksen 
tukemiseen tähtäävä kummilapsitoiminta 
alkoi maassa vuonna 1986. Leijonilla ja 
muilla kummeilla on ollut vuosien 
mittaan yli 2400 kummilasta. Tällä 
hetkellä avustuksen piiriin kuuluvia 
kummilapsia on 1.100. Yleensä lapsen 
ainakin toinen vanhempi on kuollut ja 
perheen toimeentulo on niukka.

Kansainvälinen Lions-järjestö on toteuttanut näönsuojelun hyväksi kaksi maailmanlaajuista 
keräystä, joista jälkimmäinen päättyi vuonna 2008. Keräysten tuotto on käytetty 
näönsuojeluun ensisijaisesti kehitysmaissa. Suomen leijonien kohde on ollut erityisesti Intian 
valtameressä sijaitseva Sri Lankan saari, jonne rakennettiin kehitysyhteistyöhankkeena 
vuosina 2009-2014 Ratnapuran silmäsairaala.  

Sri Lankassa on yli 20 miljoona ihmistä. Heistä 320.000 sairastaa harmaakaihia. Julkinen 
terveydenhuolto kykenee leikkaamaan vuosittain vain pienen osan. Tästä johtuen suomalaiset 
leijonat lähtivät rakentamaan silmäsairaalaa.

Suomalaiset leijonat ovat toimineet näkövammaisuuden haittojen lievittämiseksi myös 
keräämällä ja toimittamalla Sri Lankaan tuhansittain käytettyjä silmälaseja. 
Toimitusvaikeuksista johtuen silmälasien kerääminen on ainakin toistaiseksi lopetettu.

Teksti ja kuva: Tuomo Vartiainen

Haluatko lisätietoa kummitoiminnasta

Mikäli olet kiinnostunut kummilapsitoiminnasta, saat lisätietoja Suomen 
Lions-liiton kotisivuilta tai allekirjoittaneelta, puh. 050-3031645, e-mail: 
t.vartiainen@hotmail.com.

Kummin pääasiallisena tehtävänä on tukea lasta sekä taloudellisesti että henkisesti koko 
peruskoulutuksen ajan ja jatkaa tukea jatkokoulutukseen esim. yliopistoon saakka. Omaa 
kummia odottaa jatkuvasti suuri määrä lapsia. Paikallisten ihmisten koulutustason 
nostamisella on aivan keskeinen merkitys elinolojen kohentamisessa.

Kummilapsitoiminnan hallinnollinen puoli hoidetaan täysin vapaaehtoistyönä, joten 
kummien avustus menee lyhentämättömänä lapselle paikallisten leijonien kautta. 
Avustuksen suuruus on vain 10-30 euroa kuukaudessa koulutusvaiheesta riippuen. 
Hallinnolliset kulut hoidetaan 10 euron vuosimaksulla. Kummi saa joka vuosi 
yksityiskohtaisen raportin lapsen opiskelun etenemisestä. 

Useat kummit käyvät myös tapaamassa kummilastaan tammi-helmikuussa osallistuen 
tunnelmallisiin koulujuhliin ja kotivierailuihin. Koulujuhlien jälkeen vietetään 
reipashenkistä iltaa paikallisten leijonien kanssa. Sri Lanka on samalla myös 
mielenkiintoinen matkailumaa.



LC Uuraisten Leijonakolmio

45 000 euroa Maaseudun kehittämisrahaston hankerahaa, vähän Uuraisten 
vanhustentaloyhdistys ry:n omaa ja reilusti talkootyötä. Näillä eväillä 
rakennettiin Uuraisten keskustaan kaikkien kuntalaisten yhteinen ulko-
olohuone, joka sai keskiviikkona 18.7.2018 nimen Leinikin puisto. 
Nimikilpailun voitti kesäuuraislainen Helena Drishenko, joka vertasi puistoa 
kotiseutunsa Vanajaveden maisemiin. Sivutuotteena syntyi valtava määrä 
yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä.

Avajaisissakin yhdessä tekeminen korostui, oli temppurataa, vohvelikahvilaa 
ja kuntoilua ja saipa puisto oman laulunkin. Sen sävelsi, sanoitti ja esitti Jyrki 
Paananen.

Puistossa on liikuntavälineitä kaikenikäisille, lampi kaarisiltoineen ja 
suihkulähteineen, huvimaja, omenapuita ja muita istutuksia. Myös erilaisia 
puistotaideteoksia löytyy ja varmasti elävä olohuone tulee myös 
muuntumaan vuodenaikojen ja vuosien saatossa.

Teksti; Jari Rytkönen Kuvat: Juha Valkama ja Jari Rytkönen

Tästä kaikki alkoi

Edellä oleva teksti on suora lainaus Uuraisten 
kunnan www-sivuilta.
Kun työnimellä Senioripuisto hanketta aloitettiin, 
klubimme lupasi olla talkootyöllä mukana 
hankkeessa

Päätimme kuitenkin tehdä  jotain, 
jossa kättemme jälki näkyy 
tuleville sukupolville, joten

.

Laatan kiinnitys 2019

päädyimme sopivalle paikalle sijoitettavaan penkkiin
vanhusten levähdyspaikaksi.

Kun sopiva paikka löytyi, miltä siinä näyttäisi pelkkä penkki, joten lopputulos 
on nähtävissä (kuvausvaihteessa vielä vähän keskeneräisenä), tuossa oikealla.
Osahankkeemme on toteutettu AR-säätiön tuella.



Lions-järjestön nuorisovaihtoleiri kesällä 2019
The Past meets the present – Historia kohtaa nykyisyyden

G-piirin kesän 2019 nuorisovaihtoleiri 
pidetään Marjoniemen vanhassa pappilassa 
Uuraisilla.

Teksti: Jari Rytkönen
Kuvat: Marjoniemen tilan www-sivut

Tarjoamme nuorille kulttuurihistoriallinen miljöö 1800-luvun lopulla 
valmistuneessa pappilassa Uuraisten Marjoniemessä. 
Majoittuminen on upeissa maalaismaisemissa tutustuen tilan monipuolisiin 
harrastusmahdollisuuksiin. Nuoret voivat kokeilla myös nukkumista 
ilmateltassa.
Leiriviikon aikana nuorilla on mahdollista mm. ratsastaa islanninhevosilla 
sekä meloa, kalastaa ja uida kauniilla järvellä. Aktiviteetteihin kuuluvat mm. 
jousiammunta, luontopolku, tanssia, aktiviteetit partiolaisten kanssa ym. 
mukavaa omaa vapaa-aikaa unohtamatta.
Toivotamme nuoret tervetulleeksi saamaan unohtumattomia muistoja ja 
uusia ystäviä ympäri maailman!
Leiriympäristöstä johtuen leiri ei sovi nuorille, joilla on eläinallergia. Samoin 
emme pysty tarjoamaan vegaani ruokavaliota.

Isäntäperheet nuorille

Leirin ajankohta on 26.7 – 4.8.2019.
Eurooppalaiset nuoret tulevat Suomeen 13.-
14.7.2019, Euroopan ulkopuolelta viikkoa 
aikaisemmin.
Leirillemme tulee 24 nuorta, sekä tyttöjä että 
poikia ja pääsääntöisesti heidän ikänsä ovat  
16 – 18.

Heidän majoittamiseen tarvitsemme useita isäntäperheitä ennen leiriä olevalle 
ajankohdalle.
Mikäli olet perheesi kanssa kiinnostunut toimimaan isäntäperheenä, ole 
yhteydessä allekirjoittaneeseen.


