
   

 

  DG-kirje marraskuu  2021 

Lokakuun teemanamme oli diabetes ja siihen liittyen olemme aktiivisia marraskuussa. Näiden kuukau-

sittaisten teemojen tarkoituksena on myös tutustuttaa jokainen lion maailmanlaajuisiin palvelualueisiim-

me, joista yksi on diabetes.  

Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14. marraskuuta. Lokakuun teemawe-

binaarissa pohdittiin, mitä lionit voivat tehdä diabetes-tietoisuuden lisäämiseksi ja käy-

tiin läpi, mitä olemme jo tehneet. Webinaarin voitte katsoa myös tallenteena. Ideoita 

teeman toteuttamiseen löytyy myös diabeteskävelysivustolta:  

   https://diabeteskavely.lions.fi/  

Tiesittekö, että elämälle välttämätöntä insuliinivalmistetta tehtiin aluksi eläinten haimoista, mutta ny-

kyinsuliinit valmistetaan synteettisesti geeniteknologialla. Insuliinin säilytysaineiden ominaistuoksu on 

tuttu kaikille insuliinia käyttäville. Mutta kuinka hyvin tunnette insuliinin keksimisen huikean tarinan? 

Insuliinin keksimistä vuonna 1921 voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä lääketieteen suurista läpimurroista. 

Ennen sitä tyypin 1 diabetekseen sairastuminen tarkoitti elämän päättymistä aivan liian aikaisin: tyypin 1 

diabetekseen sairastunut lapsi eli ennen insuliinin keksimistä parhaimmassakin tapauksessa enintään 

vuoden tai kaksi. Kanadalaisen Toronton yliopiston tutkijat Frederick Banting ja John Macleod saivat insu-

liinin keksimisestä Nobelin palkinnon vuonna 1923. Vietämme insuliinin satavuotisjuhlaa teemalla "Miltä 

elämä tuoksuu". Diabetesliitto kutsuu mukaan juhlaan jakamalla oma tuoksumuistosi heidän verkkosivuil-

laan. Sivuilta löytyy paljon lisää tietoa aiheesta:  https://www.diabetes.fi/ 

Kansainvälinen presidenttimme Douglas X. Alexander korostaa huomioimaan, että diabetes vaikuttaa 

lähes 10% maailman aikuisväestöstä ja puolet tällä hetkellä sairastavista ei ole saanut diagnoosia. Lionit 

voivat vaikuttaa tekemällä yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi ystäviemme ja naapureidemme keskuu-

dessa. Näin yhteisömme pysyvät terveinä ja vahvoina.  

Kuluvalla kaudella kerromme KiTeNet-kampanjan avulla 

terveestä nettikäyttäytymisestä perheille, mutta kuinka 

hyvin internet on meillä itsellämme hallussa ja työkaluna? 

Sosiaalisessa mediassa näkymiseen on marraskuussa tar-

jolla koulutusta (30.11.2021). Tule kuulemaan yleiskat-

saus somen eri vaihtoehdoista ja miten niitä voidaan hyö-

dyntää klubitoiminnassa. Ilmoittautuminen GTM-

videokokoukseen 25.11. mennessä G-piirin sivujen kautta.  

Kouluttajana Jouni Huotari, koulutustyöryhmästä.  

https://diabeteskavely.lions.fi/


   

 

 

New Voices / Uusia Ääniä on mahdollisuus kasvaa henkilökohtaisesti ja ammatillisesti ollen dynaaminen 

ja uutta kokeileva lion, jakaen ideoita ja oppien toisilta.   

New Voices-henkilöksi G-piirissä on nimetty Maarit Liljendahl, LC Kuorevesi. Maarit kertoo, että Uusia 

Ääniä aloite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja tavoitteena on lisätä järjestössä 

naispuolisten jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestönosien määrää. Uusia ääniä on 

ruohonjuuritason tapa jakaa tarinoita paikallisella tasolla pyrkien siten inspiroimaan muita ja mainosta-

maan organisaatiotamme ja sen ponnisteluja ei-lionien keskuudessa paikkakunnillamme.  

Aktiviteettien raportoinnista palvelujohtajamme terveiset: Palvelu on klubin hyväksymä aktiviteetti, mi-

kä kohdistuu Lions-järjestön ulkopuolisiin ihmisiin. Palvelu päättyy raportointiin, joka on viimeinen vaihe 

palvelun toteuttamisessa.  Jos palvelua ei ole raportoitu, sitä ei ole tehty. Palvelun raportointi kuuluu klu-

bisihteerin perustehtäviin,  Myös klubin hallintovirkailija voi raportoinnin suorittaa. Raportointi osoittaa, 

että klubi on aktiivinen ja ylpeänä kertoo saavutuksistaan.  Nämä raportit tarjoavat todellisia tuloksia 

työstämme ja vaikutuksestamme. Palvelun raportointi suoritetaan kerran kuukaudessa kustakin palvelus-

ta. Klubi raportoi myös omat kokouksensa sekä osallistumiset lohkon, piirin, liiton ym. kokouksiin.  Nämä 

eivät kuitenkaan ole palvelua vaan raportoidaan kokouksina. Kannustankin jokaisen klubin sihteeriä tai 

hallintovirkailijaa laatimaan aktiviteettiraportit kerran kuukaudessa MyLioniin.  Tämä olisi hyvä tehdä esi-

merkiksi samaan aikaan kuukausittaisen jäsenilmoituksen kanssa. Annan mielelläni apua jos tulee kysyttä-

vää raportoinnista. Palvellen Helvi Stolt, Palvelujohtaja (GST) 

Rauhanjulistekilpailutöiden palautus mahdollisimman pian ja viimeistään 14.11. DG Johanna Arho-

Forsblomille (Tuomelantie 55. 44280 Sumiainen).  

Menneen syksyn tähtihetkiä piirikuvernöörinä ovat olleet lu-

kuisat vierailut klubi-iltoihin ja muihin tapaamisiinne. Olemme 

jakaneet piirin terveisten tuomiset 1.VDG Markku Kauppisen 

kanssa ja osa vierailuistamme jää vuoden 2022 puolelle.  

Aluefoorumit järjestetään viikoilla 47 ja 48. Huolehdittehan 

oman klubinne edustuksen alueenne yhteiseen tapaamiseen!  

Yhdessä olen me:  

Tekevä, näkyvä lion  

Kiitos sinusta,  

Piirikuvernööri Johanna Arho-Forsblom,  

LC Äänekoski/Helmi  


