
 

 

      DG-kirje helmikuu 2022  

Helmikuu on täynnä ystävyyttä ja talvea; hiihtoa ja luistelua, lunta ja lumesta rakentelua. Päivä 

kirkastuu ja valo lisääntyy. Koronarajoitukset ovat lisänneet yhteisöllisyyden janoa eikä digitali-

suus kykene siihen täysin vastaamaan. Uskon, että meidän lionien toiminnassa on nyt imua: 

Pyydetään rohkeasti uusia jäseniä mukaan pyyteettömään palvelutyöhön! 

Helmikuun kuukausiteema nostaa keskusteluun yhden arvoistamme: paikallisuuden  ja 

talkootyön. Vapaaehtoisesti, yhteisen hyvän eteen toimiminen, on se perustava henki, joka meil-

lä on aina sydämissänne. Ei anneta nytkään epävarmuuden lannistaa tai lamauttaa. Yhteisen hy-

vän eteen toimiminen on osoitus siitä, että tämä rakennus, paikkakunta tai luonto on meille tär-

keä. Paikallisuudessa on kyse jokapäiväisestä, arkisesta elämästämme. Se ei synny pelkästään 

rahalla. Se edellyttää jokaiselta sitoutumista ja osavastuunsa kantamista, avointa ja luottamuksel-

lista otetta. Sosiaalisen pääoman eli yhteisöllisyyden ja talkoohengen on todettu tuovan positiivi-

sia terveydellisiä vaikutuksia ja tutkimusten mukaan niiden on arveltu pidentävän myös elinikää. 

Järjestetään talkoita ja tehdään yhdessä monenlaista hyvää. Mikäli pandemian rajoitukset yhä 

vaikuttavat aiempaan tapaamme palvella, keksitään uusia tapoja toimia!  

Aluefoorumit tullaan järjestämään pääosin etänä, verkkoyhteyksin, helmikuun loppupuolella. 

Toivon, että jokainen klubi valitsee mukaan edustajansa. Tarvitsemme tätä yhteyttä! Jokaisessa 

kokoontumisessa on mukana myös piirihallituksen edustajia.  

V-alue 14.2.  I-alue 21.2.  IV-alue 22.2.  III-alue 23.2.  II-alue 24.2.  

Helmikuussa sekä työvaliokunnan kokous (5.2.) että piirihallitus (12.2.) pidetään etäyhteyksin Go-

ToMeeting –videopuheluna. Naisleijonien tapaaminen Pihtiputaalla on peruttu tältä keväältä.  

Elämisentaitoja Lions Quest –ohjelma on mukana ajassa ja parhaillaan valmistelemme perus-

kurssista virtuaalista versiota. 

Lauantaina 22.1. kuvasimme 

kouluttajina kurssia varten 

videota Helsingissä, Con-

text'n studiolla. (Kuvassa va-

semmalla LQ-kouluttaja Sirpa 

Kannisto ja oikealla minä).  

G-piirin LQ-kurssi liikunta-

seuravalmentajille pidetään 

kahtena iltana: 28.3. ja 4.4. 

Kurssi maksetaan Punaisen 

Sulan keräystuotoilla. Kutsu 

kaa paikkakuntanne valmen-

tajia mukaan! 

  



 

 

Mikko Kaurasen, ARS toimikunnan pj.  

terveiset seuraavana:  

Hyvät G-piirin lionit! Hyvin tietämämme syyn takia 

minulla on suru ilmoittaa, että Lions-juhla, joka oli 

tarkoitus pitää 5.3.2022 Riihivuoren riihiravinto-

lassa Muuramessa, joudutaan nyt perumaan.  

Syitä ei ole kuin yksi, mutta ikävä kyllä se tällä ker-

taa on riittävä, Covid 19 ...kele, en paremmin sano. 

Mutta! On näitä vitsauksia ollut ennenkin, ja niistä 

on selvitty tavalla tai toisella. Yleensä aika on se 

nujertaja-suuruus, joka sen tekee. Piikit yms. här-

päkkeet, joita joudumme ottamaan, on vain pienen 

pieni apu oikeaan suuntaan.  

Odotamme aikaa parempaa. Ja odotellessa voimme suunnitella mitä kaikkea muuta voimme teh-

dä. Tilata adresseja. . . . Suunnitella ritarijuhlia (vaikka emme tarkalleen tiedä milloin ne sitten vie-

tettäisiin). Tapaamme tänäkin vuonna toisemme jossain muissa yhteyksissä, siis tapaamisiin sis-

kot ja veikot!   

Ja muistakaa, tämän ankeuden keskellä, kukista kaunein - - - Huumorin kukka!  

P.S. Olen keskustellut asiasta DG Johannan kanssa puhelimessa, ja hän oli samaa mieltä, että 

nykytilanteessa peruutus on ainoa oikea toimenpide. Ja ilmoitus peruutuksesta tulee tehdä hyvis-

sä ajoin, eikä vasta edellisenä päivänä. 

Toivo Lehtinen, LCIF-koordinaattorimme rohkaisee meitä näin: Suomen Lions-liiton LCIF pj. 

Heikki Hemmilä (kuvassa oikealla) kertoo, että myös 

Lions-liitto on mukana LCIF-100 –kampanjassa, kun 

ALERT-ryhmä päätti 8000 eu lahjoituksesta Tongan ka-

tastrofiin. LCIF on lisäksi Gudrunin aloitteesta hyväksy-

nyt KiliforKids-keräyksen hyväksyttäväksi tukemaan 

kampanjaa suoraan. Lahjoitus onnistuu osoitteessa li-

onsclubs.org/en/kiliforkids. Heikki muistuttaa lisäksi, et-

tä meillä on jo Suomessa 11 malliklubia, viimeisin LC 

Parainen-Pargas, joka ei taida vielä itsekään sitä tietää. 

Lisäksi meillä on yksi 200% ja yksi 500%:nen, joita 

muuten koko maailmassa ei ole kuin 54 ennestään, Ruotsissa tähän saakka Euroopan ai-

nut. Osallistutaan yh-

dessä LCIF:n verkkose-

minaariin helmikuus-

sa!     



 

 

 

Jari Rytkösen kuva ja edellisen sivun kuvat Mikko Kaurasesta ja Toivo Lehtisestä ja Heikki Hemmilästä olen 

kuvannut syksyn 2021 Piirifoorumissa.   

Jari Rytkönen, viestintävastaavamme muistuttaa Lions-

toiminnan tunnettuuden lisäämisestä seuraavasti: 

Tarinat vaikuttavat ihmisiin voimakkaasti, ne antavat mielikuvan 

toiminnasta. Tämä pitää varmasti paikkansa myös lions-

toiminnassa. Mieleen jäävän viestinnän ytimessä on lähes aina 

hyvä tarina. Hyvien tarinoiden mielihyvää tuottava voima on 

tunnettu vuosituhansien ajan kaikissa kulttuureissa. Iltasatu, 

nuotiotarina, vetävä romaani, jännittävä elokuva – kaikkien näi-

den vaikutus on samanlainen: miellyttävä, tyydyttynyt tunne. 

Kokemus on kaikille ihmisille yhteinen. Kuuntelija voi kertoa 

“tempautuneensa” mukaan tarinan maailmaan. Tämä maailma on niin ylläpitävä, että kuulija ra-

jaa ulkoiset häiriötekijät helposti ulkopuolelle. Hän haluaa tietää, mitä tarinan sankarille käy. Kuu-

lija samastuu tämän kohtaloihin ja tunteisiin, jännittää tämän puolesta ja riemua onnellisesta lo-

pusta. 

Lions-toiminnan tunnettuuden lisääminen edellyttää tarinoita lioneista, meistä. Lue tar-

kemmin tarinoiden keräämisestä tammikuun G-Sanomien sivulta 7. Siellä on linkki vastaus-

lomakkeelle ohjeineen. Voit lähettää tarinasi kuvineen myös sähköpostilla osoitteeseen viestin-

ta@lions.fi. Klubitarinan kuva osallistuu aktiviteettikuvakilpailuun, jossa paras klubi palkitaan. Ta-

rinoita voit lähettää 28.2.2022 saakka. 

_____________________________________________________________________________ 

Lämpimät terveiset talvimyrskyistä 

huolimatta täältä Sumiaisten Saarik-

kaalta. Elämäämme kuuluu mum-

mon ja papan ylellistä, etuoikeutet-

tua onnea. Kuvassa olen poikani 

tyttären ja puolisoni kanssa. Uusi 

sukupolvi antaa uuden mahdollisuu-

den uskaltaa leikkiä ja järjestää aja-

tonta aikaa yhdessä.  

Olkaamme  

tekeviä ja näkyviä lioneita ja myös 

läheisillemme läsnä!  

DG Johanna Arho-Forsblom  


