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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut marraskuun G-sanomat julkaisun.

Seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 13.12.2019 mennessä.
Mikäli lähettämäsi tarina puuttuu tästä julkaisusta, ole ystävällinen ja 
ilmoita. Lisään sen viimeistään joulukuun julkaisuun.
Mikäli klubisi järjestää esim. joulukonsertin, siitäkin voit ilmoittaa ja lisään 
sen piirin www-sivuille Klubien tapahtumat –osioon.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan 
sähköpostiosoitteeseen.

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

Kiitokset kaikille tämän G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Terveisin

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

Klubien lions-toimintaan liittyvä neuvonta

Lions-liiton organisaatiouudistuksen myötä liiton toimistosta saatava 
neuvonta on vähentynyt aikaisempaan verrattuna ja tämän johdosta Lions-
toimistossa ei ole enää neuvontapalveluita klubeille ja lioneille.

Mikäli Sinulla on Lions-toimintaan, jäsenrekisteriin tai aktiviteettien 
tallennuksiin liittyviä kysymyksiä, voit lähettää sähköpostia piirin tukeen 
107g.lctuki@gmail.com.

Tarkemmat tiedot löydät piirin www-sivuilta osoitteesta
www.lions.fi/g ja vasemman reunan valinnoista
Ota yhteyttä. 2
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Lion SM-karaoke 2020 mestaruuskilpailut

Karstula 8.2.2020 alkaen klo 14:00
Matkailukeskus Wanhat Wehkeet

Erämäentie 368 Karstula) klo 14.00 

SARJAT      naiset, miehet
Sarjojen voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden Iskelmäviikon
seniorisemifinaaliin kesällä 2020.

ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
Ilmoittautumiset pe 24.1.2020 mennessä 25 e / hlö.
Jälki-ilmoittautumiset (24.1. jälkeen) 40 e / hlö.
Maksu: LC Karstula / Sirkat FI67 5114 02200 30078
Viestikenttään: kilpailijan nimi ja klubi
Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla.

Riitta Lähdemäki p. 044 0471124, rlahdemaki(at)hotmail.com
Terttu Möttönen p. 040 7444021, terttu.mottonen(at)gmail.com

Kappalevalikoima saatavissa sähköpostitse.

Majoitusvaraukset: Wanhat Wehkeet p. 0400 542 029
sähköposti: wanhatwehkeetkarstula(at)gmail.com
Käytettävissä myös WW:n suosittu, ympärivuotinen 
karavaanarialue.

Kilpailun jälkeen karaoketanssit.
Leijonat, tervetuloa laulamaan ja
pitämään hauskaa Karstulaan!
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Muurame - Kotikonsertilla tukea Naisten Pankille

Mistä alkaisin...?

Ehkäpä alusta. Mennään Virtasalmelle 1967, jolloin alkoi 
virallinen yhteytemme lionismiin. Isäni oli klubin 
perustajajäseniä, joten tiettyjä aktiviteettia oli jo muutama 
vuosi aikaisemmin. Noilta ajoilta on muistoina klubien 
perhekeskeisyys. Ladyt kokoontuivat kuukausittain 
kodeissa, yhteiset talkooprojektit, juhlat, joissa usein 
lapsetkin olivat mukana jne. Kotikonsertin tuomat 
tunnelmat ja alkujuuret ovat Virtasalmella, Häyrilän
arvokkaassa salissa. Taiteilijavieraana oli Ami Lovén. 
Erityisesti jäi mieleen ”Laulu emännälle.”
Oma, vuonna 2002 alkanut, 12 Kotikonserttia sisältänyt 
tapahtumasarja sai sinettinsä su 20.10. 2019, tällä kertaa 
pidettynä Naisten Pankin/Kirkon Ulkomaan avun hyväksi. 
Edellisvuoden tuotto meni kelkkajääkiekkojoukkue Sisulle, 
jonka kantavien voimien kotipaikka on Muurame. Näin 
vuosien mittaan tuottojen kolmiyhteys: 1/3 
kotipaikkakunnalle 1/3 kotimaalle ja 1/3 ulkomaiseen 
apuun on tullut täytetyksi!
Matkan varrella olemme saaneet nauttia sekä runoista, 
lauluista että musiikista. Lausunnasta muistamme 
Muuramen yläasteen Pegassos-ryhmän, Ritva-Sofia Linnun 
ja Ritva Moision. Musiikista ja laulusta vastasivat mm. 
tenori Jukka Luukkanen säestäjänään Peter Ohls, 
trubaduuri Pertti Utriainen, Harmaat Herrat, Chicago ja 
Sakurako Ishiyama laulu, piano ja tenorisaksofoni.
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Muurame - Kotikonsertilla tukea Naisten Pankille -
Jatkuu

Usein tilaisuuksissa säestäjänä haitareineen oli Mikko Ruuska.
Konserttien teemat esim. ”Muistathan kai...?, ”Punertaa marjat 
pihlajain” kertonevat musiikin tunnelmista ja muistoista.

Viimeinen Kotikonsertti ”Ritvan runot ja Leenan laulut” 
ilmaisee jo nimellään kotikutoisuuden, vuoroin runoa ja 
laulua. Kaikki olivat meidän ”ihan oma tekemä-sarjaa.” 
Molempien esitykset koostuivat sekä julkaistuista että muuten 
tutuksi tulleista ”hengen tuotteistamme.” Säestäjänä toimi Eija 
Rantatalo. Nuorisoduo: Aune Roivainen ja Mette Penttinen 
ilahduttivat meitä yllättäen mm. nuorten ”Evankeliumi”-
laulullaan.
Kahvihetkellä yleisöä katsellessa tein havainnon, kuinka paljon 
Lions-työ vuosien varrella on luonut ystävyyssuhteita. 
Pongasin sieltä entisten ja nykyisin toimivien klubien 
edustajia: LC Säynätsalo, LC Ainot, LC Jyvä, LC Äijälä, LC 
Lohikoski, LC Virtasalmi, LC Äänekoski ja LC Muurame. 
Konsertin tuotto arpajaisineen ja kaikkine positiivisine 
lieveilmiöineen tuotti 500€ lahjoitettavaksi Naisten Pankille, 
jonka Jyväskylän edustajina olivat Sanna Andersson ja Sisko 
Turakainen vastaanottamassa. Kuva on 17.11. pidetystä 
tilaisuudesta, josta tosin nuorisoduo puuttuu.
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Teksti: Lady Leena Roivainen
Kuva: Lion Tuomo Kilpinen

Konserttien pitopaikan puolesta
lady Leena ja DCC Olavi Roivainen
Lionismia vuodesta 1967



Metso-Leijonan 2020

Tervehdys Metso-Leijonan tiimoilta!

Kohta on taas yksi lompsittu vuosi takana ja on aika täräyttää Metso-Leijona 
painokoneen uumenista.

Lähdetään siitä liikkeelle, että tulossa on noin 32-sivuinen, nelivärinen lehti. 
Kokeneempi kaarti tuntee tavat, mutta muistinvirkistykseksi ja tuoreille tekijöille 
tiedoksi:

Juttuja ja kuvia otetaan vastaan os. ilkka.salonen@lions.fi.

Teksti voi olla word-tiedostona. Voit myös kopioida tekstin ja sijoittaa sen suoraan 
sähköpostin saateosaan.

Kuvia saa laittaa reippaasti tyrkylle. Paljon kanssa kyllä pärjätään. Kuvia ei 
tarvitse liittää mihinkään tiedostoihin, vaan jpeg-tiedosto suoraan sähköpostin 
liitetiedostoksi.

Hyviä aiheita ovat leijonatoiminnan monet muodot, kuten lahjoitukset, 
tapahtumat, tempaukset, henkilöjuttuja ja niin edelleen. Juttu voi pidempikin, 
mutta myös irtokuva kuvateksteineen on hyvä tapa kertoa leijonista. Vaihtoehtoja 
siis löytyy, joten nyt luovuus laulamaan! 8.2.2020.

Kuva: 2017 Metso-Leijonan kansikuva

Ilmoitukset samaan osoitteeseen. Jos sopimuksen 
skannaaminen tai postittaminen tuntuu vaikealta, niin 
koko ja laskutustiedot sähköpostiin.
Kaipaan materiaalia tämän vuoden puolella. Lehti on 
tarkoitus tehdä ja painaa jaettavaksi piirihallituksen 
kokouksessa 8.2.2020.

Yhteistyöterveisin

Ilkka Salonen
Metso-Leijonan päätoimittaja
p. 044 406 2080



Luhangan Joulupolku

Postin lakko päättyi ja joulukortit kulkevat taas postissa. Vielä ehdit tilata Hyvän 
Mielen -joulukortteja Lions-verkkokaupasta 5.12. saakka. Kortit ehdit saada vielä 
edullisemman postimaksun joulupostiin, jonka  viimeinen lähetyspäivä on 11.12.

Tilauksen saavuttua posti lähettää saapumisilmoituksen toimitusosoitteen 
puhelinnumeroon. 

Muista nopea nouto postista, koska saapumisilmoituksen jälkeen posti säilyttää 
pakettia vain työviikon.  Sen jälkeen se palautetaan lähettäjälle. 

Muistathan, että joulukorttitilaukset ja muut tarviketilaukset tulee tehdä Lions-
verkkokaupassa www.lionsverkkokauppa.fi erikseen.

Lue lisätietoja joulukorttiesitteestä ja liiton kotisivuilta.

Joulukortit kulkevat taas postissa


