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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut vuoden 2019 viimeisen G-sanomat julkaisun.

Kiitän kaikkia tarinoiden toimittaneita, te olette mahdollistaneet  
julkaisuihin toimittamisen.
Olethan muistanut toimittaa tarinoida kuvineen myös vuoden 2020 
helmikuussa ilmestyvään piirilehteen Metso-Leijonaan.
Vielä on muutama päivä aikaa tarinoiden toimittamiseen, takaraja on 
31.12.2019. Jos oletat, että pari päivää myöhästyt, ole yhteydessä Ilkka 
Saloseen, yhteystiedot piirin www-sivuilta tästä linkistä.

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 22.1.2020 
mennessä. Joulukuussa klubeilla on ollut monenlaisia aktiviteetteja, 
varsinkin näistä pyydän klubien sihteereitä/tiedottajia toimittamaan vaikka 
vaan lyhyen tarinan kuvan/kuvien kera.

Mikäli lähettämäsi tarina puuttuu tästä julkaisusta, ole ystävällinen ja 
ilmoita. Lisään sen viimeistään tammikuun julkaisuun.

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

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

Toivotan rauhallista Joulua ja lämpimät kiitokset
kaikille piirimme jäsenille kuluneesta vuodesta 2019!

On aika rauhoittua jouluun ja valmistautua vuoteen 2020.
.

Terveisin

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

Maaliskuussa 2009 perustettiin Lions Club Vaajakoski Ewe. 
Sen jäsenet ovat aktiivisia, vapaaehtoistoimintaan 
hurahtaneita naisia, joilla on halu auttaa.
Lions -järjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. 
Palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, 
sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. 
Järjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, 
vaan täydentää niitä. 
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LC -toiminnan tärkeä osa-alue on varainkeruu ja hyväntekeväi-
syys, mutta kyse ei ole vain rahasta tai taloudellisista avustuk-
sista.
Pienikin apu voi olla hyvin merkittävää, kun se kohdistuu oikein.

Ewe-klubin toiminta painottuu erityisesti Vaajakosken alueelle.

Energiset ja iloiset naisleijonat juhlatunnelmissa

Teksti ja kuvat sivuilla 3 - 5:
Presidentti Päivi Puura ja klubin perustajajäsen Eeva-Kaisa 
Rouhiainen



Kymmenen vuotta naisleijonatoimintaa Vaajakoskella 
- jatkuu
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Charter juhlisti kymmenvuotista taivalta

Leijonat kokoontuivat 24.10.2019 juhlistamaan kymmenvuotista 
taivalta Savutuvan Apajalle. Charteriksi kutsuttava tilaisuus oli 
lämminhenkinen ja juhlava. Puheensorina täytti nopeasti 
kynttilöin ja syksyn värein koristellun salin.

Tilaisuus alkoi presidentti Päivi Puuran tervetulotoivotuksella, 
jonka jälkeen kuultiin Hilla Jalosen taitavaa klarinetinsoittoa. 
Juhlaväki sai nauttia myös upeasta Tanssi- ja voimisteluseura 
Illusionin juniorijoukkuevoimistelijoiden taidonnäytteestä, kun 
he kävivät esittämässä osan uusimmasta ohjelmastaan.

Perustajajäseniä on klubissa myös edelleen runsaasti, joten 
yhteistyö on sitouttanut ihmiset tiiviisti toimintaan. Kuvista 
löytyi niin juhlaa kuina arkea, kudottuja sytomyssyjä, peruukki-
päistä nenäpäiväkeräystä, leipomista, järjestyksenvalvontaa, 
keilausta ja muita muistoja lukuisista erilaisista tempauksista ja 
tapahtumista.

Ewe-klubissa ei olla vuosien varrella pönötetty vaan viralliset 
tilaisuudetkin on hoidettu rennolla otteella. Juhlapuheen pitäjä 
piirikuvernööri Heikki Näsi kertoikin siitä, miten naisklubien 
iloinen toiminta on muuttanut ja avartanut perinteistä 
lionstoimintaa. Klubin kummi Tuomo Kilpinen muisteli klubin 

alkuaikoja ja sitä, miten varsinkin klubin ensim-
mäisen presidentin Helvi Stoltin rooli Vaajakosken 
naisklubin syntymisessä oli merkittävä.

Illan aikana seinälle heijastettiin
kuvamuistoja, joista löytyi mm. kaikki
kymmenen vuosien aikana ollutta
klubin presidenttiä. Kaikki presidentit
ovat edelleen klubissa aktiivisesti
toimivia henkilöitä.

Savutuvan Apajan juhlavaa tunnelmaa



Kymmenen vuotta naisleijonatoimintaa Vaajakoskella 
- jatkuu
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Täydellinen yllätys ja vauhdikas loppuilta

Kyyneliltä ja sirpaleilta ei vältytty illan aikana, mutta 
kyyneleet syntyivät ilosta ja sirpaleet olivat onnensirpaleita.

Ewe-klubin kummi Pirkko 
Kokkonen heilautti taidokkaasti 
miekan Stoltin olkapäältä toiselle 
ja sanoi: ”Uskomme, että 
tulevaisuudessakin seuraat 
sydämesi ääntä ja autat siellä, 
missä apua kipeästi tarvitaan.” 
Stolt sai ansaitsemansa 
arvonimen klubin ensimmäisenä 
Arne Ritari-säätiön ritarina.

Illan aikana klubin perustajajäsen 
Helvi Stolt lyötiin ritariksi. Stolt ei 
tiennyt etukäteen tulevasta kunniasta 
ja yllätys olikin täydellinen.

Illan vauhdikkaasta osuudesta piti huolen Ike Cabin and the 
Passengers -yhtye. Juhlaväki tanssi tuttujen rock ja blues 
klassikoiden tahtiin puolille öin saakka.

Kymmenen vuotta Eweläisenä on mennyt kuin 
leijonan selässä, vauhdikkaasti ja monta erilaista 
tapahtumaa rikkaampana.



G-piirin kirkkopyhä tapahtumia

Lions –kirkkopyhä Kuokkalan kirkko 12.1.2020

Hyvät Jyväskylän alueen ja G-piirin leijonat, ladyt/puolisot ja perheen jäsenet.

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

Aika: Su 12.1.2020 klo 11 (huom. kelloaika!)
Paikka: Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 (Kuokkalan keskustassa), JYVÄSKYLÄ

(pysäköinti mieluiten Sosiaali- ja terveysaseman pihassa Syöttäjänkadulta
tai Polttolinjan varressa)

Ohjelmaa:
MESSU
- Saarna: Riitta Koskinen (LC Keuruu/puoliso)
- Liturgi: Kati Reukauf (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta) 
- Avustava pappi: Riku Bucht (Jkl srk/ Kuokkalan alueseurakunta) 
- Diakoni: Marjo Nieminen (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta)
- Tekstien lukijat: Pia Bärlund (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/puoliso).

Lisäksi muissa palvelutehtävissä (mm. kolehdin keräys Jyväskylä/Cygnaeus) 
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.

Järjestäjien puolesta: Riku Bucht, aluekappalainen, Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta
Markku Ikkala (toimeksi saaneena), LC Jkl/Jyvässeutu



Iloinen laulu raikaa Karstulassa
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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Nuorisoleirin 2022 haku

Nuorisovaihtoleirit vaihtelevat vuosittain siten, että jokaisen 
piirin vuoro on kolmen vuoden välein.
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Piirihallitus on päättänyt käynnistää 
nuorisoleirin järjestäjäklubin haun, 
jotta valmisteluaikaa jää riittävästi. 
G-piirin seuraava leiri pidetään 2022. 
Klubit voivat hakea järjestelyvastuuta, 
ja sen rahoituksesta päätetään kevään 
2020 piirikokouksessa.

Järjestelyvastuuta hakeva klubi pitäisi olla tiedossa jo 
piirihallituksen kokouksessa 14.3.2020, jotta asiasta voidaan 
päättää ensi kevään piirin vuosikokouksessa Karstulassa.

Piirin vuosikokousjärjestäjän 2022 haku

Vuoden 2020 piirin vuosikokous järjestetään Karstulassa ja 
vuoden 2021 vuosikokous Keuruulla.

Vuoden 2022 piirin vuosikokouksella ei ole vielä järjestäjää.
Piirihallitus on käynnistänyt vuosikokousjärjestäjäklubin / 
klubien haun.
Vuosikokousjärjestäjän tulee päätettäväksi kevään 2020 
kokouksessa Karstulassa.
Olisiko klubissasi innokkuutta vuosikokouksen järjestäjäksi.



9

2VDG haku

Oletko kiinnostunut toimimaan piirin tehtävissä?

Toisen varapiirikuvernöörin tehtävän hakuaika päättyy 
15.1.2020.

Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ole yhteydessä 
piirikuvernööri Heikki Näsiin tai allekirjoittaneeseen.
Annan mielelläni lisätietoja tehtävästä.
Toimin myös tällä kaudella piirikuvernöörielektien
valmentajana.


