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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Vuosi 2021 lähenee loppuaan vaihtuakseen uuteen. Olen joskus luennoinut 
aiheesta Jäsen 365 ja osittain siitä mieleen tulleena toivotan sinulle lukijani 
vuodelle 2022 12 kuukautta iloa, 52 viikkoa rakkautta, 365 päivää palveluhalua, 
8760 tuntia ystävyyttä, 525 600 minuuttia ihmisläheisyyttä ja 31 536 000 
sekuntia onnea.

Kiitos kaikille syksyn 2021 aikana G-sanomien toteutuksessa
avustaneille. Ilman teitä julkaisua todennäköisesti ei olisi.

Klubiesittelyt
Tässä julkaisussa aloitan uuden osion, jossa julkaisen klubien lähettämiä tietoja 
itsestään ja aktiviteeteistaan. Tässä julkaisussa on kolmen ensiksi saapuneen 
klubin esittely. Kevään jokaiseen julkaisuun pyrin saamaan 2 – 4 klubin esittelyt.

Tammikuun julkaisu toimitetaan poikkeuksellisesti vasta 24.1.2022 alkavalla 
viikolla. Julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 23.1.2022 mennessä. Toimita 
tarinat Word/vastaava muodossa, älä muuta PDF muotoon. Tarinan mukana on 
suositeltavaa lähettää myös aiheeseen liittyvä kuva/kuvia. Mikäli kyseessä on aihe, 
johon ei varsinaisesti liity kuvaa, lähetä kuva itsestäsi tai tekstin kirjoittajasta, jos 
et ole itse. Ihan minkälainen kuva tahansa on hyvä.
Kerro viestissäsi myös kuvaajan nimi. Kuvan lähettäjän tulee varmistua, että kuvan 
saa julkaista G-sanomissa. Julkaisija ei ota vastuuta kuvien julkaisun 
yksityisyyssuojasta.

Ole ystävällinen ja ilmoita, jos lähettämäsi tarina puuttuu julkaisusta. Lisään sen 
www-sivulla olevaan kuukauden julkaisuun tai seuraavan kuukauden julkaisuun.

Viimeisin julkaisu on luettavissa selattavana e-julkaisuna.
Kaikki julkaisut löytyvät Piirin www-sivuilta PDF muodossa.

Julkaisu lähetetään kaikille piirimme jäsenille,
joilla on jäsenrekisterissä sähköpostiosoite.

Toivotan kaikille G-Sanomien lukijoille, piirimme
lioneille perheineen sekä leoille Rauhallista Joulun aikaa
sekä Hyvää Alkavaa Vuotta 2022.

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

Tarinoidaan, jotta maailma yhä uskoisi hyvään! 

Tarinat ovat tärkeitä ja ovat aina olleet; ilman niitä emme tietäisi mitään 

muinaishistoriastamme. Klubiemme elämä on tarinoita. Vuosikymmenten palvelusta kertovissa 

tarinoissa pääsemme kokemaan ihmisläheisyyden ja talkoohengen aidosti. Kertomalla klubisi 

tai oman tarinasi, annat sen lahjaksi toiselle. Se, mitä minä tänä päivänä tarinani kanssa olen, 

on kallein lahjani. Tarinat elävät: niillä kerromme oivalluksiamme. Ne muuttavat kuulijoitaan ja 

antavat mahdollisuuden jatkaa tarinaa – yhdessä on mahdollista löytää lisää toiveikkuutta ja 

onnea. Klubien tarinoiden kertominen toisille yhdistää ja saamme kokea olevamme yhtä suurta 

”juonta”, jotta maailma yhä uskoisi hyvään.

Oman syksyyni tallentui paljon arvokkaita ja ihmeellisiä tarinoita vierailuistani eri klubeihin ja 

niiden arkeen ja juhliin. Kotonani jokainen lahjaksi saamani klubi-standaari tuo mieleeni 

tarinan ja muistelen niitä mielelläni.

Jaan nyt kanssanne yhden leijona-tarinani: 

Kuuluessani vielä Palokan Wilmoihin, yksi vakituinen huomion kohteemme oli Jyväskylän Ensi-

ja turvakoti. Eräänä syksynä sain pitää turvakodissa Lions Quest -vanhemmuuden tukiryhmää. 

Kävin näiden äitien luona kerran viikossa useiden viikkojen ajan. Ystävystyimme ja löysimme 

työkaluja vanhemmuuteen. Kurssin lopulla sain kuulla, että eräs äideistä oli muuttamassa 

uuteen, omaan kotiinsa. Hänellä ei kuitenkaan ollut mitään. Silloin Palokan Wilmat halusivat 

tulla apuun. Puolisoni kiersi klubimme jäsenten luona ja keräsi jokaiselta jotain kodin 

tarpeisiin. Pakettiauto täyttyi liinavaatteilla, huonekaluilla, lasten ja aikuisen vaatteilla, astioilla 

ym. Erityisen hyvältä tuntui, että leijonat halusivat lahjoittaa omia parhaita lakanoitaan, uusia 

vaatteita, arvokkaita huonekaluja eikä vain sellaista, mikä oli itselle tarpeetonta. Klubimme 

lahjoitti myös rahaa ja haimme auton kyytiin tuon äidin Ensi- ja Turvakodilta ja ostimme 

rahoilla niitä asioita, jotka kuormasta vielä puuttuivat. Kun sitten ajoimme hänen uuden 

kerrostalokotinsa pihaan, kannoimme kaikki tavarat uuteen kotiin. Muutoin tyhjän asunnon 

olohuone täyttyi kasseista ja laatikoista. Perheen lapset tulivat kurkkimaan kasseihin ja pienin 

heistä huokaisi ”Meille tuli joulu”.

Tekevä leijona tulee näkyväksi, kun tekemisestä kerrotaan. Jotta joku voisi meidät löytää, 

meidän täytyy olla näkyviä. Lions-liitto toivoo, että kerrotte tarinoitanne liiton sivuille. 

Aktiviteettisarjoja on kaksi: 

1. Kerro itsestäsi leijonana: miten sinusta tuli lion? 

2. Tarinoita leijonista: mitä iloa se sinulle tuo; mitä teette? 

https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/

Joulun aika on edessämme ja toivon, että jokainen saa elää lämpimän,

aidon ja yltäkylläisen tarinan yhdessä läheistensä kanssa. 
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Teksti: DG Johanna Arho-Forsblom, Kuvat: Eero Forsblom

https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/


Jyväskylä/Jyvässeutu kutsuu kirkkopyhään 

Edellisten vuosien hyvän kokemuksen mukaan Melvin Jonesin syntymäpäivän (13.1.) ja Lions-

viikon merkeissä järjestetään Jyväskylässä LC -kirkkopyhä.

Tapahtumassa huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset. Mikäli rajoitukset merkittävästi 

tiukentuvat LC-kirkkopyhä perutaan/siiretään. Tilanteen voi arvioida uutisoinnista ja siitä 

tiedotetaan myös Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla

Aika: Su 9.1.2022 klo 11 (huom. kellonaika!)

Paikka: Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 (Kuokkalan keskustassa), JYVÄSKYLÄ

(pysäköinti mieluiten Sosiaali- ja terveysaseman pihassa Syöttäjänkadulta tai Polttolinjan 

varressa) 

Ohjelmaa:

MESSU

- Saarna: Riku Bucht (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta) 

- Liturgi: Riku Bucht (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta) 

- Avustava pappi: Miika Mäkinen (Jkl srk/ Kuokkalan alueseurakunta) 

- Diakoni: nuorisotyönohjaaja Ulla-Maija Grönholm (Jkl srk/Kuokkalan

alueseurakunta)

- Tekstien lukijat: Markku Ikkala (LC Jkl/Jyvässeutu) ja

Mikko Kauranen (LC Jkl/Kuokkala)

- Kanttori: Eija-Liisa Väisänen (Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta)

- Lauluohjelmaa: dipl. laulaja Kalle Kinnunen (LC Jkl/Jyvässeutu),

Anne Rahkonen (LC Jkl/Jyvässeutu/puoliso).

- Messun aikana on pyhäkoulu lapsille.

Lisäksi muissa palvelutehtävissä toimii leijonia ja puolisoita. 

KIRKKOKAHVIT

Lopuksi on kirkkokahvit (pieni vapaaehtoinen maksu).

Kiinnostuneille esitellään kirkkoa, joka on yksi harvoista 2000-luvulla (2010) rakennetuista 

kirkoista ja esitellään myös vuonna 2013 käyttöön otettuja urkuja. 

Tervetuloa joukolla mukaan.

Järjestäjien puolesta

Riku Bucht, aluekappalainen Markku Ikkala (toimeksi saaneena)

Jkl srk/Kuokkalan alueseurakunta LC Jkl/Jyvässeutu
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Teksti: Markku Ikkala



Jouluapua Kuokkalan lapsiperheille

Kirpakka pakkaspäivä otti vastaan Jyväs-
kylä/Kuokkalan edustajat, jotka toivat muassaan
perinteisen lapsiperheille suunnatun jouluapu-
paketin, se luovutettiin Kuokkalan kirkon diako-
neille 8.12.2021. 20 lapsiperhettä tulee saamaan 
apua joulunajan juokseviin kuluihin, että ”joulu 
kultainen” voisi saapua heidänkin kotiinsa.
Lahja on 100 euron lahjakortti Kuokkalan K-
Super-Markettiin. Lahjoitusta oli vastaanotta-
massa aluekappalainen Riku Bucht ja diakoni 
Elina Lintulahti. Lämminhenkisen 
kahvittelutuokion jälkeen joulupaketti 
luovutettiin miellyttävissä Kuokkalan kirkon 
tiloissa.
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Teksti: Mikko Kauranen, Kuva: Tapio Sivonen

Vasemmalta Jukka Erola, aluekappalainen Riku Bucht, diakoni 
Elina Lintulahti, Mikko Kauranen ja Jorma Joska

Vuoden palokkalainen

Palokan kirjasto on vuoden 2021 
palokkalainen

Palokan Lions Klubin suorittamalla vuoden 
palokkalaisen valinnalla on jo varsin pitkät 
perinteet. Kohteena on ollut yksittäisiä 
henkilöitä, järjestöjä ja urheiluseuroja. 
Valintakriteerit ovat vaihdelleet. Joskus valinta 
on kohdistunut henkilöön, joka on toiminut

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

erityisellä tavalla Palokan ja palokkalaisten hyväksi tai tehnyt Palokkaa tunnetuksi tai 
menestynyt urheilussa tai tehnyt työtä nuorison keskuudessa

Vuoden 2021 palokkalaiseksi valittiin Palokan aluekirjasto. Klubin presidentti Jouko Polvinen 
totesi julkistamistilaisuudessa Palokan kulttuuriviikon avajaisissa, että kirjastosta on tullut 
palokkalaisille tärkeä kohtaamispaikka ja samalla kulttuurilaitos, joka perustyönsä eli kirjojen 
lainaamisen lisäksi tuottaa iloa ja lisää ihmisten hyvinvointia. 

Elokuussa 2012 käyttöön otetusta kirjastosta on
muodostunut alueen asukkaiden yhteinen olotila.
Avarat, valoisat tilat tarjoavat mahdollisuuksia
monenlaiseen toimintaan ja se kuuluu Jyväskylän
vilkkaimpiin kirjastoihin. Monipuolinen tarjonta
lisää erityisesti nuorten kiinnostusta kirjaston
tarjoamia palveluita ja etenkin lukemista kohtaan.

LC presidentti Jouko Polvinen ojensi 
kirjastonjohtaja Tiina Vehkoolle 
kunniakirjan ja klubin viirin.



Toivakan Leijonat sankarihaudoilla

LC Toivakka jatkoi omaa perinnettään ja sytytti itsenäisyyspäivän kunniaksi 
kynttilät Toivakan ja Leivonmäen sankarihaudoille. Tällä toiminnalla Leijonat 
muistuttaa kansalaisia siitä suuresta uhrauksesta, jonka sotilaam-me 
antoivat itsenäisyytemme hyväksi. Kynttilälyhtyjä sytytettiin kaikkiaan 
Toivakkaan 120 kpl ja Leivonmäelle 80. Tämän lisäksi kynttilät sytytettiin 
myös kaikille sankarimuistomerkeille.

Kynttilöiden sytyttämiseen liittyy monta muistoa. Pari vuotta sitten projekti 
suoritettiin reippaassa vesisatees-sa. Kerran taas oli myrskytuuli, joka teki 
sytyttämisestä kovin haasteellista. Nyt tällä kertaa mittari näytti -29 astetta, 
keli oli kuiva ja tuuli ei haitannut. Siis reipasta Leijonatoimintaa, ME 
PALVELEMME.

Tästä tapahtumasta parin viikon päästä on joulun aika ja uusi 
kynttiläprojekti. Tällöin hautausmailla käydään suurin joukoin ja Leijonien 
kynttilävalaistus sankarihaudoilla varmaan arvoisensa vastaanoton.
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Teksti: Veli-Matti Porkka, Kuvat: Veikko Ripatti

Kirpeä lähes 30 asteen pakkanen 
vauhditti sytyttämisen suoritusta

Jorma Stranden sytyttämässä kynttilää 
Karjalaan jääneiden muistolle



Hyvärisenlamman laavu ja luontokohde

Vilppula/Kosken rakentamasta Hyvärisenlammen laavuista ja luontokohteesta tuli 
luonnossa kulkijoiden suosikki
Ajatus laavusta ja luontopolusta Hyvärisenlammen ympäristöön heräsi Vilppula/Kosken 
aloittavalle presidentille ja laavualueen maanomistajalle Jukka Grönlundille syyskesällä 
2019. Aluksi ajatus hahmottui ruutupaperille kuvaksi, jossa oli pienen laavun malli.
Pian maaston raivaus ja kaivuutyöt käynnistyivät Vilppula/Kosken rakennusprojektina. 
Koronaepidemia hiljensi monia muita työmaita, mutta laavuprojektille se oli siunaus, sillä 
missä muualla veljet ja puolisot olisivat voineet kokoontua yhtä turvallisesti ja viihtyisästi 
kuin laavuja  ja Hyvärisenlammen rantoja kiertävää luontopolkua rakentaessa. Turvavälit 
ja maskit eivät olleet ongelma. Rakennustyömaa oli mitä parhain leijonahengen kohottaja 
ja yhteishengen lujittaja.

Ensimmäinen laavu oli vielä kesken, kun aloitettiin jo toista. Puolen kilometrin mittaisten 
pitkospuiden rakentaminen vei aikaa ja makkaraa. Puolisot huolehtivat talkoopäivinä 
muonituksesta ja osallistuivat työhön veljien kanssa. Jokaiselle löytyi taitoihin ja kuntoon 
sopivaa työtä.

Hyvänä tukena projektin toteutumiselle oli leijonien Aarne Ritari -säätiön rahallinen tuki. 
Myös monet yksityiset henkilöt, yhdistykset ja yritykset tukivat luontokohteen 
rakentamista.

Alkuidea oli, että luontokohteesta tulisi paikka, jossa koululaiset voisivat tutustua 
luontoon. Niinpä Vilppulankosken koulun opettaja Laura Palanderia pyydettiin 
suunnittelemaan lammen kiertävälle polulle luontoaiheisia tehtäviä. Retkitauoilla laavut 
loivat suojan makkaran paistamiseen ja eväiden syöntiin. 
Kahden vuoden ja parintuhannen talkootunnin jälkeen kaksi laavua nuotiopaikkoineen, 
liiteri ja biopuucee olivat valmiina. Sen lisäksi kauniin Hyvärisenlammen ympäri kiersi 
luontopolku tehtävineen. Hyvärisenlammen laavut ja luontokohde olivat valmiina 
luonnossa liikkujien iloksi.
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Teksti: Pertti Heinonen, Kuvat: Pekka Ekola

Nauhan leikkaajina PDG Pirkko 
Kokkonen ja AR-säätiöstä Mikko 
Kauranen.
Vasemmalla Vilppula/Kosken 
presidentti Kari Meronen, oikealla 
laavupäällikkö Jukka Grönlund.

Syyskuun 10. ja 11.päivinä v. 2021 avattiin juhlallisesti 
Hyvärisenlammen laavut ja luontokohde Mäntttä-
Vilppulan Kolhossa. Perjantaina kohteen otti vastaan 
paikkakunnan koulujen edustajana Kolhon koulu 
järjestämällä samalla oppilaille leiripäivän laavuilla ja 
luontopolulla. Lauantaina oli juhlatapahtuma, jossa oli 
kutsuvieraina mm. Mänttä-Vilppulan kaupungin 
edustajia  ja G-piirin edustajina PDG Pirkko Kokkonen 
sekä AR-säätiöstä Mikko Kauranen.

Kolhon koulun oppilaat vastaan-
ottivat luontoreitin.



Keilailun Leijonaturnaus Äänekoskella

Äänekosken keilahallilla järjestettiin 27.11.2021 LC-Kotakennäs Leijonaturnaus viidettä kertaa. 
Oma klubini (Uurainen) oli mukana ensimmäistä kertaa ja klubin edustajina saimme klubimme 
ammattikeilaaja Reijo Länkiseltä saatesanoina, että kyseessä on ns. sosiaalinen tapahtuma.

Ja mitä vielä, kyseessä on ”verinen” kilpailu
kiertopalkinnosta.

Tätä älköön turnaukseen osallistuneet ottakoon
vakavasti. Turnaus oli todella hieno tapahtuma ja
Uurainen tulee ensi vuonna uudelleen hieman
enemmän harjoitelleena.

Kiertopalkintona olevan keilan on lahjoittanut
Veikko Matilainen (vastannut aikanaan Äänekos-
ken vanhan keilahallin toiminnasta).
Jalustan on tehnyt  äänekoskelainen taiteilija
Öhman.
Turnauksen kiertopalkinnoksi sen on lahjoittanut
Äänekoski/Kotakennäs.

Ensimmäinen turnaus järjestettiin vuonna 2016
ja sen jälkeen säännöllisesti vuosittain.
Koronamääräysten vuoksi kilpailua ei järjestetty
2020.

Saarijärvi/Palvasalmi on tunnetusti kunnostau-
tunut urheilullinen klubi lentopallo piireissä.

Pallo se on pelivälineenä keilailussakin vaikka käyttötapa on hivenen erilainen. Niin tai näin, 
niin eipä sillä näytä olevan merkitystä. Vuoden 2021 turnauksessa  se siirtyi jälleen vuodeksi 
jonkun palvasalmelaisen klubijäsenen kirjahyllyyn tai klubin kokoontumispaikkaan.
Saarijärvi/Palvasalmi on voittanut turnauksen myös 2016 ja 2017. Vuoden 2018 voittaja oli 
Pihtipudas ja vuoden 2019 yhdistetty Äänekosken ja Suolahden joukkue.

Turnauksen voittaja järjestää aina seuraavan vuoden kilpailun.

Suuri kiitos turnauksen järjestäjille ja Jarmo Pohjalaiselle. Oli hienoa olla mukana. Tähän voivat 
varmasti yhtyä kaikki mukana olleet kannustajineen.
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Teksti: Jari Rytkönen, Kuvat: Taru Rytkönen

Kuva: Matti Ikkala (Saarijärvi/Palvasalmi)

Kiertopalkinto ja Jarmo Pohjalainen



Rauhanjulistekilpailu

Lions-järjestön kansainvälinen Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 1988 ja sen 
tarkoituksena on antaa nuorille tilaisuus käyttää taiteellisia kykyjään osoittaakseen, miten he 
näkevät rauhan.

Noin 350 000 lasta 75 eri maasta osallistuu vuosittain kilpailuun.

Lionsklubit järjestävät kilpailun, joka on avoin 11-13 vuoden ikäisille lapsille paikallisissa 
kouluissa tai organisoiduissa nuorisoryhmissä, kuten partiolippukunnissa. Kilpailu antaa 
lioneille tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa paikallisten nuorten kanssa ja esitellä nuorille 
kansainvälistä yhteisymmärrystä. Kilpailu antaa myös lioneille välineen saada positiivista 
julkisuutta klubeilleen.

Vain lionsklubi voi sponsoroida kilpailua paikallisessa (paikallisissa) koulussa (kouluissa) tai 
organisoidu(i)ssa nuorisoryhmässä (nuorisoryhmissä), kuten NMKY:n ohjelmat, poika- ja 
tyttökerhot, partiolaiset jne. Huomaa: kilpailua ei voida pitää nuorisoryhmissä, joita lionsklubi
sponsoroi, kuten leoklubi tai partioryhmä. Näiden ryhmien yksittäiset jäsenet (kuten leot tai 
partiolaiset) voivat kuitenkin osallistua, jos kilpailu pidetään heidän koulussaan tai jossain 
toisessa organisoidussa nuorisoryhmässä.
Kilpailu on avoin oppilaille, jotka ovat iältään 11-, 12- tai 13-vuotiaita marraskuun 15. päivänä. 
Edellytykset täyttävät syntymäajat löytyvät kilpailun säännöistä ja ehdoista, jotka ovat 
Rauhanjulistekilpailun paketissa.

Perehtykää kilpailuun, sponsoroikaa paikallista/paikallisia kouluja tai muita 
nuorisoryhmiä. Kustannus ei ole suuri ja klubi voi lisätä tunnetuttaan  paikka –kunnallaan.
Lisätietoja saat piirin lions-toiminnan tuesta.

Viime vuosina kilpailuun ovat osallistuneet säännöllisesti ainoastaan Uurainen ja Keuruun 
Lions-klubit. Vuoden 2021 aiheena oli ”Pidetään yhteyttä toisiimme”.
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Teksti: Jari Rytkönen, tekstipohjat Lions-liiton ja LCI:n www-sivuilta

Johanna Lintunen – Koskenpään koulu (Keuruu) Mira Pietiläinen – Hirvasen koulu (Uurainen)Johanna Lintunen – Koskenpään koulu

Isla Salo –
Pohjoislahden koulu (Keuruu) Anton Kyngäs –

Einari Vuorelan 
koulu (Keuruu)



LCIF terveiset

Teksti: Toivo Lehtinen

Hei

Kampanja 100:n viimeinen keräysvuosi on alkanut. Piirimme tavoite on, että kaikki klubit 
osallistuvat keräykseen päättämällään summalla. Kiitos, että ensimmäiset seitsemän 
klubia ovat jo osallistuneet.

Melvin Jones kisassa LC Jämsänseutu on jo saavuttanut karsintarajan 50 USD ja karsintarajaa 
lähestyvät Kuorevesi, Mänttä ja Mänttä Ilves.
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Sitoumuksen malliklubiksi

on tehnyt LC Jämsänseutu

Leijonien virtuaalista pikkujoulua vietettiin 11.12.2021. Kuulimme tervehdykset järjestön 
ja liittomme korkeimmalta johdolta. Myös taikuri G -piiristä teki temppuja taikasanalla ”LCIF”. 
Osallistujat lupasivat lahjoittaa LCIF:lle ohjelmallisen tilaisuuden kulut noin 100 USD.

Lions Clubs International ja sen säätiö LCIF ovat saman kolikon kaksi puolta. Monissa 
katastrofeissa ei paikallisilla leijonilla olisi eväitä auttaa ilman LCIF -säätiötä. Tiesitkö, että 
USA:n tornadoalueelle myönsi LCIF 100.000 USD hätäapulahjoituksen paikallisten 
klubien suorittamaan avustustoimintaan.

Hyvän joulun toivotuksin 

Heikki Hemmilä juontaa ohjelmaa



Klubiesittely - Muurame

Lions Club Muurame on muuramelaisten palvelua ja hyväntekeväisyyttä varten  
vuonna 1963 muodostettu yhteisö.

Lions-toiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tarpeessa olevia ihmisiä. 
Samalla se antaa omaan elämään laatua.
Vapaaehtoisena toimiessa ei auta vain muita vaan samalla saa myös omaan 
elämään uutta sisältöä.

100 vuotisella lions-toiminnalla on valtavasti väliä.
Ajankohtaista toimintaamme facebookissa ja klubin kotisivuilla
https://e-clubhouse.org/sites/muurame/

Tässä muutamia kuvia ja aiheita työstämme muuramelaisia palvellen.
Julkaisija jättänyt pois kuvat, jotka ovat olleet mukana aikaisemmissa 
julkaisuissa (Kierrätystä/Yleinen hylly ja Partiomajan porakaivo).

11Teksti: Tuomo Kilpinen, Kuvat: Tuomo Kilpisen lähettämiä

Monta tapaa tehdä hyvää

Hyvinvointia tukemassa

Diakoniatyön tukena

Koulutietä turvaamassa

Itsenäisyyspäivänä muistoa kunnioittaen

Hyväntekeväisyyskonsertteja

https://www.facebook.com/lcmuurame/
https://e-clubhouse.org/sites/muurame/


Klubiesittely – Karstula/Sirkat
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Teksti: Teija Jokinen (pres.) ja Riitta Lähdemäki (siht.), Kuvat: ?

Klubin nimi on Lions Club Karstula Sirkat ry.
Jäsenmäärämme on 20 jäsentä, vuoden 2022 alussa saamme uuden jäsenen.
Klubin toiminta-alue on Karstula ja Kyyjärvi.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat ystävätoiminta (tänä kautena marraskuun 
loppuun mennessä 505 tuntia ystäväpalvelua), joululahjakorttien lahjoittaminen Saarikan
kautta perhehoitoon ja SPR:n nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen.

Kolme tärkeintä varainkeruu aktiviteettiamme ovat Vapputapahtuma, Joulumessut ja 
Karstulan seudun joululehden toimittaminen ja myynti.

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa oli helmikuussa 2020 juuri ennen koronarajoitusten 
alkamista järjestämämme G-piirin Naisleijonien tapaaminen ja Leijonien karaoken SM-
kisojen organisointi. 

Klubimme jäsenet ovat toimineet ja toimivat edelleen aktiivisesti piiritasolla:
Seuraavat lionit ovat toimineet 5. alueen kakkoslohkon puheenjohtajina: Pirkko Kangasaho 
kevätkausi 2009, Tiina Kuusisto 2010-2011, Terttu Möttönen 2016-2017, Hilkka 
Saarenketo 2020-2021 ja 2021-2022. Lion Terttu Möttönen oli 5. alueen puheenjohtaja 
2017-2018. Lion Pirkko Kangasaho on ollut piirihallituksen sihteerinä kolme kautta: 2019-
2020, 2020-2021 ja 2021-2022.



Klubiesittely – Kannonkoski
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Teksti: Pertti Huurtola (pres.), Kuvat: ?

Klubin nimi on Lions Club Kannonkoski ry.
Jäsenmäärämme on 16 jäsentä ja toiminta-alueemme on Kannonkosken kunta.

Kolme tärkeintä palveluaktiviteettiamme ovat KiTeNet –tapahtuma koululla, historiallisen 
sillan korjaaminen kosken (Kannonkoski) yli sekä vanhusten kuljetus virkistystapahtumaan 
Piispalaan.

Kolme tärkeintä varainkeruu aktiviteettiamme ovat Tervanpoltto, pullonpalautuskuitit sekä 
romuakkujen keräys.

Sykähdyttävin hetki lions-toiminnassa oli Suomen partiolaisten suurleiri, joka järjestettiin
1. - 9.8.1980 Kannonkoskella. Osallistujia leirillä oli 13500.
Poltimme tervaa koko leirin ajan tämän ollessa merkittävä kokemus ympäri maailmaa tulleille 
leiriläisille.

Pullonpalautuskuittien keräys
Merkittävä varainkeräys-
aktiviteetti on romuakkujen 
keräys

Lahjoitusten kohteena mm. 
MLL:n paikallisosasto

Pysyvänä lahjoitusten kohteena ovat olleet ansioituneet,  opiskelunsa 
päättäneet lukiolaiset.  Heitä muistettu stipendein.  Tuorein panostus 
lapsiin on ollut KiTeNet-tapahtuma koululla.

Linnunpönttöjen tekeminen
& myynti

Tärkein varainkeruu-
aktiviteetti on tervanpoltto.

Tervasten pilkkomista 
opetettiin myös koululaisille



Avoimia piirihallituksen tehtäviä kaudelle 2022 - 2023

Vaikka piirimme ei ole rekisteröity piiri, toimintamme täyttää kuitenkin sitä 
vastaavat edellytykset.
Tämän toiminnan toteuttamiseksi piirissämme tarvitaan eri virkailijoita.
Osa viroista on kansainvälisen järjestön edellyttämiä ja osa toiminnan 
sujuvoittamiseksi ja delegoimiseksi, jotta vapaaehtoistoiminta ei tältäkään osin 
käy liian raskaaksi.

Oletko kiinnostunut toimimaan piirin hallinnossa?

Piirissämme ovat vielä ensi kaudeksi avoimena seuraavat tehtävät:
- 2. varapiirikuvernööri. Henkilön suostumus ja klubin kannatustodistus tulisi 

toimittaa 17.1.2022 mennessä piirikuvernööri Johanna Arho-Forsblomille.
- Seuraaviin tehtäviin voit ilmoittautua suoraan  tulevalle piirikuvernöörille, 

Markku Kauppiselle
- Piirin palvelujohtaja
- II alueen 3, lohkon puheenjohtaja
- Piirin viestintävastaava

”Olisin kiinnostunut, mutta en tiedä, mitä tehtävät pitävät sisällään ja mitä 
vaatimuksia niihin on (2. VDG sekä lohkon puheenjohtaja),”
Näihin saat vastauksen olemalla yhteydessä esim. piirin lions-toiminnan tukeen.
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Teksti: Jari Rytkönen, piirin viestintävastaava
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