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Piirikuvernöörin terveiset



Nuorisovaihdon terveiset

ISÄNTÄPERHEITÄ TARVITAAN SUOMEEN SAAPUVILLE NUORILLE!

Nuorisovaihtoon kuuluu perinteisesti nuorisoleiri sekä leiriläisille asuminen suomalaisessa tavallisessa 

perheessä yhden tai kahden viikon ajan.

Ensi kesänä ei G-piirissä leiriä ole, mutta G-piiri sekä D-piiri toimivat H-piirin tukipiirinä 

isäntäperheitten hankkimisen suhteen. Tämän johdosta pyydän kaikkia leijonia hakemaan halukkaita 

perheitä, joilla on mahdollista ottaa nuori asumaan luokseen hetkeksi.

Jos mahdollista, niin nuoria voi ottaa luokseen kaksi kappaleinkin. Näin vaikkapa siinä tapauksessa, 

että oman perheen nuoret ovat jo maailmalla, heistä on mukavasti seuraa toisilleen!

Tapana on ollut, että isäntäperhe huolehtii nuoren leiripaikalle. Tässä voi sopia yhteiskuljetuksesta, jos 

nuoria on useampia samalla paikkakunnalla.

Isäntäperheitä tarvitaan eritoten vuoden päästä 2019 kesällä, jolloin nuorisovaihtoleiri on G-piirissä 

Marjoniemen tilalla Uuraisilla. Leirin järjestää LC Uurainen heinä-elokuun vaihteessa. 

Kuten sanottua, tulevana kesänä toimimme tukipiirinä H-piirille, joka järjestää Kerimäellä 

kansainvälisen nuorisoleirin 28.7.-6.8.2018. Leirille on avattu omat nettisivut osoitteessa 

https://lionsyouthcamp2018sln.blogspot.fi/.

Saapuvat nuoret ovat 16-21-vuotiaita. Eurooppalaisilla nuorilla tulopäivä on 19.7.2018 ja 

isäntäperheaika 19.- 28.7.2018. Euroopan ulkopuolelta tulevat nuoret tulevat 14.7.2017 ja tarvitsevat 

isäntäperheen leirin alkamiseen saakka.

Tähän liittyen tarvitaan edelleen kipeästi isäntäperheitä nuorille.

Isäntäperheenä kiinnostuneet voivat olla minuun yhteydessä. Lisätietoja ja lomakkeita on H-piirin 

sivuilla https://lions107h.blogspot.fi/p/nourisovaihto.html.

Isäntäperhelomakkeita voi laittaa allekirjoittaneelle, tai H-piirin kollegalle: Juha-Pekka Vatanen

juha-pekka.vatanen@heikkisurakka.com, puh. 044-3006486 

Nuorisovaihtoterveisin,
Tuomo Rajala
Nuorisovaihtojohtaja G-piirissä
puh. 044-2719227
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Lyyli-leijonien presidentti vaihtoon

Maanantaina 7.5.18 LC Jämsä/Lyylit- klubin naiset kokoontuivat Koulupuiston aikuisten ja lasten liikunta-
ja leikkipuistoon kokoustamaan ja liikkumaan. Asioiden käsittely sujui mallikkaasti ja avarasti kauniissa 
iltasäässä.

Teksti ja kuvat: Anja Kaislo

Hyvää kesää kaikille G-piirin leijonille.

Väistyvä presidentti Anja Kaislo luovutti uudelle 
presidentille Sinikka Nyyssöselle presidentin 
tunnusmerkit ja toivotti onnea tulevalle toimivuodelle. 
Anja Kaislo antoi myös pienet kiitoskukat ahkerille 
klubilaisille, kuten kuvasta näkyy. Oikealta vasemmalle 
SInikka Nyyssönen, Jaana Hartus, Vaula Sund, Helena 
Kaltti-Kaunisto, Tarja Parta, Sirkka Heikkinen ja edessä 
Aija Ekman, sihteerimme.

Joogataituri Aija Ekman ohjasi kokouksen jälkeen Lyylit 
temppuradalle ja lopuksi jooga-asentoon, kohti tulevia 
menestyksiä.
Ilta oli mukava alku toukokuun tapahtumille , kuten 
donitsien pop up-päivään ja kadunvarsien siivoukselle. 
Toivotaan, että ehdimme toteuttaa kaikki hyvät 
suunnitelmamme.



Lions Club Palokka vastaa leikkipuiston hoidosta

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

Kaupungin kanssa  tehdyn sopimuksen mukaan klubi vastaa leikkipuiston hoitamisesta, kalusteiden 
kunnosta ja alueen siisteydestä. Leikkipuisto on vuokrattu hoitokustannuksia vastaan. Kaupunki ei peri 
laitteista varsinaista vuokraa.  
Kaluston kunto tarkistetaan säännöllisesti ja todetut puutteet korjataan, jotta ne ovat turvallisia. 
Puukalusteet on maalattu uudestaan iloisilla väreillä. Alue siistitään ja roska-astiat tyhjennetään 
viikoittain.
Leikkipuiston käyttö on ollut vilkasta. Alue on pysynyt siistinä eikä ilkivaltaa ole todettu.

Palokan Lions klubilaiset ovat nyt hoitaneet Jyväskylän kaupungin lakkauttamaa Ollilan rantapuistoa 
usean kesän ajan. Lions-järjestössä lasten ja nuorten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien 
turvaaminen nähdään erittäin tärkeäksi.



G-sanomien julkaisijan terveiset

Olet lukenut kauden 2017 – 2018 viimeisen G-sanomat julkaisun.
Julkaisun toimittaminen on ollut itselleni mieluinen ja  mielenkiintoinen aktiviteetti.
Kauden ensimmäisessä julkaisussa totesin, että G-sanomat toimitettaisiin kerran kuukaudessa.
Kuitenkaan maaliskuussa ei G-sanomia toimitettu, koska en saanut yhtään klubeilta tullutta tarinaa.
Toukokuu jäi omien kiireideni takia tähän vaiheeseen.

Alkuvaiheessa julkaisu toimitettiin sähköpostin liitteenä kaikille niille jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä 
sähköpostiosoite.
Koska julkaisu on kuitenkin kooltaan kohtalaisen suuri, siirryin kevään aikana malliin, jossa sähköpostissa 
on ainoastaan linkki piirin sivuille, josta kaikki julkaisut ovat luettavissa.
Toivottavasti kaikki ovat jaksaneet siitä huolimatta käydä lukemassa piirimme klubien hienoista 
tapahtumista ja aktiviteeteista..

G-sanomat palaa asiaan uudelleen elokuussa uusien ajatuksin.
Tavoitteena on edelleen, että sisältö perustuu klubien lähettämiin tarinoihin.
Ei tarinan tarvitse olla klubin sihteerin, presidentin, tiedottajan tai markkinointiviestinnän johtajan (hieno 
titteli) laatima.
Kuka tahansa meistä lioneista voi lähettää tekstin kuvineen. Teksteissä  tulee olla laatijan nimi sekä kuvissa 
valokuvaajan nimi, Näin saadaan oikeat tekijät oikeaan paikkaan. Tekstin ja kuvien lähettäjä on vastuussa
tietojen oikeellisuudesta.
Vaikka kauden aikana ei ole tullut kysymyksiä, niin kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla lupa 
kuvan julkaisemiseen ellei kuvaa ole otettu julkisessa yleisötilaisuudessa.

Tervetuloa kesällä 2018 Uuraisille.
Kunta viettää 150 v juhliaan ja Uuraisten viikolla 14.7 alkaen kunnassa on
monia mielenkiintoisia tapahtumia.
Tervetuloa Uuraisille.

Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille lioneille, 
puolisoille / kumppaneille ja leoille hyvää kesää 
toivottaen

Jari Rytkönen


