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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut helmikuun 2020 G-sanomat julkaisun.

Tähän julkaisuun tuli valitettavasti vain yksi tarina, mutta sekin oli mitä 
iloisinta luettavaa.
Ehkä siitä saamme mallia muille ainakin isommille piirimme paikkakunnille.

Kauden 2020 – 2021 virallinen teema on edelleen ’Me Palvelemme’.
Ensi kauden kansainvälisen presidentin henkilökohtainen teema on 
’Ystävälliset teot ovat tärkeitä’.
Tämän johdosta olen ottanut julkaisuun mukaan LCI:n asiaan liittyvän 
kirjoituksen.

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 19.3.2020 
mennessä. Muistathan mainostaa esimerkiksi klubisi järjestämiä tapahtumia.

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

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

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

Tammikuun julkaisussa totesin, että hiihtokelitkin
näyttävät vihdoin alkaneen.
Valitettavasti tämä ilo ei kauaa kestänyt, mutta talviloman
ovat monet saaneet viettää miellyttävässä pakkassäässä.

Terveisin

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

Leo Club Muuramen perustamiskokous pidettiin 20.5.2019 ja 
chartereita juhlittiin 7.12.2019 taustaklubi Lions Club 
Muuramen pikkujoulujen yhteydessä Riihivuoressa.
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Leo Club Muuramen Charter-juhla 7.12.2019
Kuvassa toinen vasemmalla leopresidentti Kati Jaatinen ja toinen oikealla charter-
presidentti Elias Mäkinen sekä Viivi Puustinen kolmas vasemmalta.
Kuva: Elias Mäkinen

Muuramen leijonien palvelujohtaja Martti Ronkainen on vuosia 
ollut aktiivinen leoklubin saamiseksi Muurameen. Hyvät 
nuorisovaihtoyhteydet Muuramen lukioon ovat toimineet 
luontevana lähtökohtana leoidean esittelyyn. Keväällä 2019 se 
vihdoin onnistui hyvässä yhteistyössä lukion kanssa. Lukion 
rehtori Aki Puustinen on kannustanut meitä yhteistyöhön ja 
oppilaskunnan yhteysopettaja Eija Karsikas on ollut myös 
avainasemassa, kun leotoimintaa on suunniteltu.

Yhdessä on nähty, että leoklubin yhteistyö lukion ja 
oppilaskunnan kanssa on arvokasta, kun jäsenet vanhemmasta 
päästä esimerkiksi opintojen perässä muuttavat muille 
paikkakunnille, niin uusien jäsenten rekrytointi lukion 
oppilaskunnasta on luontevaa.

Teksti: Tuomo Kilpinen



Uusi Leo-klubi Muurameen jatkuu

Leo Club Jyväskylä/Lohikosken edustaja ja Suomen Leojen
tämän toimintakauden presidentti Kati Jaatinen on ollut koko 
ajan hyvänä tukena uuden klubin perustamisen eri vaiheissa.
Leo Club Muuramen perustajajäseniä oli kymmenen iältään 14-
20 vuotiaita Muuramen lukion nykyisiä ja entisiä oppilaita.
Uuden Leoklubin charter-presidentiksi valittiin Elias Mäkinen, 
joka on jo osallistunut leo-koulutukseen. Varapresidentiksi 
valittiin Viivi Puustinen.
Muuramen leijonien leo-yhteyshenkilönä toimii lion Hannu 
Tyrväinen.
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Teksti: Tuomo Kilpinen

Leo Club Muuramen jo toteuttamat aktiviteetit:
- Koululaisten suojatieopastusta koulujen alkaessa
- Heijastinpuu-kampanja kunnantalon edustalla - tuo/vie 

heijastin
- Hautausmaan pipari/mehu-tarjoilu sankarihaudoilla 

6.12.2019

- Charter-juhla 7.12.2019 Muuramen leijonien pikkujoulujen 
yhteydessä

Leo Club Muuramen perustamiskokous 
20.5.2019
Kuvassa edessä oikealla Suomen 
Leopresidentti Kati Jaatinen ja Leo Club 
Muuramen charter-presidentti Elias 
Mäkinen takana toinen vasemmalta 
sekä varapresidentti Viivi Puustinen 
kolmas oikealta.

Kuva: Tuomo Kilpinen



Ystävälliset teot ovat tärkeitä

Tämän tarinan viimeisellä sivulla mainitaan: ’Ystävälliset teot 
ovat tarinamme alku. Ystävälliset teot ovat tarinamme keskiosa. 
Ja yhdessä me lionit toteutamme ystävällisiä tekoja tukemalla 
paikkakuntiamme ja toisiamme. Näin varmistamme, että 
ystävälliset tekomme eivät päädy.’

Lähetä ja raportoi tarinasi, näin ystävälliset tekomme tulevat 
kaikkien tietoon.
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Ystävälliset teot ovat tärkeitä - jatkuu



Ystävälliset teot ovat tärkeitä - jatkuu


