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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut maaliskuun 2020 G-sanomat julkaisun.

Maailma on muuttunut edellisen julkaisun jälkeen erittäin lyhyessä ajassa.
Elämme aikaa, jonka jälkiseurauksia meistä ei kukaan osaa ennustaa.

On erittäin tärkeää, että noudatamme viranomaisten ohjeita. Ne pidentävät pandemian 
kestoaikaa, mutta antavat terveydenhuollolle mahdollisuudet hoitaa sairastuneita 
mahdollisimman vähin vahingoin, joista pahin on ihmishengen menetys.

Meidän tulee auttaa omien resurssiemme puitteissa.
Vanhukset ja karanteenissa (omaehtoinen tai pakollinen) olevat ovat jo aika hyvin eri 
järjestöjen (niin lionit kuin kaikki paikkakunnalla toimivat) hoidossa. Lisää auttavia käsiä 
kuitenkin tarvitaan

Jos sinulla on oma läheinen huolehdittavana, pidä huolta itsestäsi. Tässä tilanteessa itsekkyys 
on mielestäni sallittua.

Koronaviruspandemian vaikutukset iskevät voimalla pienyrittäjiin.
Asiakkaita ei ole, tilauksia ei tule ja liiketiloja on suljettava.
Konkurssi uhkaa monia.

Hyvä uutinen on se, että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi nyt
pienyrittäjille olet tärkeänä osana säilyttämässä kotimaan
työpaikkoja.

(Klikkaa kuvaa)
Osta kotimaisista pienistä verkkokaupoista, tilaa kotiinkuljetuksella ruokaa lähiravintoloista, 
hanki lahjakortteja palveluihin, jotka voit hyödyntää pandemian kukistuttua.

Suosi oman kylän yrittäjää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. Tehdään viisaita valintoja. 
Yhdessä me selviämme!

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 2.4.2020 mennessä. Laitathan 
lähettämääsi tarinaan selkeästi tekstin laatijan ja kuvien ottajan nimet. Näin tulevat 
tekijänoikeudet selkeästi esille.

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

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

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

Terveisin

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

Ilon ja liikutuksen tunteet valtasivat kuulijat LC Jyväskylä / 
Lohikoski -järjestämässä ystävänpäiväkonsertissa 18. helmikuuta.
Jyväskylässä sijaitsevan Palokan Pelimannitalon juhlasali täyttyi 
ääriään myöten, kun 120 vierasta istuivat paikoilleen katettujen 
pöytien ääreen.
Iltakonsertti alkoi presidentti Viljo Hokkasen tervetulotoivo-
tuksella. Konsertin juontanut Hokkanen kertoi omaavansa 
matematiikan opettajan taustan ja hän puhui arvoituksellisesti 
luvuista 10, 50 ja 90.
”LC Jyväskylä / Lohikoski viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa. 
Näitä ystävänpäiväkonsertteja on järjestetty 10 vuoden ajan. Tällä 
kertaa saimme esiintyjäksi 90 vuotta täyttäneen huippusuositun 
hanuritaiteilija ”maestro” Veikko Ahvenaisen”, Hokkanen selvitti.
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Veikko Ahvenainen ja Carina Norlund
taituroivat

Teksti ja kuvat: Heikki Eisto ja Mika Rinne

Harmonikka taiturointia
Maailmanluokan viihdyttäjä Veikko 
Ahvenainen ja harmonikkataiteilija 
Carina Norlund aloittivat konsertin 
Porilaisten marssilla.
Ahvenainen kertoi saaneensa käyttä-
mänsä harmonikan lahjaksi Venäjältä.

Hän pohdiskeli mitä itänaapurissa tuumattaisiin, jos siellä 
tiedettäisiin hänen soittavan harmonikalla Suomen tasavallan 
presidentin kunniamarssin. Ahvenaisen sutkautus sai kuulijoiden 
suut hymyyn.
Ahvenainen on soittanut vuodesta 1957 lähtien noin 5000 
soolokonserttia eri puolilla maailmaa. Yleisö pääsi tuttujen sävelten 
siivittämänä maailmanympärysmatkalle parivaljakon esittämässä 
musiikkipotpurissa. Sykähdyttävää kuultavaa oli myös Finlandia-
hymni harmonikalla soitettuna.



Ystävänpäivänkonsertin musiikki palkitsi kuulijansa

Kansallista ja kaunista

Konsertin muita esiintyjiä olivat kantelemusiikin moniosaaja Olga 
Kolari, joka esitti kansanmusiikkia Kotirannan valssista Valamon 
kelloihin.
Kolarin soitto oli taidokasta ja nosti osaltaan Suomen 
kansallissoittimen arvostusta. Kantelemusiikki sopi erinomaisesti 
Pelimannitaloon, jossa sijaitsee Suomea ainoa kantelemuseo.
Muusikko ja laulaja Maria Mustonen esitti muun muassa laulut 
Maailma on kaunis, Kun aika on ja Isoisän olkihattu. Mustosella on 
heleä lauluääni ja hänen taitava soittotapansa sai flyygelin soimaan 
kauniisti. Yleisö liikuttui laulujen aikana.

4

Konsertin kaikki esiintyjät saivat raikuvat aplodit.

Teksti ja kuvat: Heikki Eisto ja Mika Rinne

Hyväntekeväisyyttä

Konsertin puolivälissä nautittiin kahvituksesta. Pitopalvelu Raija 
Sipisen valmistama suklainen leivos ja savulohihyrrä veivät kielen 
mennessään.
Kahvituksen lomassa myytiin arpoja ja koko konsertin tuotto 
ohjataan hyväntekeväisyyteen. Sen kohteena on Keski-Suomen 
näkövammaiset. Arpajaisvoittoja oli laaja kirjo kylpylälahjakorteista 
tauluihin.
Kolmituntisesta konserttitilaisuudesta lähdettiin kotiin iloisin 
mielin ja seuraavaa kertaa odottaen.



Jämsän lohkon klubien yhteinen Ystävänpäiväkonsertti

Lohkon kaikki klubit osallistuivat Jokivarren 
puukoululla pidetyn Ystävänpäiväkonsertin 
järjestelyihin.

Koulun Sali todettiin hyväksi musiikki- ja 
lauluesityksiin. 
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Teksti ja kuvat: Toivo Lehtinen ja Hannu Reijonen

Konserttiyleisöä

Konsertin esitteli lohkon puheenjohtaja Hannu Reijonen.
Rehtori Sini Käkönen esitteli Jämsänjokilaakson musiikki-
opiston toimintaa. 
Konsertissa oli 20 esitystä ja 20 esiintyjää; musiikkiopiston 
oppilaita ja opettajia
Konsertti esitettiin paikallislehti Jämsänseudun suorana 
televisiointina.

Konsertin alussa oli Jämsän 
naisklubin tarjoamat kahvit, josta 
perittiin vapaaehtoinen kahvi-
maksu kulujen kattamiseksi.

Konsertissa esiintyi viulun soittoa 
opiskeleva Kaisla Saarinen.

Konsertin tuotto 530 euroa 
päätettiin jakaa seuraavasti:
200 euroa Musiikkiopistolle 
kevään stipendeihin

330 euroa Jämsän vähävaraisten 
oppilaiden tukemiseen PELA:n
kautta



Jämsän leijonien kansalaiskeräys

Arvokkaat kalusteet lahjoitettiin puukoululle

Jämsän alueen Lions Clubit järjestivät kansalaiskeräyksen 
Jokivarren puukouluun kunnostukseen liittyen. Kahden vuoden 
aikana kerätyllä reilulla 10 800 eurolla hankittiin kalusteita 
puukoululle. Kalusteet lahjoitettiin kaupungille tällä viikolla.

– Tekninen johtaja kysyi aikoinaan, että voisivatko leijonat olla 
mukana kunnostamistalkoissa. Kaikki Jämsän alueen neljä 
klubia lupautuivat mukaan. Kiitämme kaikkia osallistuneita, 
keräyksen johtaja Toivo Lehtinen kertoo.

Kalusteet suunnittelu puukoulun korjauksesta vastannut 
arkkitehtitoimisto. ja valmisti keskisuomalainen puusepänliike.

Puukoululle kiinnitettiin myös messinkilaatta, jossa on lueteltu 
suurimpia lahjoittajia.
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Teksti: Pauliina Salminen (KSML)

Jämsän alueen Lions Clubit järjestivät 
kansalaiskeräyksen puukoulun korjaustyön 
tueksi. Kuvassa Jämsän kaupungin 
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt, 
leijonista

Kuva: Laura Walden / Jämsän kaupunki



7

Sydäniskurin lahjoitus – LC Saarijärvi

Lions Club Saarijärvi järjesti viime joulukuun alussa Saari-
järven seurakunnan myötävaikutuksella konsertin kirkossa 
paikallisin esiintyjävoimin.
Ennakkoon ilmoitettiin, että varat käytetään sydäniskurin 
hankintaan ja osa seurakunnan diakoniatyöhön. Väkeä saatiin 
paikalle mukavasti ja tuotto riitti hyvin leijonien valtakunnal-
lisen kampanjaiskurin ja sille säilytyskaapin hankintaan.
Iskurin sijoituspaikkaa harkittiin pitkään  ja lopulta päädyttiin 
Viihdekeskus Liikelataamoon, missä käy keilahallissa ja 
erilaisissa tilaisuuksissa paljon sen ikäisiä ihmisiä, jotka 
kuuluvat sydänkohtauksen riskiryhmiin.

Sydäniskuri sijoitettiin Liikelataamoon 
19. helmikuuta. Paikalla olivat LC 
Saarijärven presidentti Matti 
Honkimäki (vas.), 1.varapresidentti 
Eero Heikkinen, Liikelataamon edustaja 
Jaakko Kuusimäki ja klubimestari 
Pentti Huttunen.

Teksti ja kuva: Matti Honkimäki
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Piirin Lion-juhla

Lions-juhla pidettiin 7.3 Juhlatalo 
Majakoskella.
Juhlasta muotoutui arvokas Arne Ritaria 
ja hänen lionstoimin-taansa kunnioittava 
juhla. Paikalla oli 50:n lionin ryhmä, joista 
noin puolet oli Ritareita tai Pro-Ritareita.
Tilaisuus alkoi maljan kohottamisella 
Arne Ritarille. Sitten laulettiin 
Leijonahenki Jyväskylän poikakuoro Sirk-
kojen avustuksella. Sirkat opiskelee laulua 
Kodaly-Musiikkikoulussa Jyväskylässä.

Teksti: Mikko Kauranen

Juhlapuheen pitäjänä oli teatteriohjaaja ja 
Finlandia palkittu kirjailija Juha Hurme.
Juha toi erittäin mielenkiintoisen näkö-
kulman kansalliseepokseemme Kalevalaan.
Edes lyhyt siteeraus ei toisi oikeutta Juhan 
esitykselle (teksti Jari Rytkönen).

Piirin AR puheenjohtaja
Mikko Kauranen
Kuva: Jari Rytkönen

Juha Hurme
Kuva: Jari Rytkönen

Maistuvan ruoan ja mielenkiitoisen juhlapuheen jälkeen päästiin 
juhlan huipentumaan, Ritariksi lyönteihin.

Kolme kandidaattia oli paikalla. Jaakko 
Tamminen Kuorevedeltä,
Veikko Santala ja Mauri Koskela
Keuruulta.

Lyöjämestarina toimi Pro-Ritari 
Kalervo Suonto ja esittelijänä LC 
Keuruun presidentti Tapani Ampiala. 
Seremonia eteni kokemuksen tuomalla 
varmuudella.

Kuvassa vasemmalta Jaakko 
Tamminen ja puoliso, Veikko 
Tamminen ja puoliso, Mauri 
Koskela ja puoliso, Kalervo 
Suonto ja Tapani Ampiala.
Takana kurkkii Heikki Pirttilä
Kuva: Jyrki Toljander
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Piirin Lion-juhla

Teksti: Mikko Kauranen

Ritarin puheenvuoron käytti Pro-Ritari 
Viljo Hokkanen.

Viljo Hokkanen
Kuva: Jari Rytkönen

Juha Hurme ja Mikko Kauranen
Kuva: Pertti Jämsen

Kakkukahvin ja arpajais-arvonnan kautta 
olikin aika valmistautua kotimatkalle.

Runsaat kiitokset osallistujille onnistuneesta juhlasta. 
Allekirjoittanut sai runsaasti uutta virtaa tapahtuneesta. 
Uuden juhlan valmistelu ja ideointi alkaa välittömästi. Vuoden 
päästä tavataan uudelleen.

Juhlassa mukana olijoita,
Etuvasemmalla piirikuvernööri Heikki Näsi
Kuva: Jyrki Toljander
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E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa

Vuoden 2019 alussa Mänttä-Vilppulan viisi (5) 
klubia (lohko 107G-III-2) aloittivat nuorten 
toimintaprojektin ”e-Menopeli”. Kerättiin 
nuorten tiimejä, joissa he yhdessä käsin 
puuhastelemalla ja aikuisen ohjauksessa 
tekevät jotain konkreettisia asioita. Projektin 
nimen mukaisesti useimmat tekemiset ovat 
liittyneet johonkin sähköiseen kulkuneuvoon. 
Jokaisessa tiimissä on vähintään yksi 
vastuuleijona. Lisäksi ohjaajina ovat toimineet 
innokkaat klubien ulkopuoliset henkilöt ja
nuorten vanhemmatkin. Kaupungin ja ammattioppilaitoksen kanssa on 
sopimukset tilojen käytöstä työpajoina. Tämä projekti päättyy nykyisen 
lionskauden päättyessä, ellei korona aiheuta viiveitä. Kalkkiviivoilla on innostus 
projektiin lisääntynyt ja lupaavaa verkostoitumista muihin harrastusryhmiin on 
syntymässä. Todennäköisesti ensi syksynä kehitellään joku vastaava jatkoprojekti.

Vuoden 2018 lopun ”PuSu-jaossa” 
projekti sai 6000 € ja sen jälkeen vielä 
ARS:lta toiset   6000 € varusteiden 
hankintaan. Lisäksi osallistuvat klubit 
ovat rahoittaneet projektia. Tuo 12000 € 
+ tulee käytettyä tässä projektissa.

Hommat alkoivat polkupyörien 
huoltamisella ja korjaamisella sekä 
niiden muuntamisella 
sähköpolkupyöriksi.  Julkista huomiota

osakseen sai SuomiAreenaa myöten e-Trike (kuvassa), jonka 18-19-vuotiaat 
nuoret tekivät kulkuneuvoksi kehitysvammaiselle jo varttuneemmalle henkilölle. 
Monessa muussakin tiimissä on sosiaalinen näkökohta ollut vahvasti esillä. 
Eläkkeellä oleva liikenneopettaja on pitänyt nuorille oppitunnin polkupyöräilijän 
liikennesäännöistä ja käytännön harjoitus päälle.

Yksi tiimi keräsi romuista mopon osat, kasasi 
ja tuunasi sen toimivaksi ja näyttäväksi 
kulkupeliksi.  Nuoremmat tiimiläiset ovat 
kunnostaneet romuttamoon menossa olleita 
viallisia sähköpotkulautoja.  Drone-tiimi teki 
koelentoja syyskesällä, mutta jäi sitten 
odottelemaan kirkkaampia kevätsäitä.
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E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa jatkuu

Projektissa on 11 tiimiä, joista 3 – 4 on saanut ”työnsä jo tehtyä”. Yhteensä noissa 
tiimeissä on yli 40 nuorta.  Aktiivisesti mukana olleita leijonia on yli 20 kaikista 
viidestä klubista. Lisäksi ohjaajina on toiminut toista kymmentä muuta aikuista. 
Sekä nuoret että ohjaajat ovat tehneet satoja yhteisiä harrastustunteja.  

Uusin tiimi on ”Epelikokit”. Todettiin, että sähkövatkainkin on melkoinen e-
Menopeli. Tämä tiimi on ehtinyt kokoontua vasta pari kertaa, mutta maistuvaa on 
syntynyt. Jopa sen verran, että ovella on jo muutama uusi nuori odottamassa 
pääsyä mukaan.

Teksti ja kuvat
Jaska Harjumäki
projektipäällikkö
LC Mänttä/Ilves


