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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut huhtikuun 2020 G-sanomat julkaisun.

Kuten edellisessä julkaisussa totesin, maailma oli muuttunut edellisen julkaisun jälkeen erittäin 
lyhyessä ajassa. Elämme aikaa, jonka jälkiseurauksia meistä ei kukaan osaa ennustaa.

Tänään tilanne on parempi, pandemia alkaa olemaan tietyllä tavalla hallinnassa. Varmasti 
kaikki toivovat, että pääsemme vähitellen lähemmäs normaali arkea.

Tätä kirjoittaessa on vappuaatto. Vietämme virtuaalista vappua kukin omalla tavallamme.
Moni on jo suunnitellut, miten vietän vapun. Joitain vinkkejä (eivät omiani) voit kenties vielä 
hyödyntää.

Piknik/vappubrunssi
Piknikin voit kattaa kotipihalle, parvekkeelle tai vaikka olohuoneeseen. Voit soittaa ystäville 
videopuhelun, kilistelyt ja herkuttelut onnistuvat yhdessä videon välityksellä.

Etäyhteydellä järjestetyn piknikissä edut: Jos sääolosuhteet yllättävät, etäpiknikiä ei jouduta 
perumaan, sillä olohuoneessa tai lasitetulla parvekkeella sateesta tai tuulesta ei ole haittaa.

Videopiknikin etuna myös, että kokoontumisrajoitukset tule vastaan isommallakaan 
kaveriporukalla. Videon välityksellä piknikille voi kutsua turvallisesti yli 10 ihmisen porukan.

Etäpiknikillä kenenkään ei tarvitse stressata sitä, onko itse oireeton kantaja, joka tartuttaa 
muut, tai sairastuuko itse jonkun muun osallistujan tartuttajana.

Televisio, radio ja muut tiedotuskanavat järjestävät monenlaisia tapahtumia, hyödynnä niitä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavaan G-Sanomat julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 23.5.2020 mennessä. Laitathan 
lähettämääsi tarinaan selkeästi tekstin laatijan ja kuvien ottajan nimet. Näin tulevat 
tekijänoikeudet selkeästi esille.
Kerro, miten vietit vapun.

Mikäli lähettämäsi tarina puuttuu tästä julkaisusta, ole ystävällinen ja ilmoita. Lisään sen 
viimeistään toukokuun 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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Edith Piaf – Yöperhonen Pihtiputaalla

Pihtiputaan Lions klubit järjestivät 
helmikuisen illan hämärtyessä 
onnistuneen konsertin Putaan-
virran salissa. Viihdetaiteilija-
näyttelijä Päivi Mäkinen tulkitsi 
legendaarisen ranskalaislaulajat-
taren Edith Piafin tuotantoa talk
shown, elämäkerran ja musiikin 
avulla. Hänen säestäjänään toimi 
harmonikkataiteilija Veli -Matti 
Friman.
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Teksti ja kuvat: Martti Karjalainen

Päivi Mäkinen on aiemmin tehnyt paljon yhteistyötä leijonien 
kanssa hän toimi mm. Lions liiton Punainen Sulka keräyksessä 
sulkalähettiläänä 2017.

Päivi Mäkisen konsertti-ilta tarjosi Edithin vaihderikkaan tarinan 
köyhästä lapsuudesta aina hänen traagiseen loppuunsa. Mäkinen 
tulkitsemat Piafin laulut ja häneen liittyvät tarinat kertoivat 
ajattomista aiheista rakkaudesta, intohimosta ja surusta. 
Runsaslukuinen yleisö sai nauttia sydämellisistä ja tunteellisista 
lauluista. Yöperhonen-konsertti jatkoi hienosti LC Pihtiputaan ja LC 
Emmien järjestämien konserttien sarjaa.

LC Pihtipudas ja LC Emmit käyttävät konsertin tuoton 
pihtiputaalaisten nuorten hyväksi.



Pihtiputaan Vuoden Vauva

Pihtipudas Emmit muistaa joka vuosi vuoden 1. vauvaa 
Pihtiputaalla.

"Kolmas päivä tammikuuta syntyi tämän vuoden ensimmäinen 
vauva Pihtiputaalle. Tyttövauva sai nimekseen Aurora Sanni 
Elisabeth Rauhala. Auroran vanhemmat ovat kotoisin Kinnulasta ja 
asuvat nykyisin Pihtiputaalla. Äiti Riikka työskentelee 
terveyskeskussairaalassa sairaanhoitajana ja isä käy töissä 
Kinnulassa.

LC Pihtipudas Emmit on jo monen vuoden ajan muistanut 
lahjakortilla vuoden ensimmäistä vauvaa. Uusien asukkaiden 
syntyminen kuntaan on hyvä asia! "
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Riikka ja Aurora-vauva vastaanottamassa lahjaa Kaarina 
Hautamäeltä, Emmien sihteeriltä

Teksti ja kuva: Eija Kiljala



LC Tähtvere 25 v

Alueemme kolme lions clubia sai kutsun perustamansa LC 
Tähtveren 25.vuotisjuhlaan Tartoon 29.2.2020.
Veimme juhlivalle klubille rahalahjoituksen ja onnittelumme, 
jotka vastaanotti presidentti Eneli Ojasoo. Samassa 
tilaisuudessa Heikki Kuurne luovutti  Joutsan 
Ystävyyskunnalta Tähtveren entiselle kunnanjohtaja Toivo 
Talangulle Joutsamitalin, Toivo Talangu oli myös LC Tähtveren 
ensimmäinen presidentti.

Juhla meidän kohdallamme alkoi jo Hotelli Sofian erikoisen 
hyvällä lounaalla ja varsinaiseen juhlaan meidät haki 
hotellilta paikalisen klubin jäsen. Kaikki mukanaolijat 
kättelivät ja halasivat meidät toivottaessaan tervetulleiksi 25-
vuotisjuhlaan. Alkuonnittelujen ja ohjelmien jälkeen 
istuimme meille varatuille paikoille ja saimme nauttia 
runsaista pöydänantimista. Parin tunnin ajan oli 
tanssimusiikkia ja juhla päättyi vähän yli puoliyön.
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Teksti ja kuva: Rauno Ahola PDG

Kuvassa vasemmalta:
Aarre Talja LC Joutsa, Rauno Ahola LC 
Luhanka kummi ja opas, Eneli Ojasuu LC 
Tähtvere presidentti, Markku Palander ja 
Heikki Kuurne LC Joutsa/Jousa.

Toivotimme LC Tähtverelle Onnea ja 
Menestystä tuleville vuosille!



Palokan leijonat tarjoavat asiointiapua

LC Palokan lionit ovat tehneet monipuolista palvelutyötä 
kotiseudullaan jo yli 40 vuotta. Palvelu on aina pyritty 
kohdistamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. 

Tällä hetkellä koko maailma kamppailee vaarallisen viruksen 
kourissa. Ihmiset tarvitsevat tässä tilanteessa monenlaista apua. LC 
Palokka onkin ilmoittanut Jyväskylän kaupungille ja seurakunnalle 
valmiutensa antaa asiointiapua sitä tarvitseville. Tarvetta on ollut 
mm. kauppa- ja apteekkiasioinneissa.
Myös Vaparin kautta Palokan leijonia on mukana avustustyössä 
klubin presidentistä lähtien. Myös taloudelliseen tukemiseen on 
varattu aktiviteettivaroja.

Aikaisemmin Palokan leijonat ovat olleet mukana vastaavanlaisessa 
palvelutehtävässä mm. jouluaaton ruokajakelun merkeissä.
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Lion Heikki Rajala asiointikierroksella

Teksti ja kuva: Tuomo Vartiainen
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G-piirin vuosikokous (piirikokous)

Piirin vuosikokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti 
sähköisenä etäkokouksena GoToMeeting järjestelmällä.
Päivämäärä on lauantai 16.5.2020 klo 13:00 alkaen.

Perusteena tähän on, kuten kaikki varmaan tietävät, korona
viruksen johdosta voimassa oleva kokoontumiskielto.

Piirikokouskutsu liitteineen on lähetetty klubijakelulla klubeille 
15.4.2020 ja kokousasiakirjat ovat nähtävissä myös piirin www-
sivujen jäsenosiossa.

Klubit voivat pitää / ovat pitäneet omat vaalikokouksensa joko 
sähköisesti valitsemallaan toimintatavalla, sähköpostitse tai 
kirjeitse niiden jäsenten osalta, joilla ei sähköpostia ole.

Sihteerivalmennus pidetään samalla GoToMeeting 
järjestelmällä samana päivänä klo 9:30 alkaen.
Valmennuksessa käydään lävitse sihteerin tehtäviin kuuluvat 
asiat sisältäen jäsen- ja aktiviteettiraportoinnin perusasiat.

Valmennus on tarkoitettu kauden 2020-2021 klubisihteereille 
ja klubien hallintovirkailijoille. Tilaisuuteen voivat osallistua 
myös presidentit, klubien palvelujohtajat ja kaikki, jotka ovat 
kiinnostuneita tehtävistä.

Muista ilmoittautua 9.5.2020 mennessä. Kutsu ja linkki 
valmennustilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.
Valmennuksen voit ilmoittautua piirin www-sivuilla 
vuosikokous tiedon yhteydessä olevasta linkistä.

Teksti : Jari Rytkönen


