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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Talvea odotellessa vaikka marraskuun alku ei ainakaan Forecan mukaan näytä 
kovin talviselta. Mikäli joudut lähtemään liikkeelle aikaisin aamulla ja sinulla ei 
ole aikaa/mahdollisuutta vaihtaa talvirenkaita ennen lähtöäsi, suosittelen 
talvirenkaiden vaihtoa.

Etusivulla olevilla kuvilla ei ole mitään tekemistä lion-toiminnan kanssa. Itse 
istuessani tietokoneen äärellä useitakin tunteja päivässä, olen päätynyt kuunte-
lemaan rippikouluiässä (ennen ja jälkeen) kuuntelemaani musiikkia. Kuvissa on 
sama yhtye, kuvien välissä on aikaa kulunut n. 30 vuotta, Musiikkimaku vaihtui 
teini-iässä.

Toiminta on varmasti edelleen rajoitetumpaa kuin aikaisemmin. Ei kuitenkaan 
unohdeta palvelutoimintaamme.
Pidetään huolta itsestämme ja lähimmäisistämme riittävällä varovaisuudella. 
Käytetään kasvomaskeja ainakin klubin ulkopuolisille suunnatuissa 
aktiviteeteissa ja muistetaan turvavälit.

Julkaisu ilmestyy kerran kuukaudessa ja seuraavaan julkaisuun tulevat tarinat  
kuvineen tulee lähettää 18.11.2020 mennessä.

Lähetä tarinat mielellään Word muodossa, myös PDF muoto tai suoraan 
sähköpostiin kirjoitettu teksti käyvät.
Jos lähetät jossain muussa muodossa, en välttämättä saa tiedostoa auki.
Kuvat joko .jpg tai .png muodossa. Kiitos etukäteen.

Mikäli olen epähuomiossa jättänyt lähettämäsi tarinan pois, ilmoita ja lisään sen 
www-sivuilla olevaan julkaisuun.

Julkaisu lähetetään kaikille piirin jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä sähkö-
postiosoite.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan sähköposti-
osoitteeseen. Pyyntö koskee myös aikaisemmin eston ilmoittaneita.

Mikäli haluat julkaisun kokonaisuudessaan sähköpostiosoitteeseesi, ilmoita 
myös siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän osalta aikaisemmin 
ilmoittaneiden ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Kiitokset kaikille G-sanomien toteutuksessa 
avustaneille.
Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Piirikuvernöörin kynästä

Tervehdys Leijonat. 

Tämän vuoden ylivoimaisesti yleisin uutisaihe on ollut Korona, Covid 19-
pandemia. Keväästä lähtien aihe on ollut esillä päivittäisenä uutisaiheena ja se on 
sekoittanut koko maailman. Olen miettinyt, että miten joku noin pieni ja 
ihmissilmällä näkymätön virus voi aiheuttaa näin suurta harmia kautta koko 
maapallon.
Helmikuussa ollessamme kuvernöörikoulutuksessa St. Charlesissa tauti oli vasta 
aluillaan eikä sitä silloin osattu edes ajatella kuinka globaalisti tauti leviää. Silloin 
tiedettiin, että virus oli lähtenyt leviämään Kiinasta ja sen takia kiinalaiset oli 
eristetty tuosta yhteisestä koulutuksestamme eikä heitä siellä ollut. Vasta kun 
saavuimme kotimaahan, niin asiasta rupesi olemaan uutisissa enemmän asiaa. 
Mikäli koulutusajankohta olisi ollut muutamaa viikkoa myöhemmässä, niin tuskin 
mekään olisimme sinne enää päässeet. Onneksi kerkesimme saada kuitenkin 
koulutusjaksomme siellä käytyä. Tautitilanteen ollessa tämä mikä se nyt taas on, 
niin on taaskin epävarmaa, miten tulevat koulutukset seuraajillemme pystytään 
järjestämään.
Pandemia aiheutti myös sen, että kansainvälinen vuosikokous, Convention 
Singaporessa jouduttiin jättämään väliin ja kokous peruttiin kokonaan. Myös liiton 
kuten piirinkin vuosikokoukset jouduttiin toteuttamaan sähköisesti etänä.
Päämajan toimisto Illinoisissa kuten myös liiton toimisto Helsingissä on ollut 
pitkään suljettuna ja työntekijät ovat joutuneet työskentelemään etänä. Tämä on 
taas aiheuttanut toimistojen palveluissa jonkin verran harmia ja viivästymisiä.
Taudilla on ollut hyvin paljon merkitystä myös meidän Lion-toiminnallemme. 
Klubitasolla pandemia on aiheuttanut muutoksia eri käytänteissä. Ehkä suurin 
muutos on koettu aktiviteettiemme toteutuksissa. Monella klubilla totutuista 
aktiviteeteista on jouduttu luopumaan lähes tyystin ja tämä on samalla 
vaikuttanut myös jäsentemme mielialoihin sekä klubin talouteen. Paitsi 
aktiviteettien vähenemiseen myös monen jäsenen sosiaalinen kanssakäyminen on 
vähentynyt ja se on myös koettu hyvin negatiivisena. Useampi klubi on 
kokoontunut pandemian aikana vain etänä, teamsin tms välityksellä.
Meidän kaikkien on pitänyt miettiä uusia toimintatapoja ja keinoja selviytyä 
mahdollisimman vähällä. Kaikkea mitä poikkeusolot ovat tuoneet tullessaan ei 
pidä kokea kuitenkaan huonoina asioina vaan myös niistä tulee pyrkiä 
valikoimaan hyvät ja positiiviset asiat päältä.
Kaikesta huolimatta pidetään lippu korkealla ja huolehditaan omasta sekä 
läheistemme terveydestä, jotta pystymme taas palvelemaan innolla ja tarmolla, 
kun aika taas normalisoituu. Terveyttä teille kaikille!

toivottelee DG Erkki 
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30 NUORTA VAIHTOON TEKSASIIN JULIEN C 
HYER -LEIRILLE LC MUURAMESTA!

LC Muurame juhlisti ansiokasta työtään nuorisovaihdossa klubikokouksessaan 

14.9.2020 Muuramen Riihikelossa. 

LC Muuramen kautta on Texasin leirille lähetetty vuodesta 1991 lähtien yhteensä 

61 nuorta, joista Muuramen Lionit ovat yhteistyössä Muuramen lukion kanssa 

lähettäneet nuoria vaihtoon Julien C Hyer-leirille Teksasiin vuodesta 1996 lähtien, 

yhteensä 26 nuorta.

Tosin tämän vuoden kesältä vaihto jouduttiin siirtämään ensi kesään, joten 

tarkasti ottaen lähetetty on 25 nuorta. 26. nuori on vahvistettu lähtemään ensi 

kesänä - jos korona niin suo. Ennen Muuramen lukion perustamista vuonna 1995, 

klubi oli lähettänyt jo neljä nuorta tälle Teksasin leirille.

Tämän johdosta oli aihetta juhlia 30. muuramelaisen, Ilona Askolinin valintaa 

samalle leirille. 

Julien C Hyer -leiri on LC Muuramen ylläpitämä ja hallinnoima nuorisovaihdon 

erikoiskohde, johon valitaan vuosittain yksi nuori LC Muuramen toimesta sekä 

toinen jostain muusta G-piirin klubista. Joskus toinen lähtijä on poikkeuksellisesti 

valittu myös jostain muusta piiristä, jos omasta piiristämme ei ole löytynyt toista 

lähtijää.

Lukion puolesta juhlassa mukana 

olivat rehtori Aki Puustinen sekä 

opinto-ohjaaja Raili Sandelin. Heille 

kunniakirjat LC Muuramen puolesta 

luovutti klubin ja Teksasin leirin 

nuorisovaihtojohtaja Martti 

Ronkainen.

Lions liiton puolesta juhlallisuuksiin 

osallistui past nuorisovaihtojohtaja 

(YCED) Ari Lindell (LC 

Loimaa/Tähkä), joka luovutti lukiolle 

Lions-liiton nuorisovaihdon 

standaarin.

Kunniakirjan lukiolle luovutti Martti 
Ronkainen (vas.). Ari Lindell (kesk.) luovutti 
Lions liiton nuorisovaihtostandaarin lukion 
rehtori Aki Puustiselle (oik.)
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30 NUORTA VAIHTOON TEKSASIIN JULIEN C 
HYER -LEIRILLE LC MUURAMESTA! - Jatkuu

Nuorisovaihdon tilanne on tänä vuonna ollut haastava korona-pandemian takia. 

Käytännössä maailmanlaajuisesti nuorisovaihto peruuntui viime kesältä. Myös 

tuleva talvivaihto on näillä näkymin peruuntumassa joulun-uuden vuoden 

aikoihin.

Ensi kesänä on tarkoitus jatkaa nuorisovaihtoa, jos se vain suinkin pandemian 

johdosta on mahdollista. Periaate on se, että ne, jotka viime kesälle hyväksyttiin 

nuorisovaihtoon, voivat siirtää paikkansa ensi kesään. Näin on jo tapahtunutkin, 

eli kaikki G-piirin lähtijät ovat halunneet siirron tehdä. Mutta myös uusia 

hakemuksia otetaan, ja niiden jättöaika on joulukuun 15. päivä. Jos paikkoja 

siirroista jää, niin niihin valinta tapahtuu normaaliin tapaan. Tosin paikkoja on 

siirtojen johdosta rajoitetusti tarjolla.

Nuorisovaihtoterveisin,

Tuomo Rajala (LC Joutsa/Jousa)

Nuorisovaihtaja, YCEC - G-piiri

LEOjen standaarin luovutti  Leo / Lohi-
kosken Pastpresidentti Kati Jaatinen (oik.). 
Standaarin vastaanotti rehtori Aki 
Puustinen sekä opinto-ohjaaja Raili 
Sandelin.

2. VDG Markku Kauppinen kiitti 
Muurame klubia ja lukiota 
ansiokkaasta työstä ja yhteistyöstä 
nuorisovaihdossa niin Muuramen 
kuin G-piirinkin nuorisovaihdon 
hyväksi.
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30 NUORTA VAIHTOON TEKSASIIN JULIEN C 
HYER -LEIRILLE LC MUURAMESTA! - Jatkuu

Muuramen menestyksellisen ja usein palkitun ( 25 V,  per 1995 ) Lukion arvot 

ovat: KETTERÄ, ROHKEA, LUOVA, VASTUULLINEN, EDELLÄKÄVIJÄ. 

Teksti ja kuvat Martti Ronkainen

Vaihdokki no 30 Muuramesta 
Texasiin

Kädet riittää, saajat kiittää.
Opinto-ohjaaja Raili Sandelin sekä
rehtori Aki Puustinen.

Osalla maski, osalla ei, mutta 
turvavälein istutaan. 
Klubikokouksessa edessä Mikko 
Ruuska ja takana Pauli Autio
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Aktiviteettien raportointi

Lions-toimintaa ei tunneta omalla paikkakunnalla, maakunnassa 
tai valtakunnallisestikaan, jollei toiminnasta kerrota. Näkyvyys on 
klubeille tärkeää mm. siitä syystä, että lions-toiminta tulee 
tunnetuksi ja siten työmme paikkakunnan hyväksi tiedostetaan. 

Kun klubin toimintaan pyydetään mukaan uusia jäseniä, on hyvä, 
että heillä on jo etukäteen käsitys siitä, mitä kaikkea leijonat 
tekevät. Siispä tarvitaan tiedottamista ja markkinointia sekä 
paikallisesti, mutta myös tiedottamista omasta toiminnasta muille 
klubeille piirissä ja laajemminkin koko Suomessa. Helppo ja 
yksinkertainen tiedottamistapa on MyLion-sivuston käyttö ja 
kuukausittainen raportointi klubin toiminnasta. Kun nyt muutaman 
kuukauden ajan olen seurannut G-piirin klubien raportointia, olen 
huomannut siinä suurta vaihtelua. Joidenkin klubien sihteerit ovat 
erittäin aktiivisia ja raportointi on kunnossa, eräiltä klubeilta taas 
toiminnasta kertominen unohtuu lähes kokonaan. Jos sähköinen 
raportointi tuntuu hankalalta, tukea on saatavilla, kuten edellisessä 
G-Sanomissa kerrottiin: sähköpostiosoite 
107g.lctuki (ät) gmail.com. tai puhelin 044 9818705.
Ollessani alueen puheenjohtajana toissa kaudella, vierailin useissa 
klubeissa ja huomasin, että klubeilla on monia palvelu- tai 
varainhankintatoimia, joista muutkin klubit voisivat ottaa oppia. 
Omasta toiminnasta pitäisi vain muistaa antaa tietoa.

Tämän kauden kotimainen teema on: Monta tapaa tehdä hyvää. 
Klubit tekevät hyvää työtä, kertokaapa työstänne muillekin!

Olen Jouko Vierimaa, LC Karstulan 

jäsen vuodesta 1999. Toimin tällä 

kaudella piirin palvelujohtajana (GST).
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Teksti ja kuva Jouko Vierimaa

MyLion näyttömalli järjestelmästä



Kuulumisia Sri Lankan silmäsairaalasta
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Suomalaisten leijonien Sri Lankaan rakentama 
Ratnapuran silmäsairaala toimii nyt jatko-
rakentamisen jälkeen ajanmukaisissa tiloissa   
Potilaskontakteja on ollut tähän mennessä noin 
213.500. Harmaakaiheja on löydetty 21.400. 

Ilmaisleikkauksia on ollut noin 9.800 ja maksettuja leikkauksia 
9.400. Potilaskäyntejä sairaalassa on ollut 153.000 ja 
seulontaleireillä noin 41.000.
Suomalaisten yhteistyö sairaalan kanssa jatkuu nyt vähävaraisten 
srilankalaisten silmäleikkausten tukemisen muodossa. Yhteyksiä ja 
käytännön asioita hoitaa Sri Lankan Lions-ystävät, joka on Lions-
liiton alainen toimikunta.
Vuositukimaksu on 40 €/henkilö. Tästä 35 € menee 
lyhentämättömänä silmäleikkausten maksamiseen. Viiden euron 
lisällä katetaan välttämättömiä hallinnollisia menoja. Klubin 
tukimaksu on 100 € ja yrityksen tukimaksu 200 €. Tällä hetkellä 
tukijäseniä on 174, tukiklubeja 33 ja yritysjäseniä 1.
Yksi silmäleikkaus maksaa noin 70-80 euroa. Tukimaksulla 
saadaan pelastettua yhden köyhän henkilön näkö, sairaala maksaa 
toisen puolen. Sairaalassa noin puolet potilaista on varattomia 
ilmaispotilaita. Toisen puolen tuloilla katetaan toiminnan menot.
Mikäli haluat osallistua leikkausten tukemiseen, ilmoita siitä 
sähköpostilla jäsensihteeri Kaarina Laineelle, kaarina.laine@lions.fi 

Uutuutena on otettu käyttöön leikkauskummitoiminta. Toiminta 
tapahtuu siten, että PID Erkki Laineelle, erkki.laine@lions.fi, 
lähetetään sähköpostissa tieto, montako leikkausta haluat 
sponsoroida. Erkki lähettää toimintaohjeet. Halutessasi saat 
sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen. Jos maksava 
henkilö tai klubi lähettää kuvansa ja nimensä leikatulle henkilölle, 
niin sekin järjestyy.
Sri Lankan Lions-Ystävät toivovat mahdollisimman monen 
leijonan ja ei-leijonan maksavan tämän silmäleikkauksia 
rahoittavan maksun, sillä se on monen srilankalaisen 
varattoman ainoa toivonkipinä sokeutta vastaan.

Teksti ja kuva Tuomo Vartiainen



Lions Club laittoi hyvän kiertämään 
lahjoituksellaan
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Toimintaa auttamisen saralla.

Piirikuvernööri Erkki Mäntylän kautta tuli pyyntö Jyväskylän 
klubeille, josko Jyvälän Kansalaisopisto saisi klubien kautta 
tietokoneita käyttöönsä, vanhentuneiden tilalle.

Allekirjoittanut otti asian esille välittömästi klubissaan (Kuokkala), 
ja sai vihreää valoa ajatukselle. Sovin Ketään ei jätetä rannalle ry:n 
kanssa 7 tietokoneen lahjoituksesta, joka oli myös Jyvälän pyyntö. 
Myöhemmin laivaan nousivat myös Jyvässeutu 3 koneella ja Lohi-
koski yhdellä. Näin lahjoitettavia laitteita oli yhteensä 11.

Varsinainen luovutus tapahtui 28.9, josta tarkempi tarina 
seuraavalla sivulla

Teksti Mikko Kauranen, kuva sites/google.com

Leijonaterveisin!
Mikko Kauranen
Jyväskylä/Kuokkala
rahastonhoitaja



Lions Club laittoi hyvän kiertämään 
lahjoituksellaan - jatkuu
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Jyvälässä vietettiin 28.9.2020 juhlavaa kahvihetkeä, kun Lions Club 
Jyväskylä/Kuokkalan sekä Lions Club Jyväskylä/Jyvässeudun 
edustajat tulivat lahjoittamaan Jyvälän Setlementille 11 
kannettavaa tietokonetta.

Tietokoneita toivottiin Jyvälän kansalaisopiston Polkuja 
työelämään -hankkeen osallistujien käyttöön vanhentuneiden 
koneiden tilalle.  Laitelahjoitus palvelee laajasti Jyvälän toimintaa, 
sillä tietokoneita tullaan käyttämään kansalaistoiminnan ryhmissä, 
eri hankkeiden koulutuksissa ja ohjauksissa sekä setlementin 
muussa toiminnassa.

Lions Club hankki vähän käytetyt ja kunnostetut tietokoneet Ketään 
ei jätetä rannalle (KEJR) ry:ltä, jonka Jalo-hankkeessa puretaan, 
kierrätetään ja kunnostetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
Hanke tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa etenkin 18–29-vuotiaille 
pitkäaikaistyöttömille. 
Jalo-hankkeen pajalla työskentelee 4–5 palkatun työntekijän lisäksi 
30–40 kuntouttavan työtoiminnan työllistämää, joista jopa puolet 
sijoittuu kuntouttavan jakson jälkeen uudestaan työelämään. 

Lions Clubin lahjoituksella tuettiin siis samalla kertaa kahta 
työllistymistä tukevaa hanketta ja järjestöä!

Teksti ja kuva  Johanna Berlin

Kuvassa Jyvälään lahjoitettujen 
tietokoneiden edessä poseeraavat LC 
Jyväskylä/Jyvässeudun 
Antti Knuuttila ja Markku Anttila, 
Jyvälän Setlementin toiminnan-
johtaja-rehtori Helena Huovila, LC 
Jyväskylä/Kuokkalan Mikko 
Kauranen, Matti Ahokas ja Tapio

Sivonen, sekä LC Jyväskylä/Jyvässeudun Markku Ikkala. 
(Mukana lahjoituksessa oli myös LC Jyväskylä/Lohikoski).



Jyväskylä/Lohikoski 50 vuotta
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Pirteä jyväskyläläinen LC-klubi Lohikoski juhli viisikymppisiään 
26.9. Palokan Pelimannitalolla lahjoittaen 5000 euroa Keski-
Suomen Näkövammaisten toimintaan ja palkiten ansioituneita 
klubiveljiään ja puolisoja. Tilaisuuteen osallistui myös DG Erkki 
Mäntylä, joka juhlapuheessaan toi esille Lions-järjestön historiaa ja 
järjestön tekemää palvelu- ja auttamisaktiviteettejä, ”We serve”, 
mitä tehdään pyyteettömästi ympäri maailmaa suurimpana 
vapaaehtoisena palvelujärjestönä.  Juhlan ohjelmasta vastasivat 
Jyväskylän Tanssiopiston nuoret ja musiikista Maria Mustonen.  
Koronavaroitukset huomioiden tilaisuuteen osallistui 
viitisenkymmentä juhlavierasta. 

Teksti Ossi Kurki ja kuva Markku Koivisto

Avajaissanoissaan klubin presidentti Viljo 
Hokkanen toivotti  kutsuvieraat ja omat 
klubilaiset ladyineen tervetulleeksi juhlaan, 
minkä piti olla jo viime keväänä, mutta keväisen 
koronaviruksen muutettua suunnitelmia voitiin 
järjestää vasta nyt juhliaksemme  vapaammin. 
Puheessaan presidentti Viljo totesi klubien 
välisen yhteistyön merkittäväksi, koska yhdessä 
tehty aktiviteetti saa näyttävämmän 
lopputuloksen.  Tästä hän palautti mieliin

syksyisen omenamehustus aktiviteetin ja muutaman vuoden takaisen  
jyväskyläläisen SISU Paraicehockey -joukkueen pelikelkkahankinnan. -
Oman klubin vuosia jatkunut virkistys- ja viihdeaktiviteetti on nyt 
valitettavasti koronatauolla, mutta jatkuu heti tautitilanteen niin 
salliessa, totesi presidentti Viljo kuluvan kauden palvelutoiminnan 
osalta.

Klubin ensimmäisistä toimintavuosista 50 vuoden takaa kertoi 
perustajajäsen veli Viljo Lehtonen ja totesi kaipaavansa edelleen 
klubiin muutakin yhdessäoloa kuin vain kuukausikokoontumiset. 
Erityisesti veli Viljo kaipaili aiemmin usein käytettyä hauskaa 
”Leijonamurahdusta”, mikä murahdetaan silloin kun leijonalla menee 
oiken hyvin ja on iloinen mieli.  Mielen senhetkisen tilan leijona 
ilmaisee murisemalla ja murinan jälkeisillä yskäisyillä yhden, kahden

tai jopa kolmen yskäisyn kera. Niinpä nyt juhlan lopuksi
murahdettiinkin kiitokset oikein kolmella yskäisyllä!  



Jyväskylä/Lohikoski 50 vuotta - jatkuu
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Historiikin viimeiset 10 vuotta käytiin veli Markku Koiviston 
tekemänä powerpoint -esityksenä läpi kuvin ja sanoin tuoden 
kunkin vuoden tärkeimmät tapahtumat mieliin. Juhlan ohjelmaan 
kuului myös leijona-arpajaiset, jossa voittoina oli kaksi 
grafiikkataulua, lionsviiri ja nuorisoarpa.  

Klubiin uusi lionsritari

Teksti Ossi Kurki, kuvat Markku Koivisto

Juhlien ”sokeri pohjalla”  eli  palkitsemis-
seremoniat päätti ikimuistoisen 50-
vuosijuhlan.  PDG Ossi Kurki lyötiin 
asiaan kuuluvin menoin lionsritariksi
sekä lady Sinikka sai ladylle kuuluvan 
ansiomerkin.  Ritariksi lyöntiseremonian 
toimitti proritari Viljo Hokkanen apunaan  
lionsritari Heikki Suni ja lionsritari
Markku Koivisto.  

Lisäksi palkittiin 50-vuotisperustaja-
jäsenet Viljo Lehtonen ja Paavo Bärlund 
sekä 50-vuotispuoliso Anneli Bärlund, 
40-vuotisjäsenet Aimo Paananen ja 
Arto Murrtolahti sekä 40-vuotispuoliso 
Annukka Murtolahti.

Yhden ruusukkeen ansiomitalit  saivat Pekka Anttalainen, Markku 
Koivisto, Heikki Linja ja Heikki Suni.



Jyväskylä/Lohikoski 50 vuotta - jatkuu
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Juhlivaa klubia muistivat

Jyväskylä/Harju

Jyväskylä/Jyvässeutu

Jyväskylä Äijälä

sekä Palokka, Palokka/Wilma, Vaajakoski/Ewe, Leo Club 
Jyväskylä/Lohikoski, Helsinki/Finlandia, Uurainen, Suomen Lions-
liitto, MD 107-G, Jyväskylä/Viitaniemi. Yksityishenkilönä Maila 
Koponen.

Kutsuvieraina olivat DG Erkki Mäntylä ja K-S Näkövammaiset ry:stä 
Susanna Turkkila ja Jari Moisander.

Teksti Ossi Kurki, kuvat Markku Koivisto

Juhlan ohjelmasta vastasivat 
Jyväskylän Tanssiopiston nuoret ja 
musiikista Maria Mustonen.
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Tervehdys II alueen presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat!

II alueen aluefoorumi järjestetään Vesilinnassa ti 24.11. klo 17 -
19.30. Monelle klubille raportointi on edelleen ongelmallista. PCC 
Jari Rytkönen kertoo ja näyttää miten raportointi käytännössä 
tapahtuu. Omat puheenvuoronsa käyttävät piirin jäsenjohtaja, PDG 
Olavi Vesanen ja 2 VDG Markku Kauppinen. Lopuksi on 
yleiskeskustelu G-piirin nykytilasta.

Jokaiselle leijonalle aluefoorumi on oiva tilaisuus tutustua oman 
lohkon ja oman alueen klubivirkailijoihin ja saada samalla 
päivitettyä lions tietoa. 

Tervetuloa klubin presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja 
aluefoorumiin. Illan ohjelma on liitteenä. Ilmoittautumiset 
allekirjoittaneelle 21.11. mennessä. Tilaisuudessa noudatetaan 
koronaohjeistusta.

Hyvää pyhäinpäivää!

Lionsterveisin Viljo Hokkanen
II alueen 3. lohkon pj, LC Jkl/Lohikosken presidentti

viljo.hokkanen@lions.fi
0503534838  tekstiviesti

Teksti Viljo Hokkanen


