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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet lukemassa kauden 2018 – 2019 viimeistä G-sanomat julkaisua.
Julkaisun toimittaminen on edelleen itselleni mieluinen ja  mielenkiintoinen 
aktiviteetti.
Toki klubeilla on hienoja omia tarinoita on enemmän kuin julkaisuun niitä on 
saatu.

Ei tarinan tarvitse olla klubin sihteerin, presidentin, tiedottajan tai 
markkinointiviestinnän johtajan 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.
Edelleen korostan, että kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla lupa 
kuvan julkaisemiseen ellei kuvaa ole otettu julkisessa yleisötilaisuudessa.

Piirimme nuorisovaihtoleiriltä puuttuu edelleen isäntäperheitä, johon 
liittyvää asiaa on seuraavalla sivulla.

G-sanomat palaa asiaan uudelleen elokuussa uusin ajatuksin.
Tavoitteena on edelleen, että sisältö perustuu klubien lähettämiin tarinoihin.

Julkaisun sisältö: Sivu
- Nuorisovaihto – isäntäperheet kesä 2019 3
- Muurame – Diabeteksen ennaltaehkäisyä 4
- Uutta virtaa toimintaan Jyväskylä / Cygnaeuksessa 5 - 6
- Palokan leijonat siivosivat Palokkaa 6
- Joutsa/Jousan kauden 2018-2019 päätös 7 - 9
- Miesten Ilta Toivakassa – Katse ympäristöön 10
- Jousan markkinat 11
- Kapituliherra – Leijonanäytös Riihiteatterissa 12
- Konsertti Kuokkalan Kirkossa 13
- Tutustu liiton talouteen 14

Kiitokset kaikille tällä kaudella G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Hyvää kesää 2019 kaikille toivottaen

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Nuorisovaihtoasiaa

ISÄNTÄPERHEITÄ TARVITAAN SUOMEEN SAAPUVILLE NUORILLE!

Nuorisovaihtoon kuuluu perinteisesti nuorisoleiri sekä leiriläisille asuminen 
suomalaisessa tavallisessa perheessä yhden tai kahden viikon ajan.

Kesällä 2019 on G-piirin vuoro järjestää leiri, vastuuklubina toimii LC 
Uurainen.
Leirin ajankohta on 26.7 – 4.8. Nuorten isäntäperhejaksot ovat 13/14.7 –
26.7, kahden japanilaisen perhejakso ajoittuu leirin jälkeen.

Tämän johdosta pyydän kaikkia leijonia hakemaan halukkaita perheitä, joilla 
on mahdollista ottaa nuori asumaan luokseen hetkeksi. Isäntäperheen ei 
tarvitse olla lion-perhe.
Jos mahdollista, niin nuoria voi ottaa luokseen kaksin kappaleinkin. Näin 
vaikkapa siinä tapauksessa, että isäntäperheen 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.

Leirillemme saapuvat nuoret ovat pääsääntöisesti 16 – 17 vuoden ikäisiä, 
yksi 18 v ja yksi 15 v. 

Saapuvat nuoret tarvitsevat edelleen kipeästi isäntäperheitä.
Vielä toistakymmentä nuorta on ilman isäntäperhettä.

Isäntäperheenä toimimisesta kiinnostuneet voivat yhteydessä piirin 
nuorisovaihtojohtaja Tuomo Rajalaan.

Nuorisovaihtoterveisin,
Tuomo Rajala
Nuorisovaihtojohtaja G-piirissä
puh. 044-2719227
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Diabetes on yksi viidestä Lions-järjestön 
palveluhaasteen kampanjoista

Teksti ja kuva: Tuomo Kilpinen

Diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi Lions Club Muurame järjesti jälleen 
verensokerin mittauksen ja tällä kertaa myös sydämen rytmin mittauksen 
Muuramen Apteekissa.
Runsaat 80 henkeä osallistui aktiviteettiimme ja sai arvion 
tutkimustuloksesta sisätautien erikoislääkäri, lion John Meliniltä.
Tilaisuudessa arvotun verensokerimittarin voitti Tarja Koikkalainen 
Muuramen Kinkomaalta.
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Diabetes-päivässä 6.4.2019 olivat mukana 
leijonapuoliso, sairaanhoitaja Johanna 
Kerttula (vas.), Muuramen Hyvinvoinnin 
diabetes-hoitaja Pirjo Perälä, leijonat Jorma 
Turunen, Jari Raulo ja sisätautien 
erikoislääkäri lion John Melis (edessä).

Diabetes
Diabetes on maailmanlaajuinen epidemia, joka vaikuttaa yhä useampiin 
miehiin, naisiin ja lapsiin kaikkialla maailmassa. Me lionit ja leot näemme 
mitä diabetes aiheuttaa paikkakunnillamme ja olemme valmiina 
taistelemaan sitä vastaan yhdessä.

Opi - Tietoja diabeteksesta
Diabetes voi johtaa vakaviin tauteihin, jotka vaikuttavat sydän- ja 
verenkiertoelimiin, silmiin, munuaisiin, hermostoon ja hampaisiin. Useimmissa 
rikkaissa maissa diabetes on suurin sydäntauteja, sokeutta, munuaisongelmia 
ja amputaatioita aiheuttava sairaus. Sen on arvioitu vaikuttavan 629 
miljoonaan aikuiseen vuoteen 2045 mennessä.

Löydä - Meillä on suunnitelma

Me palvelemme erilaisia yhteisöjä kaikkialla maailmassa: me näemme ja 
tiedämme mitä diabetes aiheuttaa näissä yhteisöissä. Me aiomme yhdessä 
tehdä asialle jotain. 

Strateginen tavoitteemme

Vähennämme diabetesta ja parannamme sitä sairastavien 
elämänlaatua.

Teksti: www.lionsclubs.org



Uutta virtaa toimintaan Jyväskylä / Cygnaeuksessa

Lähivuodet ovat olleet puuhakasta aikaa LC Jyväskylä Cygnaeuksessa. 
Toimintakaudella 2016-17 saatiin toteutettua pitkään suunnitteilla ollut 
mainostauluhanke ja kaudella 2017-18 uutena avauksena 
hyväntekeväisyyskonsertti Jyväskylän Paviljongissa yhteistyössä Semmareiden
ja mittavan sponsorijoukon kanssa. Nämä aktiviteetit avasivat klubille 
mahdollisuuden ottaa suurempia haasteita myös leijonien yhteisten palvelu- ja 
tukiaktiviteettien alueella.
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Kaudella 2018-19 käynnistimme Lions-liiton 
painopisteiden mukaisesti mittavan 2-tyypin 
diabetekseen ehkäisemiseen ja tiedottamisen 
liittyvän kehittämishankkeen, joka on suunnattu 
erityisesti nuorille aikuisille. 
Yhteistyökumppaninamme on  JAMK, jossa 
oppilaiden useat  työryhmät ideoivat keinoja edellä 
mainitun sanoman konkretisoimiseksi. Hanke 
päättyy syksyllä 2020, jolloin järjestetään jälleen 
hyväntekeväisyyskonsertti Jyväskylän 
paviljongissa. Silloin palkitaan myös  parhaat 
opinnäytetyöt.

Kun sydän pysähtyy, on kiire auttaa. Eduskunnan kansalaisinfossa oli 12.3.2019  
Suomen Lions-liiton sydäniskuri-kampanjan aloitustilaisuus. Kampanjan 
tavoitteena on saada Suomeen noin tuhat uutta sydäniskuria. Kampanja on yksi 
Suomen suurimmista lionien humanitäärisistä kampanjoista.
LC Jyväskylä Cygnaeus luovutti  seuraavana päivänä, 13.3.2019 klubikokouksen 
yhteydessä  Jyväskylän Wanha Freda :n hallintaan defibrillaattorin, 
sydäniskurin. Lahjoituksen luovutti klubin puolesta klubin presidentti Veli 
Juhani Aho ja sen ottivat vastaan yrittäjien puolelta ravintolapäällikkö Elina 
Pellonpää, Ari Kilpiäinen ja Saara Moilanen. Yhteisenä toiveenamme oli, että 
toivottavasti sitä ei tarvita, mutta jos…
Osoitteesta defi.fi löytyvät kaikki maamme sydäniskurit osoitteineen, 
laitetyyppeineen ja kyseisten tilojen mahdolliset aukioloajat.

Sydäniskurin lahjoituskuva:
vas. presidentti Veli-Juhani Aho
lahjoituksen vastaanottajat 
yrittäjien puolelta
ravintolapäällikkö Elina Pellonpää,
Ari Kilpiäinen ja Saara Moilanen.

Näiden aktiviteettien ohella klubilla toimivat edelleen pitkään hoidetut 
vanhusten ulkoiluttamispalvelu Keljon vanhainkodilla, veteraanien kuljetukset 
sekä Kankitien asuntolan asukkaiden ”pikkujouluhetki” pienen purtavan ja 
pienimuotoisen ohjelman merkeissä.

Teksti ja kuva: Heikki Paanila



Uutta virtaa toimintaan Jyväskylä / Cygnaeuksessa

Teksti ja kuva: Heikki Paanila

.
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Vas. Eeva-Liisa Edelmann,
lions ritari Kari Edelmann ja klubin 
presidentti Veli-Juhani Aho

LC Jyväskylä Cygnaeuksella oli juhlapäivä 13.3.2019, kun klubiveljemme Kari 
Edelmann lyötiin Lions-ritariksi. Ritariksi lyömisen suoritti G-piirin ARS –
toimikunnan puheenjohtaja, Viljo Hokkanen. Tilaisuudessa oli mukana myös 
Veli Karin lady, Eeva-Liisa Edelmann.

Veli Kari Edelmann on toiminut klubimme 
aktiivisena jäsenenä yli 10 vuoden ajan ja 
toiminut tuona aikana mm. klubimme 
presidenttinä, lohkon puheenjohtajana ja 
piirikuvernöörinä. Viime aikoina hän on 
toiminut erittäin aktiivisesti diabetes-
projektimme ideoinnissa.

Palokan leijonat siivosivat Palokkaa

Jyväskylässä järjestetään keväisin koko kaupungin yhteiset siivoustalkoot. 
Siivouspäivän tavoitteena on kerätä talkoovoimin luonnosta talven aikana 
kertyneet roskat.

Mukana on taloyhtiöiden  ja asukasyhdistysten ihmisiä, järjestöjen jäseniä, 
yksittäisiä kaupunkilaisia ja koulujen oppilaita. Talkooväki saa suojahanskat ja 
jätesäkit roskien keräämistä varten. Kaupunki huolehtii roskien 
poiskuljetuksesta.

Palokan Lions Klubi on ollut joka vuosi näkyvästi mukana Palokan alueen 
talkoissa. Luonnosta löytyy hämmästyttävän paljon ulos heitettyjä roskia. 
Säkeittäin kerättiin tänäkin vuonna tupakka- ja nuuska-askeja, 
hampurilaispaikkojen kääreitä ja kaikkea muuta jätettä. Valistusta tarvitaan siis 
edelleen runsaasti.

Teksti ja kuva: Tuomo Vartiainen



Joutsa/Jousan kauden 2018 – 2019 päätös

LC-Joutsa/Jousa piti 9.5.2019 kuluvan toimintakauden viimeisen 

klubikokouksensa perinteisessä kokouspaikassa Ravintola-Huttulassa. 

Mukana tässä kokouksessa olivat myös klubimme aktiiviset ladyt. Ilta alkoi 

ruokailulla ja välittömästi sen jälkeen kuulimme mielenkiintoisen ja hyvin 

ajankohtaisen esitelmän aiheesta:

Teksti ja kuvat: Heikki Kuurne

Mikko Huikko
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"Sähköautoinfo”. Hyvin valmistellun ja antoisan 

esityksen oli tehnyt sähköautoasiantuntija Mikko 

Huikko Joutsan Rutalahdesta.

Hyvät juhlavieraat, arvoisat tilaisuuden osanottajat, 

lionit rakkaat ladyt. Olemme kokoontuneet tämän 

kulttuurimatkamme merkeissä seuraavalle rastille 

tänne Vaarunhovin miellyttäviin tiloihin viettämään 

yhteistä iltaa ja nauttimaan pöydän antimista, 

keskustelemaan päivän kokemuksista ja pohtimaan

Lions-ritarin vihkiminen
Joutsa/Jousa Vaarunhovi 9.2.2019

lions-toimintamme tulevaisuutta. On erittäin hienoa, että olemme saaneet 

liikkeelle näin mittavan lions-joukkueen Joutsan nuorimmasta klubista LC-

Joutsa/Jousasta.

Kokousesitelmän jälkeen 

luovutettiin Melvin Jones 

jäsenyys lion Timo 

Tommolalle. 

Luovutuspuheen piti lion 

Heikki Kuurne ja 

luovutuksessa oli mukana 

klubin presidentti Harri 

Pappinen.

Timo Tommola
Harri Pappinen, Timo Tommola 

ja Heikki Kuurne



Lions-ritarin vihkiminen ...jatkuu
Joutsa/Jousa Vaarunhovi 9.2.2019

Teksti: Heikki Kuurne
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Seuraavaksi seuraa tämän tilaisuuden juhlava tapahtuma, joten pyydän teitä 

seuraamaan tapahtumaa sille kuuluvalla arvokkuudella. Minut on valtuutettu 

suorittamaan tämä merkittävä tapahtuma, mistä olen erittäin iloinen ja ylpeä. 

Tämä palkitsee merkittävällä tavalla myös sitä työtä, mitä vuosikymmenien 

aikana olen ja me kaikki olemme saaneet tehdä tämän palvelujärjestön hyväksi, 

teemalla ”Me palvelemme”.

Te kaikki läsnäolijat olette tapahtuman todistajia, mutta tilaisuuden 

arvokkuuden vuoksi pyydän todistajiksi klubimme pastpresidentti Tuomo 

Rajalan, joka edustaa klubimme estynyttä presidenttiä Harri Pappista sekä 

klubimme sihteerin Jari Lämsän. Pyydän teitä tulemaan tänne eteen, olkaa hyvä.

LC-Joutsa/Jousa on toiminut runsaat 40 vuotta. Klubimme pääaktiviteettina on 

ollut kautta aikojen markkinoiden järjestäminen. Toiminnallamme olemme 

pyrkineet pitämään paikkakuntaamme esillä, pitäneet huolta siitä, että 

vapaaehtoinen toimintamme näkyy, kuuluu ja se myös tunnustetaan. Kautta 

aikojen myös klubimme ladytoiminta on ollut monipuolista, aktiivista ja 

varsinaista klubitoimintaamme tukevaa. Tästä kaikesta lämmin kiitos teille 

arvoisat ladyt.

Meillä on toimintavuosien aikana ollut mukana lukuisa määrä veljiä. 

Perustamisesta alkaen osa on pysynyt aktiivisesti toiminnassa mukana, osa on 

joutunut olosuhteiden pakosta luopumaan tehtävistä, osa on saanut kutsun tästä 

ajasta iäisyyteen. Mukana klubissamme on vielä muutama perustamisesta 

lähtien mukana ollut veli. Veli, josta nyt on puhe, on toiminut aina erittäin 

aktiivisesti. Toimintakaudella 1980-81 hän toimi klubin presidenttinä. Monet 

muutkin klubivirkailijan tehtävät ovat tulleet hoidetuksi vuosien saatossa. 

Merkittävät ansiot tällä klubiveljellä ovat kaikessa vapaa ehtoisessa, talkootyötä 

sisältävistä tehtävistä. Markkinat ovat olleet aina toiminnan keskipisteenä. Myös 

klubimme edustaminen eri tilaisuuksissa ja eri tapahtumissa ovat saaneet 

osansa tältä veljeltämme. Valtakunnan tason pilkkikilpailuissa olemme monesti 

saaneet lukea nimen tulosluettelon kärkipäästä. Esimerkillistä on ollut toiminta 

myös jäsenhankinnan saralla. Monet klubimme uudet veljet ovat saaneet vinkin 

ja kutsun hänen kauttaan klubitoimintaamme. Myös monet yhteiskunnalliset 

tehtävät ovat olleet tätä veljeä aina lähellä. Omat henkilökohtaiset suoritukset 

urheilussa, lähinnä hiihdossa, toiminta Joutsan Pommissa ja aktiivinen toiminta 

ja seuranta oman kotikunnan asioissa, ovat saaneet merkittävän ja kiitettävän 

osan vuosien saatossa.



Lions-ritarin vihkiminen ...jatkuu
Joutsa/Jousa Vaarunhovi 9.2.2019

Teksti: Heikki Kuurne
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Minulla on kunnia ja ilo kutsua klubiveljemme Juhani Virmanen ja hänen 

ladynsä Irja Virmanen tänne eteemme.

Hyvä lion Juhani, klubisi on pannut merkille toimintasi lionina. Olet klubimme 

perustajajäsen, 100 prosentin lion vuosikymmenien ajan. Olet toiminut klubin 

presidenttinä ja erilaisissa viroissa ja toimissa vuosien aikana. Toimintasi on 

myös ulottunut klubin ulkopuolelle. Olet aktiivisesti osallistunut 

yhteiskunnallisen toiminnan lisäksi monipuolisesti klubisi toimintaan ja ottanut 

vastaan sinulle tarjotut tehtävät aidossa ja oikeassa leijonahengessä. Olet 

käyttäytynyt aidon lionin lailla ja innostanut esimerkillisesti myös muita 

lioneita. Puolisosi Irja on tukenut toimintaasi. Olette yhdessä siirtäneet lions -

aatetta myös tuleville sukupolville oman perheenne keskuudessa.

Tämän kaiken edellä mainitun perusteella on klubisi hallitus yksimielisesti 

päättänyt hakea sinulle Aarne Ritari-killan jäsenyyttä. Aarne Ritari-säätiön 

hallitus on käsitellyt hakemuksen, tutkinut taustasi, perehtynyt toimintaasi ja 

päättänyt hyväksyä klubimme hakemuksen.

Arvoisat läsnäolijat – pyydän teitä nyt kunnioittamaan ritariksi lyöntiä 

nousemalla ylös.

Pyydän sinua lion Juhani asettamaan toisen polvesi tälle tuolille ja ottamaan 

vastaan Lions-ritarin arvon

Aarne Ritari säätiön valtuuttamana ja näiden todistajien läsnä ollessa minulla on 

kunnia saamani valtuutuksen perusteella lyödä sinut näillä miekaniskuilla.

Lions-ritariksi ja Aarne Ritari -killan jäseneksi, numero 2050.

Nyt voit nousta ylös ja olla ylpeä nimityksestäsi.

Uskomme, että tulevaisuudessakin seuraat sydämesi ääntä ja autat siellä, missä 

apua kipeästi tarvitaan. Sinulle luovutetaan nyt nimityksen todisteeksi 

jäsenyystodistus, ansiomitali sekä juhla- ja arkimerkit.



Miestenilta Toivakassa – Katse Ympäristöön

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Porkka
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Toivakassa jo perinteeksi muodostunut miesten ilta kokosi seurakuntakodille 

täyden salin miehiä. Miesten ilta alkoi tutulla tavalla grillimakkaran, voileipien ja 

perunasalaatin nauttimisella. Toivakan puhaltajat loivat musiikillaan juhlallisen 

ja arvokkaan tunnelman. Hyvän ruoan ja musiikin myötä miesten mielet olivat jo 

lämpöiset. Tilaisuuden juontaja Tauno Rantalainen toivotti miehet 

tervetulleeksi.

Kokoonnumme nyt jo kahdeksannentoista kerran, joten perinteitä on. 

Perinnettä on myös asevarikon ajoilta tuolla eteisessä oleva suuri tykistön hylsy. 

Se on sitä varten, että tänään sinne laitetaan roposemme seurakunnan diakonia 

ja musiikkityötä varten, kehotti Rantalainen.

Miesten illan teema oli ajankohtainen ja ympäristöpainotteinen.

Olihan mukana laukaalainen biokaasuyrittäjä Erkki 

Kalmari (ylh. oik.) ja Metsä Groupin Äänekosken 

biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen (alh. vas.).   

Vierailevana puhujana oli myös Kasvu Open Oy:n 

toimitusjohtaja Uljas Valkeinen (ylh. vas.). Illan neljäs 

puhuja oli Toivakan kirkkoherra Panu Partanen (alh. 

oik.).

Mikko Kalmari

Kaikki illan puhujat käsittelivät illan teemaa ”katse 

ympäristöön” omalla tavallaan. Kalmari puhui 

biokaasu liiketoiminnasta ja sen värikkäästä 

historiasta. Poikolainen esitteli modernia Äänekosken 

biotuotetehdasta ja sen uusia arkielämän 

tuotteistuksia. Valkeinen esitteli yritysten 

kehittymiseen maksuttoman sparrausohjelman tuella. 

Partanen puhui kirkon suhteesta ympäristöön, 

arvojen vaikutuksesta ja raamatun viittauksista.

Tilaisuus päättyi iltavirteen 462 ”Soi kunniaksi luojan”.

Uljas Valkeinen yleisön 

edessä



Jousan markkinat

Teksti: Heikki Kuurne
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LC-Joutsa/Jousa järjestää jälleen tulevan elokuun kolmantena viikonvaihteena jo 

perinteeksi muodostuneet Jousan markkinat, nyt 42. kerran. Kaksipäiväinen 

markkinatapahtuma on yksi keskeinen klubin aktiviteeteistä. Kaupanteon 

lomassa on ohjelmaa Tapahtuman järjestelyissä ovat kaikki klubiveljet ja ladyt 

aktiivisesti mukana. Markkinoiden tuotto kohdistetaan lionstoiminnan 

periaatteiden mukaisesti kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen, 

paikallisuutta korostaen. LC-Joutsa/Jousa toivottaa markkinamyyjät ja 

markkinakansan lämpimästi tervetulleeksi Jousan markkinoille 16.-17.8.2019! 

Tavataan markkinoilla!



Leijonanäytös Taulun Riihiteatterissa

Teksti: taulunkartano.fi/taulun-riihiteatteri-2019/
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Taulun Riihiteatteri on kesäteatteri, jossa miljöökin on osa teatterielämystä.  

Katso video Riihiteatterin miljööstä. 

Kesän 2019 ohjelmiston ”Kapituliherra” näytelmän ohjaa Mikko Kauranen.

Hauskaa, perinteistä kesäteatteria, jonka parissa nauru irtoaa ja viihtyminen on 

taattu. Näytökset ovat heinäkuussa. Näyttelijöinä Ruuhimäen ja Kankaisten 

alueen kokeneita harrastajateatterilaisia.

Kapituliherra on yli 100-vuotta sitten kirjoitettu huvinäytelmä, jossa 

sukellamme hengellisen säädyn, eli papiston ja kyläyhteisön arkeen.  Mitä 

pappilassa tapahtui 100-vuotta sitten.

Näytelmässä haisee historia.  Tilanteet ovat hieman erilaisia kuin nykyään, ja 

henkilöt karakteerisempia, ei niin yksioikoisia. Kirkkohallitus, eli kapituli oli 

silloinkin kiinnostunut alaistensa teoista, myös siitä mitä tapahtui kirkon ja 

pappilan ulkopuolella.

Teatteripaketti tarjoillaan vielä erinomaisessa miljöössä.

Vanhassa riihessä, jossa on pikimustat seinät, jossa historia huokuu jokaisesta 

seinähirrestä. Itsekukin voi tulla muistelemaan nuoruuttaan ja kertomaan 

lapsenlapsille mitä milläkin koneella, ja esineellä on tehty.

Historiaa huokuva huvinäytelmä.

Leijonanäytös Taulun Riihiteatterissa su. 21.7.2019 

klo 15.00

Yli 100 vuotta vanha teksti, joka toimii myös tänä 

päivänä.

Hiukan kun päivitti kieltä, niin on myös hauska, ja 

tilannekomiikka siihen päälle, niin nautittavaa 

kesäteatteria on tarjolla kokoraha edestä.

Teksti: Mikko Kauranen
Kuva: Mikko Kaurasen lähettämä

https://www.youtube.com/watch?v=wMdWkLYUEds&feature=youtu.be


”Vain hiljaisella on korvat kuulla”

Ilmoituksen laatija: Mikko Kauranen
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Tutustu Lions-liiton talouteen
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Mikäli olet kiinnostunut palauttamaan mieleesi liiton talouden tilaa koskevia 

asioita ja tehtyjä toimenpiteitä, voit tutustua koosteeseen pääsihteerin taloutta 

koskevista kirjoituksista LION-lehdessä vuodesta 2013 alkaen.

Kirjoituksissa käsitellään muun muassa vuosikokouksissa esitettävää 

tilinpäätöstä alkaen tilinpäätöksestä 2011 – 2012 päättyen tilinpäätökseen 2017 

– 2018, jota käsitellään Kalajoen vuosikokouksessa 8.6.2019, ja 

tilinpäätöskaudella tehtyjä säästö- ja kehittämistoimia talouden kuntoon 

saattamiseksi.

Tästä linkistä saatava kooste on suora kopio vuosikokousaineistosta 

salasanasuojatulta jäsensivustolta 

www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/

http://e-district.org/userfiles/463/file/G-sanomat/Paasihteerin_talouskatsaukset_2011-2018.pdf


Kiitos, kun jaksoit lukea tänne 
saakka.

Tavataan Kalajoella
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