
I Alue 1 Lohko 
 
Hei 
 

Tässä näitä alueeni kuulumisia syksyltä. 
 

Jääli Taisto Tiri kertoi että perinteiset Venetsialaiset on pidetty jo, Seuraavana talkoot 
Kalamäen laavulla, Sinne on tarkoitus rakentaa liiteri, liiterin on lahjoittanut metsähallitus. 
Tässä vähän kaavailtiin että olisi hyvä yhteistyökohdem esim. Kiiminki ja Ylikiiminki 
klubeille. Joulunavaus on seuraava isompi ponnistus. 
 

Ylikiiminki  
Ensimmäinen kokous 8.9 Mitään uusia tempauksia ei vielä tiedossa. Renkaan vaihto 
toteutuu lokakuussa Joulukalenterin sunnittelu aloitetaan hetimiten. 
 

Haukipudas  

Ensimmäinen yhteinen kokous ensi viikolla ja se on samalla sääntömääräinen 
syyskokous. 

  

Kello 

Aloitaa kauden 8.9. Ei ole järjestetty mitään tapahtumia. Tulevat tapahtumat ovat mm. 
Haukipudas-päiville osallistuminen ja Haukiputaan itsenäisyysjuhlien seppeleen lasku. 
 

Ii 

Lähipäivinä led-heijastinten jako iiläisille ekaluokkalaisille. Leideillä on 
suunnitteilla kirpputori. Muut aktiviteetit: aurausviittojen pystytys, joulukuusien 
haku ja joulutori ennen joulua. Ensimmäinen on tänään. 
 

Yst.terv M.Po 

 
 



II alueen 1. lohko 

Klubeja lohkossa 7, joista 2 Oulunsalossa, 2 Kempeleessä ja 3 Limingassa. 

Jäsenmäärä kauteen lähdettäessä on 132, joka on -5 vuoden takaiseen verrattuna - lähes ennallaan pois 

lukien Oulunsalon klubi, jossa on jäsenistössä tapahtunut eniten eroamisia ja hallituksen kasaamisen kanssa 

vaikutti myös olleen haasteita. 

Yhteydenotot ovat klubeihin vielä osittain kesken, mutta whatsapp -ryhmä on valmis nopeaa tiedotusta 

varten. 

Klubit ovat olleet aktiivisia kesänkin aikana ja syksyyn lähdettäessä vaikuttaa olevan todella monenlaista 

toimintaa luvassa kaikissa klubeissa. 

LC Kempele Aurora: Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtuma, Oulun seudun Ukrainalaisille perheille ja 

Helpcenterille avustus, baanan siivousta, kirppistoimintaa ja paljon muuta klubikokousten lisäksi. 

LC Kempele Sampola: Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtuma (minuakin värvättiin Leijonaksi tapahtumassa 

paikan päällä       – aivan mahtavaa!), baanan siivousta, klubikokouksia ja useita talkoiluja tiedossa. 

LC Oulunsalo: Tiedustelu vielä avoinna 

LC Oulunsalo Salottaret: Pokemon Go-tapahtuma, Vihiluoto Weekend, Äimäraution ravit, Lastenpäivä 

Varjakassa, muita aktiviteetteja ja talkoiluja sekä aktiiviset kokoukset. 

LC Liminka Liminganlahti: Niittypäivä vuosittaisena päätapahtumana elokuussa, muita aktiviteetteja ja 

talkoiluja sekä aktiiviset kokoukset. 

LC Liminka Lakeus: Wanhan ajan joulu vuosittaisena päätapahtumana, muita aktiviteetteja ja talkoiluja sekä 

aktiiviset kokoukset. 

LC Liminka Kultasirkut: Osallistuminen miesklubien järjestämiin tapahtumiin (Niittypäivä, Wanhan Ajan 

Joulu), kahvituksia, omaishoitajien päiviä, muita aktiviteetteja ja talkoiluja sekä aktiiviset kokoukset. 

Tavoitteenani on vielä ennen PiHan syyskuun kokousta olla yhteydessä kaikkiin klubeihin henkilökohtaisesti 

ja joko 2. varapiirikuvernöörin kanssa yhdessä tai itsenäisesti vierailla syksyn ja talven aikana 

mahdollisuuksien mukaan klubien tapahtumissa tai klubikokouksessa.  



II Alue 2. Lohko 
 
Kirje klubeille: 
 
Hei ja oikein hyvää alkusyksyä! 
 
Sain tehtäväksi laatia lyhyen raportin lohkomme klubien viime- ja lähiaikojen tekemisistä. 
Raportti tulee seuraavan piirihallituksen esityslistan liitteeksi. Minun pitäisi toimittaa raportti 
8.9. mennessä. Joten voisitteko ystävällisesti kertoa klubinne kuulumisista 
mahdollisimman pian. 
 
Terveisin Esko Laulajainen 
 
Tässä klubien vastaukset: 
 
Muhos: 
Lyhyesti muistin varasta T Erkki Ojala 
 

Lions ravit Oulu 
Joulukortti Aktiviteetti 
Perinteinen laituri aktiviteeti 
Muhos Muksu tapahtumassa mukana yhtenä toimijana 
Lions liiton Vaihto Oppilas, suunniteltu yksi oppilas 
Joululahja avustus, yhteistyössä Muhoksen seurakunta / diakoniatyö  
Itsenäisyyspäivän kynttilät sankarihaudoille 
Jouluaaton kynttilä sankarihaudoille / mehutarjoilu  
Kotiseutuyhdistykselle, tuki maksu 
 
 
Tyrnävä: 
 
TERVEHDYS TYRNÄVÄLTÄ, ESKO!! 

  

Toivottavasti vielä kerkiää tämä meidän info.....!! Varsinaisia omia aktiviteetteja ei ole tänä 

kesänä ollut, mutta olemme olleet auttamassa 

muutamassa tapahtumassa. Liikenteenohjausta teimme Galleria Conradin 

rautalankaillassa 09.07.2022. Temmeksen kesäteatterin näytelmissä 

Leijonaveljemme Juha Elsilä on huolehtinut äänentoistolaitteista useammassa 

näytännössä tänä kesänä kuin myös Temmes -päivillä viime lauantaina 

30.07.2022. Tyrnävän 31. Perunamarkkinoiden 24.09.2022 valmistelut etenevät hyvässä 

vauhdissa. Sinne sitten ovat lämpimästi Tervetulleita 

myös mahdollisimman moni I-piirin Leijona....!!! 

  

Hyvää elokuista kesää ja sen jatkoa!! 

  

Ystävällisin yhteistyöterveisin, jarmo 
Jarmo J Kurunsaari 

Area Account Manager, Ethicon Endo & Energy 

 
 



 
 
Utajärvi: 
 
-Tervareitti osakeyhtiön huoneiston pintaremontti touko- ja kesäkuussa yhdessä Muhoksen 

ja Vaalan kanssa 
-Tervareitti osakeyhtiön hallitustyöskentely (myös Muhos ja Vaala) 
-Kantajina hautajaisissa 
-Vanhuskummitoiminta pyritään käynnistämään uudelleen 
-Joulukorttiaktiviteetti 
-Itsenäisyyspäivänä kynttilät sankarihaudoille ja seppelten lasku 
-Stipendit uusille ylioppilaille  
-Jouluavustukset vähävaraisille 
-jne 
 
 
Vaala: 
 
Hei 
 
Yleisesti ottaen kuuluu hyvää, jäsenmäärä on kehittynyt mukavalle tasolle viime kauden 
aikana, nyt siis 32 jäsentä. 
 
Lähiaikoina LC Vaala on pitänyt normaalit kokoukset, kesällä vaihtokokous ja elokuussa 
kuukausitapaamiset. Kesällä on tehty sankarihautojen puhdistusaktiviteetti ja osallistuttu 
toritapahtumaan. Syksyn osalta on tulossa mm. renkaanvaihtotempaus. 
 
Yt. Tapani 
 

 



 

Lohkarin valmisteluvaiheeseen liittyviä tekemisiä 30.6.2022 mennessä

8.6.2022 Lohkon klubien yhteiskokous Pulkkilassa

Raahe Kreivistä läsnä Mikko Koistinen ja pres. Harry Sanaksenaho (+puoliso Kaarina)

Lohkon puheenjohtajana 1.7.2022 alkaen

15.7.2022 Tiedustelu klubeilta minkälaisia ukrainalaisiin pakolaisiin kohdistuvia avustuksia, 

aktiviteetteja tai suunnitelmia tulevista aktiviteeteista lohkon klubeissa on.

LC Vihanti (15 jäs): Kaudella 2021/2022 on osallistunut ukrainalaisten tukemiseen

Kaudella 2022/2023 ei suunnitelmia 15.7.-23 mennessä

LC Ruukki (16 jäs): Ei suunnitelmia 21.7.-22

LC Pattijoki (19 jäs): Ei suunnitelmia 21.7.-22

LC Raahe Kreivi (20 jäs): Ei suunnitelmia 15.7.-22

LC Pulkkila/Piippola (6 jäs): Ei suunnitelmia. Heillä tiedossa olevilla ukrainalaisilla

asiat siten kunnossa (ovat mm. työssä käyviä), ettei tiedossa avustustarvetta.

Muutenkin klubi keskittyy paikallisiin aktiviteetteihin ja nuorten kansainvälisty-

miseen liittyviin aktiviteetteihin.

LC Raahe (7 jäs): Ei tiedossa

LC Siikajoki (14 jäs): Ei suunnitelmia

27.7.2022 Sähköpostilla ja/tai puhelimitse tiedustelu lohko 2/3 klubien aktiviteeteista, projekteista tai muusta

aktiivisuudesta varsinaisen aktiivijakson eli syyskuun ja toukokuun välisen ajan lisäksi

kesä-, heinä- ja elokuun aikana 2022.

LC Vihanti: Kuntoportaiden teko Vihannin Kirkkojärven rantaan. Kesäkuussa kuusi

talkookertaa. Portaiden luovutus Raahen kaupungille 19.8.2022.

Härkäjuhlat Lumimetsän nuorisoseuran talolla 13.8.2022

LC Pulkkila/Piippola: Lohkon 2/3 klubien yhteistapaamisen järjestäminen 7.6.2022

LC Raahe Kreivi: Kirjakassien jako ja luettujen palautus kirjastoon kuukauden 3.

keskiviikko. Myös kesä-, heinä- ja elokuussa.

Hopeatauri palvelutalon kyyditykset yhteistyössä Raahen Zetoristien kanssa 7.6.22

Tarvittaessa myös kesällä toteutettu hautajaisissa arkun kantopalveluita.

Osallistuttu lohkon 2/3 klubien yhteiskokoukseen Pulkkilassa 8.6.-22

LC Siikajoki: Osallistuttu lohkon 2/3 klubien yhteiskokoukseen Pulkkilassa 8.6.-22

Osallistuttu valtakkunnan kokoukseen 10. - 12.6.2022

Avustettu kahvituksessa Komppalinnan kirjasstoillassa 6.7.22. Annettu illan

nuoelle pianistille stipendi.

Hallituksen vaihtotapaaminen 30.7.22

Osallistuttu poisnukkuneen leijonan hautajaisiin 5.8.22

Annettu Cumeruksen koulun ekaluokkalaisille pyöräilykypärät elokuussa.

LC Pattijoki: Ei aktiviteetteja

LC Ruukki: Ei aktiviteetteja

LC Pyhäjoki: Ei aktiviteetteja

LC Raahe: Ei aktiviteetteja

23.7.2022 Piirihallituksen vaihtokokous, Seeppari, Hietasaari, Oulu

2.8.2022 Ukraina projektiryhmä GoToMeeting (GTM 1)

13.8.2022 Osallistumien lohkon puheenjohtajan roolissa Härkäjuhlille Lumimetsän nuorisotalolla

22.8.2022 Ukraina projektiryhmä GoToMeeting (GTM 2)

8.9.2022 Lohkon klubien kuukausikokousten alkamisajankohdat suunnitelmien mukaisesti

(niiden hallitusten kokoontumiskäytännöistä tai aikatauluista ei tietoa)

LC Raahe: kk:n 1. torstai (1.9.22)

LC Raahe Kreivi: kk:n 3. keskiviikko (21.9.22). Hallituksen suunnittelukokous 14.9.22

LC Pattijoki: kk:n 1. keskiviikko (7.9.22)

LC Vihanti: kk:n 2. torstai (8.9.22)

LC Siikajoki: kk:n 1. tiistai (ensimmäistä kokousta siirretty viikolla ad 13.9.22)

LC Pulkkila Piippola: kk:n 1. keskiviikko (7.9.22)

LC Pyhäjoki: kk:n 3. perjantai (16.9.22)

LC Ruukki: kk:n 3. keskiviikko (21.9.22)

Lohkon 2/3 puheenjohtaja Mikko Koistinen, LC Raahe Kreivi



III Alue 1. Lohko 

LC Kajaani Linna raportti 

 

LC Kajaani Linnan toimintaa kesällä 2022 

 

Heinäkuu 

Alkupuolella tehty kansainväliseen nuorisoleiriin liittyviä valmisteluja.  

14.7.2022 pidetty klubi-ilta, jolloin käytiin läpi nuorisoleiriin liittyvät asiat ja jaettiin tehtävät 

lleirin ajalle. 

30.7.-7.8.2022 klubin järjestämä kansainvälinen nuorisoleiri Joutenlampi. Leiriläisiä 16 

Euroopan valtioista. Leiriläisten lisäksi apuohjaajia 3 ja piirin nuorisovaihtojohtaja ja hänen 

varahenkilönsä oli läsnä. Klubin jäseniä oli viikon aikana erilaisissa järjestelytehtävissä: ruuan 

kuljetuksissa, ruokailujen järjestelyissä, opastustehtävissä sekä leirin johtajina. Leiri onnistui 

hyvin. 

Teimme tilityksen rahankeräyspyramidien tuotoista poliisilaitokselle. Lisäksi teimme uuden 

lupa-anomuksen rahankeräyspyramideille. 

 

Elokuu 

18.8.2022 klubi-iltana tutustuimme Paltamossa olevaan lasten- ja nuoten koti Kimppaan, 

jossa pidimme klubi-illan, jossa kävimme palautepalaverin nuorisoleiristä. 

 

 

 

LC Sotkamo/Sapsottaret raportti 

 

Meillä on kesällä ollut kauden päätöskokous kesäkuussa ja elokuun aloituskokous elokuussa. 

Näiden välissä ei ole ollut toimintaa.  

 

Tässä kuvailut kesän/syksyn kokouksista: 

 

Päätimme viime kauden Sapsojärven rannalla Tarja Rissasen laavulla 14.6. Tarja oli käynyt 

Kouvolan kokouksessa ja kertoi Lions liiton kuulumiset. Uudelle presidentille Leena Uusi-

Kyynylle luovutettiin tehtävät juhlallisin menoin. Paistoimme makkaraa. Ulla Karppinen 

kertoi meille edunvalvontavaltakirjoista ja siitä miten tärkeää on tehdä ne ajoissa. 

 

Tämän kauden aloituskokous pidettiin yhden jäsenen kotona 11.8 Saimme kaksi uutta 

jäsentä klubitoimintaan mukaan. Rahastonhoitaja esitteli budjetin. Suunnittelimme tulevaa 

kautta ja illan päätteeksi pidettiin hauska tietovisailu, jossa palkintona oli pehmoleijona. 

 

 

 



LC Kuhmo/Helenat raportti 

 

LC Kuhmo/Helenat klubiin kuuluu 17 jäsentä.  

Toimikausi alkoi 1.7.2022 ja LC Kuhmo/Helenat järjestivät yhdessä LC Kuhmo/Kuhmoniemen 

kanssa lasten kepparikisat 7.7.2022, mukana tapahtumassa oli myös Kuhmon 4H-yhdistys ja 

Lc Kuhmo-Kuhmoniemi. 

Perinteistä Helenan päivää vietettiin presidentin Aila Heikkisen mökillä 31.7.2022. 

Ohjelmassa kahvittelua, karaokea ja makkaran paistoa. 

Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 31.8.2022 ja ensimmäinen kuukausitapaaminen 

1.9.2022. Aikataulusyistä nämä tapahtumat olivat viikkoa myöhemmin kuin muulloin. 

Kuukausitapaamisen merkeissä kävimme tutustumassa kuhmolaiseen marjatilaan. 

Tässä lyhykäisyydessään LC Kuhmo/Helenoiden toiminta tälle kaudelle tähän asti. 

 

 

LC Sotkamo raportti 

 

LC Sotkamon tapahtumat 

Meillä on fb- sivusto www. LC Sotkamo. 

 

-elokuussa alussa oltiin mukana D14 Divisioonan nuoriso- ja perinnepäivissä clubi oli 

mukana. 

 

- 22.8-30.8 luovutettiin pyöräilykypärät- LC Vuokatin kanssa. Luovutus viivästyi perinteisesti 

luovutettu 2 koulupv lapsille kypärät. 

 

- klubi ilta 9.9 myös 28.10 

 

- Hyvää päivää 8.10 

 

- Suomen Cup vko 44, Vuokatti 

 

 

LC Kuhmo-Kuhmoniemi 

 

Lc Kuhmo/Kuhmoniemen toimintaa kesällä ja tulevaa syksyllä. 

Osallistuttu seitsemään lasten yleisurheilukisaan toimitsijana. 

 

Järjestetty jäsenille puolisoineen Rosvopaisti tapahtuma.  

Tehdään viikolla 39 polttopuita talveksi iäkkäälle yksin asuvalle. 

 



Järjestetään jäsenille puolisoineen+ Helenoille puolisoineen ulkoilu- ja jänisjahti tapahtuma 

24.9. 

 

Järjestetään hyvä päivänä 8.10 ulkoilutapahtuma kaikille vanhusneuvoston kuuluville 

yhdistysten jäsenille 

 

 

 

LC Sotkamo-Vuokatti 

 

Ei ole raportoitu  

 





Lions Clubs International 
District 107-I, Finland 

 
Toimintakausi 2022--2023                                                                                                         

AR-oimikunnan toimintasuunnitelma 
 

Suomen Lions-liitto ry • Piiri 107 I 

Internet: www.lions.fi/i • Facebook: Lions Clubs International/Piiri 107 I 

Toimikunnan nimi:                                      
Piirin AR-Toimikunta 
 

Toimikunnan puheenjohtaja ja 
jäsenet: pj. Matti Teiska, DG Eija 
Tuomaala, 1VDG Sanna Loukkola, 
2VDG Jari Ruuska DG Seppo 
Saarela, PDG Vesa Ojanperä ja II /2 
lohkon pj. Esko Laulajainen 
Mentorina PDG  Jari Hautala 

Laatimispäivämäärä  
6.3.2022 
päivitetty 6.8.2022 
päivitetty viimeksi 
7.9.2022 

 
Toimikunnan tavoitteet toimintakaudelle (2-3 päätavoitetta) 

Adressien myynti > 600 kpl                         Adressien menekki vielä vähäistä  35 kpl)                                                  
Lions-Ritareita      >     6 kpl                        Ei tässä vaiheessa esille tulleita                         
Pro Ritareita         >    1 kpl                         esityksiä                               
ARS-avustuksia    >      3kpl > 8.000 €          käyty alustavaa keskustelua yhdestä hankkeesta                     
Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi 

•   Adressien tilauslomake I-piirin etusivulla, sen alle linkki tilausohje 

• AR-toimikunnan jäsenten klubivierailujen yhteydessä, piirihallituksen 
kokouksessa, Pnatin kokouksissa ja Aluefoorumeissa tapahtuva 
markkinointi 

• Syyskuun lopulla Gotomeeting- palaveri AR-toimikunnan kanssa, 
päivitetään kuulumiset säätiön toiminnasta. Sovitaan menettelytavoista 
klubivierailujen yhteydessä adressien tilauksesta, opastuksesta ja 
toimituksista. 

• Lokakuun piirikirjeessä, joka menee piirin jokaiselle leijonalle, 
esitellään piirin AR-toimikunta. Samalla kysely klubin ARS-lionista 
yhteystietoineen 

• .AR-toimikunnan puheenjohtaja on yhteydessä piirin klubeihin DG:n, 1 
VDG:n 2 VDG:n ja lohkon puheenjohtajien klubiverailuja edeltävällä 
viikolla he toimittavat tilatut adressit ja ottavat klubi tapaamisessa esille 
tarvittaessa AR-toimintaan edeltä käsin sovittuja asioita. 

• Varmistetaan klubeissa tapahtuneet ARS-Lionien yhteystietojen 
muutokset syyskuun aikana klubeista lohkon puheenjohtajien 
avustuksella. 

• Tiedottaminen piirilehdessä, piirikirjeessä ja tarvittaessa sähköpostilla 
i-piiri@saaatio.fi suoraan klubeihin. 

• Kaudelle 2023 – 2024 AR-toimikuntapuheenjohtaja ”hakeminen”. 
toimikausi kolme vuotta  
 

 
 
 
 
                                                                                
   

mailto:i-piiri@saaatio.fi
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Tehdyt toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Osallistuminen AR-toimikuntapuheenjohtajien ja Säätiön seminaariin 
Jyväskylässä 14.8 

• I-Piirin nettisivuilla adressien tilauslomake, Arne Ritari Säätiön lyhyt esittely ja 
yhteystiedot 

• Piirihallituksen kokoukseen 17.9 raportti, paikalla useita piirin AR-
toimikunnan jäseniä 

• Sovitaan viikolle 38 AR-toimikunnan Gotomeeting palaveri 

• Gotometing palaverin jälkeen aineisto lokakuun piirikirjeseen 

• AR-toimikuntaan mukaan II/2 lohkon pj. Esko Laulajainen. Adressien jakelun 
logistiikka hajautetaan klubivierailujen yhteydessä. Klubivierailuista 
vierailuista kalenteri piirin sivuille. 

•  Yhteyden otto klubien ARS-lionihin jatkuu, jonka jälkeen ajankotaista ARS-
asiaa lokakuun piirikirjeessä. 

• Toivottavasti saadaan uusi ARS- avustuskohde, joka voitaisiin esitellä 
Tervaleijonassa, 

• Ei ole vielä ilmaantunut halukkaita AR-toimikuntapuheenjohtajaksi 
seuraavalle kaudelle. 

 
 
 

 
 
 

 



Lions Quest/Tarja Huovinen-Räisänen 

 

Oulun koulutuksiin ei vielä hakijoita. Quest-yhteisön etätapaaminen 20.9.2022 niin ei uutta 

tietoa 8.9 mennessä.  

 

LC Kiiminki osallistuu Lions Quest peruskoulutukseen kaudella 2022-2023 yhden 

koulutettavan rahoittamisen verran. 

 

 



Kurkinen 9/2022  
 

I-piirissä on kolme aluetta, 8 lohkoa ja 50 klubia.  

 
 
 
 
 
 

Alue 1 = 1. lohkossa 6 
klubia 
                2. lohkossa 8 
klubia 
                3. lohkossa 6 
klubia 

 
ALUE 2 = 1. lohkossa 7 
klubia 
                 2 lohkossa 4 
klubia 
                 3 lohkossa 9 
klubia 

 
ALUE 3 = 1. lohkossa 6 
klubia 
                 2. lohkossa 4 
klubia 
 

 
TAVOITTEET  
3.10.2022 klubit huolehtisivat omat sivustot kuntoon 
Kysy palveluun ystävää ja kaveria mukaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kurkinen 9/2022  
 

TAPAHTUMAT / teema 
 
 
ELOKUU / teema KANSAINVÄLISYYS 
- Lions Ravit 26.8.2022 
 
SYYSKUU/ teema JÄSENYYS 
 
- Syysjuhla 17.9.2022 (peruuntui) 
 
LOKAKUU / teemana NÄLKÄ 
 
- Hyvää viikko 3.10 -9.10.2022 
- Hyvää päivää 8.10.2022 
- Maailman näkökyvynpäivä YK 9.10 
- Valkoisen kepin päivä 15.10 
 
MARRASKUU / teema diabetes 
 
 
 



Viestintä / Ulla Karppinen 

 

- piiritason SOME mainonta, käynnistyy syyskuun puolessa välissä 

o => FB mainoksen tekemisestä koulutusta klubeille 4.10. 

 

- piirin www sivujen uudistaminen, valmis syys-lokakuun vaihteessa 

 

- Tervaleijonan käyttö toiminnan markkinoinnissa, jaetaan aluefoorumeissa klubien 

edustajille 

 

- ulkoinen viestintä SOMEn kautta, FB, instagram ja www sivut 

 

o Ukrainaprojekti, Lions-ravit 

 

- sisäinen viestintä piiriorganisaatiossa: wa ryhmä toimii, piirikirje uutena 

 

- Suomen Lions-liitto ry:n viestintäryhmän ja piirien viestintäjohtajien 

kuukausitapaamiset 

 

- I piirin klubien viestijöiden wa ryhmä 

 

 


