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Tervetuloa Lions B-piirin Klubihyvinvointipäivään 
la 14.3.2020 Kokous- ja kongressihotelli Majvikiin, Majvikintie 1, Kirkkonummi 
 
Järjestyksessään neljäs klubihyvinvointipäivä starttaa Majvikissa klo 9.00. Syöthän 
aamupalan kotona ennen lähtöä. Aamupäivään sisältyy tutustumista, ryhmätöitä 
aiheista, joita nousi esiin viime tapahtuman palautteista ja kauden keskusteluista 
sekä ulkoilua, toivottavasti mitä parhaassa kevätsäässä. Lounastamme puoliltapäivin 
runsaan buffetpöydän antimia ja sen jälkeen tutustumme palvelualueeseen ”Lasten 
syöpä”. Yhteistyökumppaninamme on Sylva ry. Iltapäivällä juodaan ohjelman 
lomassa tietysti kahvit. Kotimatkalle lähdetään viimeistään 16.30. Tarkempi ohjelma 
julkaistaan Jellona-infossa helmikuun aikana.  
 
Osallistumisesi vahvistat 

- Ilmoittautumalla 28.2.20 mennessä sanna.mustonen@lions.fi ja kertomalla 
samalla mahdolliset ruoka-allergiat ja 

- Maksamalla 15€ piirin tilille FI72 1004 3000 2049 viitteellä 10032. 
- Klubi voi ilmoittaa osallistujansa myös kerralla ja hoitaa maksut keskitetysti 

 
Pukeudu mukavasti ja niin, että pärjäät ulkoiluhetkessämme. Jos sinulla on 
nimikyltti, laita se rintaasi. Varaa mukaasi käteistä arpoihin. Tule avoimin ja uteliain 
mielin. Toivomme, että kotiin lähtiessäsi olet rentoutunut, mutta myös uusilla 
klubitoimintaideoilla virittynyt ja tutustunut isoon joukkoon uusia leijonia. 
 
Tervetuloa! 
 
GAT-tiimi = GLT Sanna Mustonen, GMT Hannu Saarnilehto ja GST Kaija Luomanperä 
 



Kutsu 28.1.2020 
 

 
 

Välkommen till Lions B-distriktets klubbvälståndsdag 
lö 14.3.2020 Mötes- och kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1, Kyrkslätt 
  
Den fjärde klubbvälståndsdagen startar i Majvik kl. 9.00. Ät gärna morgonmål 
hemma innan avfärd. I förmiddagens program lär vi känna varandra, 
grupparbeten i ämnen som framkom i feedback från senaste gång samt 
verksamhetsårets diskussioner, och  friluftsliv hoppeligen i skönt vårväder. 
Vid middagstid bjuder ett dignande buffetbord  på lunch, varefter vi bekantar 
oss med serviceaktiviteten ”Barnens cancer”. Samarbetspartner är Sylva r.f. 
Under eftermiddagen blir det naturligtvis kaffepaus. Hemfärd senast kl.16.30. 
Detaljerat program publiceras i Jellona.info i februari. 
  
Deltagande bekräftar du 

- genom anmälning till sanna.mustonen@lions .fi senast 28.2.2020. 
Meddela samtidigt om evtl. Matallergier och 

- genom att betala €15.00 på distriktets konto FI72 1004 3000 2049 med 
referens 10032 

  
Klä dig bekvämt och så att du klarar dig under vår utestund. Om du har en 
namnskylt, fäst den på bröstet. Reservera kontanter för lotter. Kom med 
öppet och nyfiket sinne. Vi hoppas att du vid hemfärden känner dig 
avslappnad, men även utrustad med nya ideer för klubbverksamheten samt 
att du lärt dig känna ett stort antal nya lionsvänner. 
  
Välkommen! 
  
GAT-teamet = GLT Sanna Mustonen, GMT Hannu Saarnilehto och GST 
Kaija Luomanperä 
 


