Esityslista viikkokokous nro 13 / 2012 – 2013
01.11.2012
1. Avaus
Ex. Presidentti Pekka Latvanen avaa kokouksen ja toivottaa omat veljet
tervetulleeksi.
2. Yleistä
- Joulunavauksen järjestelyt (la 24.11) ovat hyvällä mallilla. Ollaan edelleen
vapaaehtoismaksun kannalla.
-

Vaihto-oppilaan valintaan otetaan viikon lisäaika.

-

Pikkujoulu 7.12.2012 Hovissa.

-

Kuten kuvernöörin vierailujen yhteydessä oli puhetta, järjestetään syksyn aikana
AG-alueittain perinteisesti koulutusta Rotarysäätiön asioista.

-

Rotarypiirimme säätiöasioista vastaava Tuomo Tuuri on aloittamassa kierrostaan
ja olemme sopineet, että hän tulee pitämän meidän alueemme koulutuksen
Lapuan Kiviristin klubin viikkokokouksen yhteydessä torstaina 22.11.2012 Hotelli
Lapuahovissa osoitteessa Puistotie 2, Lapua. Kokousruokailu alkaa klo 17.30 ja
varsinainen kokous klo 18.00.

-

Rotarysäätiöltä haettavien rahoitusten hakumenettely tulee uudistumaan ensi
rotaryvuoden alusta, joten on tärkeää, että tieto asiasta tavoittaisi kaikki klubit
mahdollisimman kattavasti. Siksi toivonkin, että klubeistanne ko. koulutukseen
pääsisivät osallistumaan presidentti, tuleva presidentti sekä säätiöasiamies. Myös
muut "kynnelle kykenevät" klubilaiset ovat tietysti tervetulleita.

-

Reserviläisten 50- v juhlasta 10.11.2012, millä summalla muistetaan tilille IBAN
FI2247471020162101. Presidentin esitys sai kannatusta. Eli maksetaan ko.
tilille Kiviristin puolesta 50 €.

-

Yhteisiä matkoja järjestettäessä voidaanko ottaa käyttöön periaate, että esim. tilat
ja linja-autokustannukset jaettaisiin kaikkien jäsenten kesken. On tullut vastaan
tilanteita, että sovittuja yhteisiä tapahtumia järjestettäessä vain kourallinen
osallistunut tilaisuuksiin. Jos kustannukset jäävät kokonaisuudessaan aina näiden
varaan, on vaara, että esim. vitjanvaihtaiset on pidettävä normaalin
viikkokokouksen yhteydessä. Yhteinen päätös Kyllä.

3. Esitelmä, Sarvela Reijon järjestämä: Arto Ala-Hiiro Seinäjoelta lupautui pitämään meille
esitelmän rakennuksien mallintamisesta liittyen vanhojen rakennusten
kiinteistökehitykseen.
•

Rakennetun ympäristön 3D-tiedonkeruu – lisäarvoa
rakennushankkeisiin

•

Laserkeilausta ilmasta ja maasta – Mitattuja 3D-tietoja rakennetusta
ympäristöstä

•

3D aluemallit

•

Pistepilviaineistot

•

Ympäristösimulointi

•

iPLANT, uudenlainen tiedonhallintaratkaisu

•

Voiko tuotekehityksen virtualisoida?

•

Malleja hyödynnetään suunnittelussa

•

Malleja hyödynnetään simuloinnissa

4. Muuta
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää kaikille sopivan Yövaellus- /
selviytymiskurssin 30.11. – 01.12.2012 välisenä yönä klo 19.00 – 02.00 Lapualla
Wanhassa Karhumäessä
- Arvonta. Onni suosi Pekka Latvasta.
- EX. Presidentti päättää kokouksen

