Esityslista viikkokokous nro 27 / 2012 – 2013
21.02.2013

1. Avaus
Ex. presidentti avaa kokouksen ja toivottaa omat veljet tervetulleeksi.
2. Yleistä
-

ENSI VIIKOLLA LASTEN HIIHTOLOMA, EI VIRALLISTA KOKOUSTA

-

Muistutus niille jotka eivät olleet viime kokouksessa, syksyllä järjestetään Kiviristin
rotareille Turkinmatka (noin 1 viikon mittainen), matkaa ja sen sisältöä
valmistelevat Kallion Jorma ja Ibrahim Sahindal. Alustavasti suunniteltu matkan
ohjelman sopivan sisällöltään vain klubin jäsenille. Matka toteutuu jos saadaan
vähintään 6 – 7 hengen porukka liikkeelle. Lähtöhalukkuudestaan voi ilmoittaa
alustavasti suoraan veli Jormalle ja veli Ibrahimille.

-

Brasilian pääkaupungista Brasiliasta saapuu piirimme vieraiksi
kuusihenkinen Group Study Exchange -tiimi arviolta 29.3. eli pääsiäisenä.
Toisen viikon 5. - 12.4. he ovat Seinäjoella ja sen ympäristössä
Lapuanjokivarrella.
Naapuriklubin presidentin kanssa sovittu tämän vierailun osalta pidettäväksi
intercity kokous, paikkana Lapuan Kristillinen Opisto 9.4. klo 17:00 alkaen, ko.
tiloissa myös ruokailu . Lemettisen Pentti varannut tilat tuolloin meidän käyttöön.
(Lapuahovin henkilökunnalle sihteeri voi tiedottaa, että emme tule ko. viikolla
hoviin kokoukseen/ syömään, Intercity kokous ko. viikolla korvaa oman
kokouksemme kyseisellä viikolla).

-

Alla Jaakko Panulan infoa GSE ryhmästä;
Minulla ei ole muuta tietoa tulevasta Brasilian GSE-ryhmästä, kuin seuraavat:

GSE-team Brasilia has six members, 1 team leader and 5 team members.
They are (name, age, team charge, profession):
- José Rodrigues Moitinho Junior, 48, team leader, Engineer
- Rayanna Ornelas Ferreira Bispo, 25, team member, EnglishTeacher
- Aline Chiesa, 27, team member, Pedagogue
- Ana Flávia Oliveira, 30, team member, Medical Doctor
- Denise Alves de Alencar, 35, team member, School Teacher,
- Lara Rabelo de Souza, 32, team member, marketing

Kuljetukset ja majoitukset on klubien keskenään sovittava.
Ei ole hyvä, että vieraat koko ajan vaihtavat majoitusta, esim Suupohjan seudulla
ollessaan he ovat koko viikon samassa majoituksessa eli Kauhajoella.

-

Olisiko veljillä kehittää ohjelmaa vierailijoille.
Ehdotettu seuraavia: Vanha Paukku, Metso ja Hiippakunta
Uudet esitykset:

-

Muut asiat: Veljillä huolia, murheita tai jotain ihan muuta

ESITELMÄVUOROT:
-

Lahdensuo Antti 7.3.2013
Koskiniemi Kaarlo 14.3.2013
Klemettilä Mikko 21.3.2013
Kaunismäki Martti 28.3.213

3. Esitelmä: Vierailu veli Jaakon yrityksessä /Iiris optikko, Lapuassa
4. Muuta
Ex. presidentti päättää kokouksen

