Esityslista viikkokokous nro 29 / 2012 – 2013
14.03.2013

-

Avaus
Presidentti avaa kokouksen ja toivottaa omat veljet ja uuden, jo rotareissa aiemmin
olleen jäsenen tervetulleeksi.

-

Yleistä
- LC LAPUA 50 vuotta edustajaksi ehdotettiin Kari Nirhaa ja Esko Hautalaa.
- Piirikokous 20. –21.4.2013 Vaasassa, valitaan piirikokousedustajaksi Jouni
Lakaniemi.
- Syksyllä järjestetään Kiviristin rotareille Turkinmatka (noin 1 viikon mittainen),
matkaa ja sen sisältöä valmistelevat Kallion Jorma ja Ibrahim Sahindal. Veli
Ibrahim tulee kertomaan matkasuunnitelmista tarkemmin seuraavaan kokoukseen.
Pyydetty selvittämään jo tässä kokouksessa halutaanko järjestettävä AVEC vai
reissu vai vain jäsenille tarkoitettu reissu ? -> hinta ja sisältö muuttuu tarpeiden
mukaan.
- 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 on sovittu tämän vierailun osalta pidettäväksi
Intercity kokous, paikkana Lapuan Kristillinen Opisto 9.4. klo 17:00 alkaen, ko.
tiloissa myös ruokailu. Lemettisen Pentti on 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).
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. Perhemajoitusta
selvitetään klubimme osalta.

Olisiko veljillä kehittää ohjelmaa vierailijoille.
- Ehdolle on asetettu seuraavia kohteita:
1. Vanha Paukku
2. Metso
3. Keskuskoulu
4. Tuomiokirkko.
- Muut asiat: Veljillä huolia, murheita tai jotain ihan muuta
ESITELMÄVUOROT:
-

Koskiniemi Kaarlo 14.3.2013
Klemettilä Mikko 21.3.2013 / Pirttinen Esa
Kallio Jorma 28.3.2013 (Siirto Intercity-viikolta 11.4)
Latva-Teikari Pauli 4.4.2013

-

Esitelmä: Kaarlo Koskiniemi
Rakennuksen energiatodistus uudistuu
Vertaillaan rakennusten energiatehokkuutta
Tarvitaan uudisrakentamisessa
Uudistuksen myötä energiatodistus tarvitaan myös myynnin ja vuokrauksen
yhteydessä.
Käytössä Suomessa vuodesta 2008
Energialuokat (A-G)
E-luku kertoo energiatehokkuuden
Energiatodistus on voimassa 10 vuotta
Ei tarvita loma-asunnoille
Soveltaminen vaiheittain 2013-2017

-

Muuta
Arvonta. Onni suosi Kaarlo Koskiniemeä.
Presidentti päättää kokouksen

