Esityslista viikkokokous nro 31 / 2012 – 2013
05.04.2013
1. Avaus
Ex presidentti avaa kokouksen ja toivottaa omat veljet tervetulleeksi.
2. Yleistä
- Rintala Markku estynyt 18.4 pitämään esitelmää. Ikola Esa pitää esitelmän18.4.
- Naapuriklubin presidentin kanssa on sovittu GSE vierailun osalta pidettäväksi
intercity kokous, paikkana Lapuan Kristillinen Opisto /Tammisali 9.4. klo 17:00
alkaen, ko. tiloissa myös ruokailu. Ruuan hinta 10 €/ nuppi. Meiltä ilmoitettu 20
henkilöä (yht 50 hlö), alun perin ilmoittautunut noin 15 meidän klubista, mutta
kaikki mukaan, jotta saadaan 20 täyteen.
- Naapuriklubin presidentti avaa tilaisuuden ja porukan mukana kiertäneet Kiviristin
klubilaiset voivat kertoa lyhyesti päivän kulusta. He kertovat itsestään ja paikalla
olevat nuorisovaihtoasiamiehet voinevat toimia tulkkeina.
- Luovutetaan klubin viiri GSE-vieraille / Presidentti varannut
Ryhmän ammatit ovat insinööri, lääkäri, kaksi opettajaa, kouluttaja ja kauppias.
- Tulkkina toimii Martti Hippolin ja autonkuljettajana Kari Rantakari
klo 09.00 Nouto Hotelli Lakeudesta Seinäjoelta
klo 09.30 Metso Power Oy oppaana toimitusjohtaja Hannu Porola (englannin
kielellä)
klo 11.00 Keskuskoulu oppaana rehtori Seppo Smolander (englannin kielellä)
klo 12.00 Ruokailu Keskuskoululla
klo 13.00 Vanha Paukku oppaana Ruut Lehto (englannin kielellä)
klo 15.00 Lapuan Tuomiokirkko ja Lasten kirkko, oppaana Esko Hautala
(tarvittaessa Martin tulkkaus)
klo 17.00 Lapuan Kristillinen opisto, päivällinen ja Intercity-kokous
klo 19.00 - 19.30 paluukuljetus Lakeuteen.
Päivän aikana (jos noin 30 min ylimääräistä aikaa) kiertoajelu Simpsiön
laskettelurinne alatasanne, Simpsiön-Kullas ja ylätasanne. Laskettelurinne tosin on
maanantaisin ja tiistaisin suljettuna.
Lapua Kiviristin rotaryklubin puolesta, ohjelman laati Pekka Latvanen

- Muut asiat: VELI IBRAHIM KERTOO TÄMÄN HETKEN TILANTEEN TURKIN
MATKAN OSALTA.
- (Matkapäiväksi on ajateltu 18.9.2013). Matkajärjestelyjen takia parasta olisi, jos
lähtijöitä olisi 10.
- Huom! Vaatii uudelleen ilmoittautumisen. Ilmoittautumiset
jouni.lakaniemi@netikka.fi

ESITELMÄVUOROT:
- Latva-Teikari Pauli 4.4.2013
- Intercitykokous 9.4
- Ikola Esa 18.4.
3. Esitelmä: Latva-Teikarin Paulin esitelmä itse rakennettavasta sähköautosta.
• Toteutusmahdollisuuksia on monia:
o Esimerkiksi on mahdollista asentaa joka pyörään oma sähkömoottori?
o Oikosulkumoottori + taajuusmuuttaja?
o Sähkömoottorilla hyvä vääntömomentti
o Ei välttämättä vaihteistoa
o Lämmitys talvella ongelma
o Saattaa vaatia toisen akuston valoille
o
4. Muuta
Arvonta. Onni suosi Markku Latva-Teikaria.
Ex presidentti päättää kokouksen

