Kokous no 34 per 03.04.2014
Läsnä 29 veljeä, sekä yksi vierailija, veli Markku Passi RC Eurajoesta
Käsitellyt asiat:
1. kokouksen avaus; veli Presidentti Veitta suoritti sen perinteisin menoin.
2. Toivotettiin klubivieras lämpimästi tervetulleeksi
3. Todettiin että Rotarypiirimme on myöntänyt matkustusluvan RC vaihdokillemme
Espanjaan, koska ao. matka on ollut koulun opetussuunnitelmassa ja vanhempien
lupa matkustamiseen on saatu. Hyväksyttiin NVA:n toimenpiteet asiassa klubiamme
sitovasti. Veli NVA Jaakko selvitti vielä asiassa suoritettuja paperisulkeisia. N. kilon
paperikasalla lupa saatiin suoraan NVA: sähköpostiin. Todettiin että opettajat
vastaavat oppilaistaan matkan aikana ja koulun vakuutukset ovat voimassa.
4. Piirikokous pidetään 26.-27.3. 2014 Törnävällä. Osallistujina ensi vuoden presidentti
ja sihteeri, Arina ja Jaakko Peltonen.
5. Veli Ibrahim Sahindal on ilmoittanut että klubimme vuodelta 2013 siirtynyt Turkin
matka tehdään tämän vuoden lokakuussa. Matkalle ilmoittautujat maksavat matkansa
ennakkoon ja ilmoittautuminen on sitova. Vähintään 5 osallistujaa. Matka suoritetaan
ns. ykkösluokan matkana, puolisoitta.
6. NVA veli Jaakko ilmoitti, että kesävaihdokkeja tulee piiriin 16 nuorta, ikähaitari on 1622 vuotta. Oleskelu käsittää kaksi jaksoa, 1) perhejakso, 20.7. – 27.7.2014 ja 2)
leirijakso 27.7. – 02.08.2014, joka pidetään Jurvassa. Vaihdokit saapuvat Vaasan
lentokentälle 20.7. ja isäntäperheen pitää noutaa vaihdokki sieltä. Vaihdokki viedään
jakson päätteeksi Jurvaan samaten. ILMOITUKSET HALUKKUUDESTA
kesävaihdokin ottamiseen pitää tehdä veli Jaakolle 30.4.2014 mennessä.
Sivuhuomautuksena tuli maininta, että vaihdokeille pitäisi esitellä maastoa ja mettää,
ei niinkään kirkkoja ja kasarmeja.
7. 29.4.2014 Lapuan Sotaveteraanit, Res. upseerit jne. tekevät tutustumisretken
Huovinrinteen varuskuntaan Säkylään. Hinta 20 euroa. Ilmoittautumiset veli Maunolle.
8. Esitelmävuorossa oli veli Timo? mutta tabletti ei pelittänyt. Keskustelimme esitelmän
sijaan veli presidentin aloitteesta Lapuan koulurakennustilanteesta. Kouluhankkeet
vaikuttavat päättömiltä rahan haaskaukselta. Alangon notkoon vesi- ja silttikuoppaan
ollaan värkkäämässä 30 miljoonaa maksavaa koulua, kun vanha saneeraamalla
selvittäisiin kymmenesosalla kustannuksista. Koulurakentamishankkeet ovat kaikkea
muuta kuin synkronissa Lapuan lapsiluvun alueellisen kehittymisen kanssa.
Valtiovalta lisäksi on ohjeistanut, että lukio ja ammattioppilaitos pitäisi olla
”tappituntumalla” toisiinsa nähden. Nyt näin ei tulisi olemaan.
9. Arpaonni suosi veli Heikki Alakarhua tänään. XOnnittelut!!
10. Veli Presidentti päätti kokouksen 18.53
Vakuudeksi,
Kari N.

