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KUTSU PIIRIN 107-C VUOSIKOKOUKSEEN JOKELAAN 21.4.2018
Arvoisat Lionspiiri 107-C klubit ja lionit,
Kiitän teitä kaikkia ikimuistoisista hetkistä, joita olen saanut kokea vieraillessani järjestämissänne
aktiviteeteissa sekä klubitapaamisissa ja -juhlissa. Olen kokenut, että olette ottaneet minut vastaan
lämmöllä ja päästäneet minut hetkeksi tutustumaan klubinne toimintaan, niin arkeen kuin juhlaan. Aina
olen hyvillä mielin lähtenyt kotimatkalle.
Nyt on minun vuoroni kutsua teidän vastavierailulle tänne Jokelaan. Toivon, että mahdollisimman moni
teistä ehtii kevätkiireiltään mukaan. Olisi hienoa nähdä teidät uudelleen!
Jami
Aika: Lauantai 21.4.2018
Paikka: Jokelan Koulukeskus, Jyväkuja 13, 05400 JOKELA
Ohjelma:
klo 9:00 - 9:45 Valtakirjojen tarkistus
9:00 - 09:50 Tulokahvi
10:00 - 11:15 Vuosikokousjuhla
11:15 - 12:15 Keittolounas ja kahvi
12:30 – Vuosikokous, rinnakkaisena puoliso-ohjelma
noin klo 15 kokouksen päätös.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 8.4.2018 mennessä piirin kotisivujen kautta
(http://www.d107c.fi/lomake.html?id=2). Ilmoita erityisruokavaliosi ja muut lisätiedot, kuten mahd.
osallistuminen puoliso-ohjelmaan. Osallistumismaksu 20 €/osallistuja (sis. tulokahvit, lounaan + kahvin),
maksetaan Lionspiirin 107-C tilille FI06 1496 3000 0008 96. Käyttäkää viitenumeroa 10757. Mikäli
maksaja ei ole klubi, tulee viestikenttään kirjoittaa viitenumero ja klubin nimi.
Ota kokoukseen mukaan tosite osallistumismaksusta tai sitä vastaava maksukuitti tai tulostettu kuittikopio,
sekä erityisesti täytetty valtakirja (ks. jäljempänä.)
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Kokousasiat
Piirin vuosikokouksessa valitaan seuraavan kauden piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit, käsitellään
edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä käsitellään muut
sääntöjen määräämät asiat ja esityslistassa esitetyt asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä.
Ohjeet äänioikeutettujen, virallisten edustajien nimeämiseksi
Piirin kotisivuilta löytyy piirin ohjesääntö. Sen mukaan äänivalta piirin kokouksissa on hyvässä asemassa
olevalla klubilla. Klubi saa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat järjestön ja Liiton liittymis- ja
jäsenmaksunsa, ja maksuja saadaan suorittaa siihen asti, kunnes valtakirjojen tarkistus päättyy. Piirin
kokouksessa on jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se
määrä, joka määräytyy vuosikokousvuoden maaliskuun 1.päivänä Liiton jäsenrekisterissä olevien jäsenten,
jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, että jokaista täyttä kymmentä jäsentä
kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi
edustaja, mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden (1) edustajan. Jokaisella
oikeustoimikelpoisella lions-klubilla, joka on perustettu vuosikokousvuotta edeltävän maaliskuun 1.päivän
jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden
maaliskuun 1.päivään mennessä, on oikeutettu valtuuttaa yksi (1) äänioikeutettu edustaja kokoukseen.
Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle
piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa
klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.
Mikäli sinulla on kysymyksiä äänioikeutettujen määrästä, niin ole yhteydessä piirin jäsenjohtaja Lauri
Vainioon (lauri.vainio@lions.fi).
Puoliso-ohjelma
Varsinaisen vuosikokouksen aikana järjestetään puoliso-ohjelmaa, jonka aiheena on Jokelan historia.
Dosentti Sanna Kaisa Spoof kertoo Suomen merkittävimmän tiiliteollisuuspaikkakunnan vaiheista sekä sen
herrasväen ja työväen elämäntavasta 1870-luvulta 1950-luvulle. Mikäli sää mahdollistaa, niin osa
ohjelmasta toteutetaan kulttuurikävelynä Koulukeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa
teollisuushistoriallisessa miljöössä tutustuen mm. Suomen ainoaan jäljellä olevaan, rakennussuojelulailla
suojeltuun tiilitehtaan rengasuuniin.
Edellisen vuosikokouksen jälkeen poisnukkuneiden muistaminen
Lopuksi pyydän vielä klubien presidenttejä/sihteereitä ilmoittamaan niiden jäsenien nimet, jotka ovat
kuolleet edellisen vuosikokouksen jälkeen piirisihteeri Raija Aloselle (raija.alonen@lions.fi)
Tervetuloa vuosikokoukseen! Ottakaa klubinne lippu mukaan!
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