
 

 
KUTSU PIIRIN 107-C VUOSIKOKOUKSEEN RIIHIMÄELLE 13.4.2019 

Aika: Lauantai 13.4.2019 

Paikka: Kirkkopuiston Seurakuntakoti, Kirkkopolku 2, 11100 Riihimäki 

Ohjelma:  

klo 9:00 - 9:45  Valtakirjojen tarkistus 

klo 9:00 - 9:50      Tulokahvi 

klo 10:00 - 11:15   Vuosikokousjuhla 

klo 11:15 - 12:15            Lounas ja kahvi  

klo 12:30 -  Vuosikokous, rinnakkaisena puoliso-ohjelma 

n. klo 15:30  Kokouksen päätös 

 

Klubien liput mukaan! Liput toimitetaan kokoustilassa olevaan piirin lipputelineeseen ennen vuosikokousjuhlan alkua. 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset 31.3.2019 mennessä piirin kotisivujen kautta. Ilmoita erityisruokavaliot ja muut tarvittavat lisätiedot. 

Ruokatarjoilusta vastaa LC Riihimäki/Kristalli. Hinta 20€/osallistuja (sis. tulokahvit, lounas +kahvi), osallistumismaksu maksetaan 

Lionspiirin 107-C  tilille FI73 4212 0010 251334,  Viestikenttään maksajan klubi ja osallistujien nimet. Ota kokoukseen mukaan 

täytetty valtakirja sekä tosite osallistumismaksusta tai sitä vastaava maksukuitti tai tulostettu kuittikopio. 

Kokousasiat 

Piirin vuosikokouksessa valitaan seuraavan kauden piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit, käsitellään edellisen kauden 

toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä käsitellään muut sääntöjen määräämät asiat ja asialistassa 

esitetyt asiat. Kokouksen asialista on liitteenä. 

Ohjeet äänioikeutettujen, virallisten edustajien nimeämiseksi 

 

Piirin ohjesääntö löytyy piirin kotisivuilta. 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) 

 

 

Piiri 107 C 

Piirikuvernööri, DG 2018 – 2019 Ritva Kajaala  

Lions Club Riihimäki/Kristalli 

Puoliso Ismo Kajaala  

Kartanonkuja 1, 11710 Riihimäki 

Tel.+358 40 587 9915, E-mail:ritva.kajaala@lions.fi 

 Palvelemme - muutoksessa,                    

yhdessä ympäristöämme kunnioittaen       
 We serve - Me palvelemme 

mailto:lauri.vainio@lions.fi


 

 

 

Puoliso-ohjelma 

Varsinaisen vuosikokouksen aikana järjestetään puoliso-ohjelmaa, jonka teemana on Uniikkia suomalaista lasia Riihimäen vanhassa 

lasitehtaassa. Vierailun aikana lasitaiteilijat Marja Hepo-Aho ja Kari Alakoski kertovat, kuinka uniikit taide-esineet ja 

piensarjatuotanto syntyvät. Lasistudion esittelyn sekä työnäytöksen ohella vierailijoilla on mahdollisuus puhaltaa oma pieni lasipallo 

ammattilaisten avustuksella kotiin vietäväksi, tästä pyydän ennakkoilmoittautumiset (ritva.kajaala@lions.fi) ja tämä on 

omakustanteinen 30€/kpl.  Tervetuloa lasin maailmaan! 

 

Lämpimästi tervetuloa Riihimäelle! 

 

Riihimäellä 7.3.2019 

 

Ritva Kajaala 

Piirikuvernööri 2018-2019 


