
 

 

 

 

 

Tervetuloa Lions piiri 107-F:n vuosikokoukseen toimintakaudella 2017–2018 

 

Aika: 21.4.2018 

Paikka: Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki        (kartta liitteenä) 

Ohjelma: 9.00–12.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus, aamukahvi 

 8.00–10.00 Piirihallituksen kokous 

 8.15-            Puoliso-ohjelma:  

  - tutustuminen sosiaali- ja terveysalan uuteen opetusrakennukseen 

  - tutustuminen Taito Etelä-Pohjanmaa Rustoopuori myymälään 

10.00–12.00 koulutukset presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, uusille jäsenille, 

nuorisovaihtovastaaville ja ruotsinkielinen yhteiskoulutus  

 

12.00–13.00 Ruokailu ravintola Sodexo 

 

13.00–16.30 Vuosijuhla ja – kokous  

      Lasipalatsi (F144)   

Tervetulomalja ja –sanat, LC Seinäjoki/Kampus, presidentti Maria Loukola 

  Musiikkiesitys, Vanhat Leijonat  Kvintetti 

     Siirtyminen auditorioon (F128) 

Liput saapuvat, lippulaulu. Säestys IPDG Jarmo Hietala 

  Leijonahenki 

  Suomen Lions-liiton tervehdys liiton puheenjohtaja Erkki Honkala   

  Kunnianosoitus sankarivainajille ja poisnukkuneille  

  Kynttilät poisnukkuneille  

  Musiikkiesitys, saksofoni kvartetti SaXSet 

  Sara Mettomäki,Sini Mettomäki,Elviira Mustapää,Nelma Passinen 

  Juhlapuhe, eduskunnan puhemies Paula Risikko 

  Musiikkiesitys, Vanhat Leijonat Kvintetti 

  Raimo Moisio, Antti Puska, Simo Simppala, Mauno Riihimäki, Erkki Honkala 

  Päätössanat, DG Jaakko Passinen 

  Vaasan marssi 

Vuosikokouskutsu  
Lions piiri 107-F  

21.4.2018 Seinäjoki 
 



   

Vuosikokous heti juhlan jälkeen samassa salissa 

 

 Ilmoittautumiset 

 

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu edustajalta ja puolisolta 35.-

€/henkilö. Maksu sisältää osallistumisen, aamukahvin ja ruokailun. 

Ilmoittautuminen on tehtävä 31.3.2018 mennessä. Määräajan jälkeen maksu on 45,- €. 

Maksu suoritetaan LC Seinäjoki / Kampus tilille OP Seinäjoki FI87 5419 0120 2686 06 ja tiedoksi-

kenttään merkitään maksaja klubi ja osallistujien nimet.  

Ilmoitus osallistujista on tehtävä myös sähköpostilla osoitteeseen matti-pekka.pasto@seamk.fi  

Ilmoitukseen on lisättävä myös tieto klubista ja osallistujista. Myös tarve erikoisruokavalioista tulee 

lisätä ilmoitukseen. 

Äänioikeutetut edustajat ja valtakirjat 
 
Piirin kokoukseen 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. Klubin PDG-jäsen ei kuulu klubin kiintiöön, mutta tulee ilmoittaa valtakirjassa. 

Osallistujien on esitettävä presidentin ja sihteerin allekirjoittama valtakirja. 
 

Ottakaa myös klubin lippu mukaan. Liput ovat kunniarivistössä kokouksen ajan. 

 Ilmainen pysäköinti kokouspaikan välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Juhonkatu 5. Kartta. 

 

Tervetuloa vuosikokoukseen Seinäjoelle 21.4.2018 

 

Piirikuvernööri Jaakko Passinen 

 

Järjestävä klubi: LC Seinäjoki/Kampus. 
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Kokouspaikka Kampusranta 11 


