
 
ROTARY INTERNATIONALIN  KUTSU 
PIIRI 1390 RY 
 

Jyväskylä   22.9.2021 
 
 
 
ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 RY:n PIIRIKOKOUS JA SYYSSEMINAARI 2021 
 

Piirikokous ja syysseminaari järjestetään la 23.10.2021 Wanha Walimo Vesijärvenkatu 
25, 15140 Lahti. 
 
Tilaisuus alkaa ilmoittautumisella ja aamukahvilla klo 08.30, seminaari alkaa klo 09.00 ja 
päättyy 14:00.Seminaarin aikana nautitaan lounas. 
Seminaari päättyy klo 14.00 jonka jälkeen on kahvitarjoilu. Piirikokous alkaa kello14:30.  
 
Syysseminaari ja piirikokous ovat maksuttomia.  
 
Polioilta alkaa Suomen Moottoripyörämuseolla alkaa kello 18:30. 
 
Maksathan Polioillan illalliskortin á 65 euroa / hlö Lahti-Wesijärvi rotaryklubin tilille FI53 
3131 3001 2091 62 viimeistään 20.10.2021 kirjoita maksun viestikenttään: Polioilta ja 
nimet, keitä maksu koskee 
 
Ilmoittautuminen piirikokoukseen ja syysseminaariin tehdään tästä avautuvalla 
lomakkeella: https://forms.gle/9iaFeizBsgF3aHXaA Kokouspaikalle Lahteen tulevien on 
ilmoittauduttava viimeistään 14.10.2021 mennessä tarjoilumäärien vahvistamisen takia. 
 
Ilmoittautuminen päättyy ja ilmoittautuminen suljetaan to 21.10.2021 klo 18.00.  
 
 
Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköisesti ensisijaisesti sähköisesti. Allekirjoitettu ja 
skannattu valtakirja tulee lähettää sähköpostilla piirisihteeri  
piirisihteeri Riku Tenhuselle rikupekka.tenhunen@gmail.com viimeistään torstai 
21.10.2021 mennessä.  
 

Sähköpostin otsikoksi pyydetään kirjaamaan ”Piirikokous XX klubin valtakirja”.  
Kokouspaikalle tulevat voivat toimittaa valtakirjat vielä kokouspaikalla ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Syysseminaari striimataan, joten sitä on mahdollisuus seurata myös etänä. Linkki 
liittymistä varten lähetetään myöhemmin. Samoin kokouksen asialista ja liitteet 
lähetetään myöhemmin 

 
Piirihallinto seuraa terveysviranomaisten mahdollisesti antamia uusia ja tarkentavia 
ohjeita ja tiedottaa niiden vaikutuksista kokousjärjestelyihin. Piirihallinto varaa 
mahdollisuuden rajoittaa paikalle saapuvien kokousedustajien määrää, mikäli uusia 
rajoituksia asetetaan. 
 
Seminaarin esiintyjille lähetetään omat ohjeet aineiston toimittamisesta ja muodosta. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
Eila Parviainen 
Piirikuvernööri 2021-2022

https://forms.gle/9iaFeizBsgF3aHXaA
mailto:esa.makinen@kotiposti.net


 
ROTARY INTERNATIONALIN   
PIIRI 1390 RY 
                    

  

 
Piirikokous 2021 Lahti 23.10.2021 

VALTAKIRJA 
 
Presidentti / sihteeri / muu klubin jäsen______________________________________ 
 
 
on valtuutettu edustamaan __________________________________ -rotaryklubia 
 
 
Rotary Internationalin piiri 1390 ry:n Piirikokouksessa Lahdessa 23.10.2021. 
 
 
Paikka ja aika ________________________________ ___________.10. 2021 
 
 
Presidentti _________________________________________________________ 
 
 
 
Sihteeri ____________________________________________________________ 
 
 
 
Piirin sääntöjen mukaan klubin jäsenmäärän ollessa enintään 37 jäsentä, klubilla on yksi (1) 
ääni, jäsenmäärän ollessa 38-62 jäsentä klubilla on kaksi (2) ääntä ja klubin jäsenmäärän 
ollessa vähintään 63 jäsentä klubilla on kolme (3) ääntä. 
 
Klubin aktiivijäsenten määrä on _______ henkilöä viimeisimmän puolivuotisraportin mukaan. 
 
Klubin äänimäärä on _______ ääntä (piirisihteeri täyttää). 
 
 
 
Valtakirjat toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla piirisihteeri Riku Tenhuselle 
rikupekka.tenhunen@gmail.com viimeistään to 21.10.2021 kuluessa tai luovutetaan viimeistään kaksi 
tuntia ennen kokouksen alkamista kokouksen vastaanotto– ja ilmoittautumispisteeseen 

mailto:esa.makinen@kotiposti.net

