
  Pets ja piirineuvottelu 

   Kouvolassa la 25.03.2017 

   Avec ohjelmaa ja illanvietto 

Klikkaa rotarien nettisivuja 

www.rotarypiiri1430.fi                       

www.rotary.fi                                  

www.rotary.org                                                          

sekä facebookkia:  Rotary D1430        

  

    

 

 

Pets täydentää tulevien 2017-2018 presidenttien ja sihteerien     

PrePets  koulutusta.  Lisäksi se on klubien rotarysäätiöasiamiesten 

avustusten saamiseen kelpuuttava pakollinen koulutus ja osa   

nuorisovaihdosta vastaavien  peruskoulutusta.   Erillisiä Rotarysää-

tiöseminaareja ei  tulevana rotaryvuotena ole. 

Piirineuvotteluun (piirin kevätkokoukseen)  ovat  tervetulleita  

kaikkien klubien edustajat. Kutsu ja ohjelma siitä lähetetään  

klubien tämän vuoden presidenteille erikseen. 

  

Pets on Koskelassa Kuusankoskella   
Kouvolan Rotaryklubit järjestää extrana Aveceille lauantaina     

klo10 alkaen omaa ohjelmaa ja Illalla klo 19  kaikille rotareiille 

seuralaisineen rotaryillanvietto Koskelassa.   Se on vapaamuotoi-

nen  ilman pukeutumisetikettiä.  Kevyt  illallinen– ohjelmaa–

arvontaa -tanssia.  Tarkoituksena on pitää  hauskaa ja tutustua 

toisiimme.  Bussikuljetus Hotelli Vaakuna -Koskela  ja  takaisin. 

  

Hotelli ja kuljetus 

Sokos Hotelli Vaakunasta on varattu huoneita rotareille.              

Hinnat  1 h/84 € ja 2 h/104 €. Varauksen yhteydessä  ilmoita :Pets.   

Lauantaina  aamulla voit jättää matkatavarat  Vaakunaan säi-

löön.  Huoneet saa klo 15 jälkeen.  Aamiainen on Vaakunassa   

klo 7.30-10.30   Varaa /maksa huone suoraan:                                

p. 0201234651 tai sähköposti:  reception.kouvola@sokoshotels.fi 

Kouvolaan on helppo tulla myös junalla. Bussiskuljetus Koskelaan 

la aamulla klo 8.30   Kouvola aseman tilauslaituri-Vaakuna-

Koskela.  Junavuoroja  aamulla tulee Kuopiosta, Joensuusta ja 

Kotkasta. 

  

Ilmoittautuminen   

Piirin nettisivujen linkin kautta  viimeistään su 19.03.2017 

Jos et voi linkin kautta hoitaa ilmoittautumista, niin voit ilmoittau-

tua  myös piirimme sihteerille Ellen Turuselle, sähköposti:   

aeturunen.d1430@gmail.com  p. 0400829506. 

 

Kulut      
Pets  maksu sis. myös  PrePetsin                            40 €/osallistuja 
Iltatilaisuus Koskelassa                                             60 €/osallistuja   
Osallistuminen vain Avecien päiväohjelmaan     10 €/osallistuja   
Maksuohjeet löydät nettisivujen ilmoittautumislomakkeelta. 
Tarkemmat ohjelmat  ja ajo-ohje  löytyvät  piirin nettisivuilta.  
 
Tervetuloa Kuusankoskelaisittain 

Tuppa Kuusaalle ! 

 
 
  09.45  Kahvit, ilmoittautuminen  
  10.00   Avaus 

                 Piirin johdon ja AG esittely 

              Piirin organisaatio 2017-2018 

              RI:n ja piirin tilanne 

              RI:n ja piirin tavoitteet 2017-2018 

 10.30    Piirineuvottelu/Piirin kevätkokous 

 11.30    Rotarysäätiö 

 12.30    Ruokailu 

 13.15    Rotarysäätiö 

                Suomen Rotaryn Miljoonahanke 

 14.00    Nuorisovaihto 

 14.30    Kahvit 

 14.45    Rotarytoiminnan tulevaisuus 

                Lyhyt alustus ja keskustelu  

                RI         San Diegon terveiset 

                 Piiri      Naapuripiirien  tutkimukset 

                Klubien puheenvuorot 

                 Nuorisovaihdossa menestynyt 

                 Säätiölahjoituksissa onnistunut 

                 Hyvin kehittynyt klubi 

                 Toimintatapoja muuttanut klubi 

 16.15     Päätöskeskustelu ja palaute 

            

 Erilliset asiantuntijakoulutukset 

 Säätiöasiamiehet     klo   14.00-16.15 

 Nuorisovaihto           klo   14.30-16.15 

http://www.rotarypiiri1430.fi
http://www.rotary.fi
http://www.rotary.org
mailto:aeturunen.d1430@gmail.com

