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Tätä kirjoittaessani on valtakunnallinen kaksosten päivä, 02.02.2022.
Tänään varmistui, että saamme VK2022Kouvolan vuosikokouksen ilmoittautumisjärjestelmän tällä, kuluvalla viikolla käyttöön.

2021 vuosikokous oli Turussa. Sitä aikaisemmin, vuoden 2020 Seinäjoella. Valitettavasti molemmat pidettiin etänä, vallitsevan korona epidemian takia.
Harmittavan valitettavaa. Päätoimikunnan pj:nä tiedän, että esivalmisteluihin,
järjestelyihin ja asioiden päivittämiseen kuluu uskomattomat määrät aikaa, tapaamisia, sopimisia ym. – Ja sitten kaikki vain jää...

Tämän viikon jälkeen alkaa sadonkorjuu kaikesta tekemästämme työstä.
Työstä, joka alkoi jo Kalajoen vuosikokouspäätöksen myötä, vuonna 2019.
Parasta palautetta jäsenistöltä onkin vuosikokousilmoittautuminen.
Se, että jäsenet eri puolilta Suomea haluavat saapua vuosikokoukseen, meille
Kouvolaan. Se palkitsee. Toivottavasti vielä ”runsain mitoin” ja siinäkin ennätysmäärin. Olemmehan odottaneet Lions-tapaamisia ja kohtaamisia jo muutaman
vuoden.

Meillä Kouvolassa on tilaa. Kokoonnumme keskustan tuntumassa sijaitsevassa
Kouvolan jäähallissa. KooKoon kotikentällä. Koronan puitteissa olemme oppineet väljiin tiloihin. Meillä väljyyttä on. Toki, hienosäätöjä tarvitaan suurillakin
neliöillä ja siksi hyvät pohjatiedot saapuvista kokousvieraista on tärkeitä.

Kilpailu

Olisiko kiva tietää, kuka on ensimmäinen ilmoittautuja? Järjestämme kilpailun,
niin asia selviää.

Kymmenen ensimmäistä ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautunutta palkitaan Kouvolan vuosikokouksessa. Palkintoina on jotain kivaa, Kouvola-aiheista.
Eikä vain nopeimmille, vaan joka 100:s ilmoittautuja pääsee nauttimaan samansisältöisestä ansiosta. Katsotaan kesäkuussa, keitä palkitaan...
Yritä siis nopeiden joukkoon; 1, 2, 3–10, tai kokeile tuuria ja ole 100:s, 200:s,
300:s, jne. ilmoittautunut. Vetokonsulttien ilmoittautumisjärjestelmästä näemme
aukottomasti sijoitukset. - Järjestelyihin osallistujat ja tietokantaa näkemään
pääsevät henkilöt eivät voi osallistua kisaan. Tai he eivät ainakaan voita!

Kouvolassa me odotamme sinua

Meillä Kouvolassa kaikki on lähellä. Kouvola on ihmisen kokoinen kaupunki, aikasi ei kulu ruuhkiin tai jonoihin. Luontoa on joka puolella, silti olemme hyvien
kulkuyhteyksien keskipisteenä. Meille on helppo tulla ja meillä on mukava olla.
Viikonvaihteen voit aloittaa jo perjantaina raittiin ilman ja kilpailuhengen puitteissa. Järjestämme LionsGolf -turnauksen Kausalassa, IittiGolfin kentällä.
Kenttä on reilun 20 km:n päässä Kouvolan keskustasta, etäisyydet toisiinsa yhdistää hyvät ajotiet. Kentän yhteydessä on myös Radalla Resort -majoitus.

Ohjelmatoimikuntamme on valinnut mukavia oheisohjelmia lauantaipäivälle.
Kolme erilaista vaihtoehtoa; Unescon valitsema maailman perintökohde Verla,
Mustila Arboretum ja taidekeskus Taideruukki.
Lisäksi odotettavissa on myös vauhtia sitä kaipaaville. Alustavasti ohjelmassa
on mahdollisuus tutustua KymiRing -GB moottorirataan. Huimimmat voivat testauttaa rataa omalla autollaan. Kun yksityiskohdat selviävät, tiedotamme lisää.

Majoitukset

Kouvolan keskustassa on kaksi isoa hotellia. Hotelli Scandic ja Hotelli Vaakuna.
Vaakuna toimii myös päämajahotellina, jossa saatat tunnistaa kansainvälisiä
vieraita, liiton virkailijoita ja eri piirien aktiivihenkilöitä. Useat toimikuntien kokoukset pidetään myös Vaakunassa. Nämä hotellit riittävät vain nopeimmille.
Laaja lähialueen majoitustarjonta löytyy kotisivultamme, www.vk2022kouvola.fi.

Iltajuhlat

Ohjelmatoimikunta rakentaa meille iltaohjelmaa sekä perjantaille että lauantaiillalle. Näiden sisällöstä ilmoitellaan myöhemmin, kun yksityiskohdat varmistuvat. Tiedän jo, että hyvää on tiedossa. Lunasta paikkasi oikeilla kokouspasseilla. Kokouspassien sisällön ja hinnat löydät kotisivuilta www.vk2022kouvola.fi

Viihdy Kouvolassa ajan kanssa

Järjestettävien iltaohjelmien lisäksi alueelta löydät monenlaista aktiviteettia koko
perheelle. Kouvolaan kannattaakin saapua ajan kanssa ja vaikka koko perheen
voimin. Aloita kesälomakautesi tai –matkat Kouvolasta käsin.
Tykkimäen huvipuisto on Suomen hauskin. Sopivan kokoinen, upealla näköalapaikalla sijaitseva koko perheen päiväkohde. Vieressä sijaitseva Käyrälampi tarjoaa useita kesäaktiviteetteja; suppia ja saunoja. Kesäksi täydellisesti uudistuva
leirintäalue; Tykkimäki Resort muuttuu ties kuinka monen tähden majoitustarjontaa harjoittavaksi loma-asunto ja karavaanialueeksi.

Ilmoittautuminen ja mieleinen kokouspassi

Ilmoittautuminen on tehty helpoksi. Jokainen jäsen voi ilmoittaa itse itsensä.
Toki klubisihteeri voi edelleen ilmoittaa keskitetysti kaikki klubisi osallistujat.
Virallisten edustajien valtakirjan toimittaminen on myös helpotettu.
Sen voi toimittaa keskitetysti sähköpostilla tai voit tuoda sen tullessasi kokouspaikalle kesäkuussa. Tutustu infomateriaaleihin ja jos jää kysyttävää, laita sähköpostia.
Helpotamme ja mahdollistamme, - teemme
olosi viihtyisäksi. Lähtökohtanamme on ollut
“Paras vuosikokous ikinä!” - Ei enempää,
eikä vähempää.

Olet erittäin tervetullut Kouvolaan.
Tervetuloa!
Timo Joukanen
VK2022Kouvola
Päätoimikunnan pj.

