
Kepa KUTSU
Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki 8.4.2013

Kepan kevätkokous 2013 ja seminaari 
Millaisessa maailmassa haluamme elää - vuoden 2015 jälkeen?

Hyvä Kepa jäsen Tervetuloa  Kepan  kevätkokoukseen.  Kokousta  edeltää  seminaari,  jossa  tällä  kertaa 
keskustelemme  YK:n  post-2015-kehitysohjelmasta  vuoden  2015  jälkeen.  Seminaarin 
pohja-aineisto  on  ennen  kokousta  saatavilla  Kepan  nettisivuilla  osoitteessa 
www.kepa.fi/kevatkokous2013.  Seminaari alkaa klo 09.00, minkä jälkeen kokoonnumme 
lounaalle ennen kevätkokousta.  Kokouksen jälkeen on tarjolla virvokkeita. 

Ohjelma

Ajankohta Perjantai 26.4.2013

Paikka Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki 

08.30-09.00 Aamukahvi

09.00-12.00 Millaisessa maailmassa haluamme elää   -  vuoden 2015 jälkeen?
Seminaari pidetään suomeksi.

12:00 - 13:00 Lounas

13:00 - 15:30 Kevätkokous; kokouskutsu ja valtakirjapohja ovat liitteenä. 
Kevätkokous pidetään suomeksi.

15:30 - 17:00 Virvokkeita 

Ilmoittautuminen ja kokousaineisto

Kokouksen  ilmoittautumislomake,  esityslista  ja  liitteet  ovat  verkossa  jäsensivuilla 
osoitteessa  www.kepa.fi/kevatkokous2013.  Lähetämme  aineiston  paperiversiona 
pyynnöstä.   Pyynnöt  joko sähköpostilla  osoitteeseen info@kepa.fi  tai  puh. 09 584 233. 
Tarjoilujärjestelyjen  onnistumiseksi  pyydämme  ystävällisesti  ilmoittautumaan  18.4. 
mennessä. 

Valtakirja Valtakirjan  pyydämme postittamaan Kepaan 18.4.  mennessä  osoitteella  Kepa ry,  Anja-
Maija  Palmu,  Töölöntorinkatu  2  A,  00260  Helsinki.  Valtakirjan  voi  myös  skannata 
osoitteeseen info@kepa.fi. 

Tervetuloa, ystävällisin terveisin.

TIMO LAPPALAINEN 
Timo Lappalainen
toiminnanjohtaja

Liitteet Kevätkokouskutsu
Valtakirjapohja     

  → In English         

http://www.kepa.fi/kevatkokous2013
http://www.kepa.fi/kevatkokous2013


            
Kepa INVITATION
Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki 8 April 2013

Invitation to Kepa's Spring Meeting 2013 and Seminar on 
The world we want to live in – after the year 2015 

Dear Madam / Dear Sir You are cordially invited to Kepa's Spring Meeting 2013. As it has been our tradition for  
some years  now, we have organised seminars  on  the topical  issues the same morning 
before the annual general meeting. In this year´s spring seminar we will discuss about the 
United Nation´s post-2015 development programme. The seminar documents will be  at the 
www page www.kepa.fi/kevatkokous2013 just before the meeting. The seminar will start at 
9am and end by noon when we break for lunch. Refreshments are served after the spring 
meeting.

Programme 

Date Friday 26 April 2013

Venue Kepa, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki

08.30 – 09.00 Morning coffee

09.00 – 12.00 The world we want to live in – after the year 2015 
The seminar is conducted in Finnish

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:30 Spring Meeting; the notice of the meeting and the proxy are attached. 
The meeting is conducted in Finnish

15:30 - 17:00 Refreshments – everyone is warmly welcome.

Registration and the meeting material

The meeting registration form, agenda and appendices can be found online on the Member 
Organisation  pages  at  www.kepa.fi/kevatkokous2013.  Paper  copies  of  the  material  are 
available on request. Please email your request to info@kepa.fi or phone 09 584 233.  To 
facilitate the catering arrangements, please register by 18 April. 

Proxy Please post your proxy by 18 April to Kepa ry, Anja-Maija Palmu, Töölöntorinkatu 2 A, 
00260 Helsinki. Scanned copies of proxies can be emailed to info@kepa.fi. 

Looking forward to seeing you soon,
fraternally

TIMO LAPPALAINEN 
Timo Lappalainen
Executive Director

Annexes Notice of Spring Meeting
Proxy    

   → In Finnish

mailto:info@kepa.fi
http://www.kepa.fi/kevatkokous2013
http://www.kepa.fi/kevatkokous2013

