
Busan huumaa - koe, näe ja ihastu kansainvälisen 
vuosikokouksen tunnelmaan 22. – 26.6.2012

Kansainvälinen vuosikokous on ensimmäistä kertaa Etelä-Koreassa. 
Busanin upea satamakaupunki on loputtoman smaragdinvihreän meren
äärellä. Se on paratiisi meren antimista pitäville ja jännittävä määränpää, 
jossa kävijät pääsevät nauttimaan Etelä-Korean eloisasta kulttuurista. 

Tapahtuma tulee varmasti olemaan elämys jokaiselle osallistujalle. Yhdessä 
me suomalaiset lionit saamme kokea jotain sellaista, josta on paljon  
kerrottavaa ystävillemme kotimaassa. Matkalla hankitut uudet lion-
ystävyydet rikastuttavat elämäämme vuosikausia.  

Lähes kahden miljoonan asukkaan 
suurkaupunki Busan on Etelä-Korean 
toiseksi suurin kaupunki heti Soulin 
jälkeen.  

Kansainväliset presidentit ottavat juhlaparaatin
vastaan. 

Maailman laajuisen lions-perheen yhteen-
kuuluvaisuuden tunne on käsin kosketeltavissa.

Osallistujien paraatimarssi halki kaupungin on 
näyttävä tapahtuma. Reitin varrella on kymmeniä 
tuhansia kaupunkilaisia ja muita turisteja 
osoittamassa suosiotaan. 

Lionit huomataan! 

Vuosikokouksen avajaistilaisuus on 
aina loistava show. Maiden liput saapuvat 
areenalle arvokkaasti. 

Suomen lipun saapuminen on 
sykähdyttävä hetki – ainakin meille 
suomalaisille. 

Busan on mielenkiintoinen matkakohde
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Kansainvälisen vuosikokouksen 
tapahtumat Busanissa

Tapahtuma-aikataulu – BEXCO :n tiloissa

Perjantaina 22.6.2012
• Saapuminen Busaniin, ilmoittautuminen,  

tutustumista kaupunkiin ja kongressi-
keskukseen sekä Lions-näyttelyihin ja aikaa on  
myös lions-tarvikkeiden ja matkamuistojen 
hankintaan

Lauantaina 23.6.2012
• Kansainvälinen paraati - 40 000 osallistujaa
• Kansainvälinen show - upea iltaohjelma

Sunnuntaina 24.6.2012
• Avausyleisistunto - kansainvälisen presidentin puhe,
lippuseremonia, paraatin tulokset

Maanantaina 25.6.2012
• Toinen yleisistunto
• Seminaarit
• Eri maiden järjestämiä iltatilaisuuksia

Tiistaina 26.6.2012
• Äänestykset
• Päätös yleisistunto ja kansainvälisen presidentin
ja piirikuvernöörien virkaanasettaminen

• Iltatilaisuuksia

Lisätietoja:  www.lionsclubs.org

Matkustaminen Busaniin

Lento Helsingistä Busaniin kestää  16 – 19 tuntia, riippuen millä lennoilla matka 
tehdään  ja montako välilaskua matkalla on.  Lähtöpäivä on juhannusviikolla, ehkä 
20.6. tai 21.6. ja kotimatka alkaa keskiviikkona 27.6. tai torstaina 28.6.  Lopullinen 
matka-aikataulu ja kaikki hintatiedot vahvistuvat myöhemmin ja niistä tiedotetaan 
uutiskirjeillä ja nettisivuilla www.lionharri.fi ja www.lions.fi

Vuosikokouksen avajaistilaisuuteen  odotetaan jopa
40 000 lionia eri puolilta maailmaa.

Kaikki tapahtumat järjestetään BEXCO (Busan Exhibition
and Convention Center) messu- ja kongressikeskuksessa.
Kaikille osallistujille on ilmainen bussikuljetus hotelleista. 
Useimmat hotellit ovat kuitenkin kävelymatkan päässä. 

Busanissa vietetään yhdessä unohtumattomia hetkiä. Virallisen ohjelman lisäksi 
osallistumme yhdessä mm. Get Together -iltaan ja Scandinavian maiden yhdessä 
järjestämään iltaan. 

Tiistaina 25.6. äänestetään tulevan kauden kansainvälisistä presidenteistä 
ja kansainvälisistä johtajista sekä mahdollisista sääntömuutoksista. 

Suomi johtoon -kampanjan vapaaehtoinen tukikeräys mahdollistaa kampanjan 
toteuttamisen ja monen suomalaisen lionin osallistumisen kansainväliseen 
vuosikokoukseen.  

Osallistu Sinäkin tukikeräykseen 10 eurolla! Tukikeräyksen säännöt löytyvät mm. 
www.lionharri.fi -sivuilta ja kaikilta piiripäälliköiltä.


