
 

TOIMINTAKERTOMUS 2002-2003 

YLEISTÄ 

Presidentti Olavi Pakan johdolla hallitus oli päättänyt, että Lions-kaudesta 2002-2003 tulee toi-

minnallisesti monipuolista ja aktiivista, kuitenkin siten ettei LC-toiminta saa tulla liian raskaaksi 

eikä jokapäiväistä toimintaa hallitsevaksi. Näin säilytämme veljien innostuneisuuden ja aktiivisuu-

den.  

 

TOIMINTA 

Toiminnan rungon muodostivat kuukausikokoukset esitelmineen ja jo perinteiksi muodostuneet 

aktiviteetit. Mainostaulujen myynti onnistui hyvin ja Kurikka-viirien kysyntä jatkui edelleen vilk-

kaana. Uutena aktiviteettina aloitimme Wanhaa Kurikkaa –lehden markkinoinnin. Lehti otettiin 

innostuneesti vastaan ja presidentti postitti kappaleita ympäri Suomea. Lehden ideoinnista kiitok-

set veli Jukka Sairaselle ja veli Kari Piirrolle. Niinistön kodalla pidettiin syksyllä klapitalkoot ja 

Puska-Jussin mainostaulun ympäristöä siistittiin. Päätettiin osallistua Kurikan vanhustyön kartoit-

tamisprojektiin yhdessä muiden kurikkalaisten LC-klubien kanssa. Taloudellinen vastuu tuntui 

kuitenkin jäävän LC-Paitapiiskan harteille.  

Uutena toiminnan muotona aloitimme nuorisovaihto-ohjelman. Veli Risto Ojanperä teki mittavan 

työn ja lopulta veli Juhani Savelan poika Joni lähti juhannuksen jälkeen Teksasiin. Lisäksi veli Ris-

to ja veli Juhani Koskela ottivat vastaan ulkomaiset vaihto-oppilaat. 

Vierailu järjestettiin Isojoen Konehallille, jonka osallistujamäärää seuraavan päivän retki Tampe-

reelle jääkiekko-otteluun ehkä hieman vähensi. Pikkujoulu pidettiin 1.11.2003 Tuiskun Kärrymie-

hessä. Veljet pikakoulutettiin ruoanvalmistuksen saloihin ja veljet ladyineen nautiskelivat antimet 

elävän musiikin tahdissa. Maaliskuussa pidettiin huutokauppa muiden kurikkalaisten klubien 

kanssa. Tuotto jäi kuitenkin niin huonoksi, ettei samanlaista varmaankaan kannata enää järjestää.  

Helmikuun kuukausikokouksessa luovutettiin Vuoden Veturi stipedeineen Irma Raittiselle. Kau-

den lopulla luovutettiin stipendit Kurikan ammattioppilaitokselle sekä avustettiin Eira Nevanpään 

taideliikuntakoulun Lissabonin matkaa 500 eurolla. Virkailijoiden vaihtokokous pidettiin perintei-

sellä paikalla veli Timo Viitalan mökillä Pitkämössä 4.7.2003. 

JÄSENISTÖ 

 

Kauden aluksi saimme suruviestin, että veljemme Timo Ottela oli menehtynyt liikenneonnetto-

muudessa. Koska uusia veljiä ei kauden aikana otettu, oli jäsenmäärä kauden lopulla 33. Olimme 

tehneet periaatepäätöksen, ettei jäsenmäärää yritetä väkisin lisätä, vaan jäsenistö kasvaa kunnes 

sopiva ehdokas löytyy. Osallistuminen kuukausikokouksiin vaihteli 76-85 % välillä. Lisäksi klubila 

oli edustaja piirin kokouksissa ja PNAT-kokouksissa.  

 

TALOUS 

 

Talous oli koko kauden vakaalla pohjalla. Runkona oli mainosmyynti  ja uudemmista aktiviteeteis-

ta viirien myynti ja varsinkin Wanhaa Kurikkaa –lehti onnistuivat kiitettävästi. 


