
 

TOIMINTAKERTOMUS 2003-2004 

YLEISTÄ 

Klubimme toiminta oli kaudella 2003 – 2004 tuttuun tapaan vilkasta ja monipuolista. Jäsenmäärä 

pysyi 33 : ssa , kun yksi jäsenistämme veli Tapio Pitkänen muutti pois , ja vastaavasti saimme uu-

deksi jäseneksi veli Kimmo Jarvan. 

Presidentti Erkki Aaltosen johdolla Lions – kausi oli aktiivinen, toiminnaltaan monipuolinen eikä 

kokonaisuutena liian raskas. Näin pyrittiin säilyttämään LC – toiminta mielekkäänä myös veljien 

keskuudessa. Ja siinä myös onnistuttiin mainiosti. 

TOIMINTA 

Toiminta keskittyi kuluvalla kaudella kotimaan toimintaan, mutta se oli hyvin monipuolista ja tar-

jonnaltaan runsasta. Toiminnan rungon muodostivat kuukausikokoukset esitelmineen ja jo perin-

teiseksi muodostuneet aktiviteetit. 

Esitelmät : Piirikuvernööri Jussi Paarviala esitelmöi klubimme kuukausikokouksessa aiheesta ; 

viihtyisä klubi. Niin ikään klubimme presidentti esitelmöi aiheesta Etelä – Pohjanmaan pelastus-

laitoksen siirtymisestä uuteen järjestelmään aluepelastuslaitokseksi.  Jouko Hellanmaa puolestaan 

piti maaliskuun kk -  kokouksen yhteydessä esitelmän aiheesta ; erikoiskuljetusten järjestäminen. 

Toukokuun kk – kokouksessa Maria Rikala esitelmöi suorittamastaan merimatkasta. 

Klubimme jäsenet osallistuivat aktiivisesti jokaiseen PNAT – kokoukseen, joita järjestettiin kaikki-

aan kolme kertaa. Toteutimme myös perinteiset joulukorttiaktiviteetit sekä jäsenet käyttivät Aarne 

Ritari – säätiön adresseja omiin tarkoituksiinsa. Mainostaulujen myynti onnistui hyvin ja Kurikka 

– viirien kysyntä jatkui edelleen lähes edellisvuoden malliin. 

Vuoden veturiksi valittiin Seppo Taira , jonka ansioksi luettiin mm. soittokuntatyö ja vanhat Kurik-

ka – taidepiirrokset. Hänelle sekä hänen taustaorganisaatiolleen Kurikan soittokunnalle myönnet-

tiin veturin lisäksi stipendit. 

Sinistä ilta ja samalla klubimme pikkujoulua vietimme 9.1.2004 kauniisti juhla – asuun verhoillus-

sa Tuiskulan kyläseura – talolla. Miehet olivat valmistaneet täydellisen illallisen, joka sitten nautit-

tiin yhdessä ladyjen kanssa. Ladyt osallistuivat aktiivisesti illan ohjelman tuottamiseen. Juhlat ve-

nyivät aina pikkutunneille saakka. 

Saksasta tilatut kaksi sähköpyörätuolia lahjoitettiin Kurikan terveyskeskukseen. Teatterimatka 

Tampereelle toteutettiin 06.03. 2004 yhdessä ladyjen kanssa. Korkean paikan leiri pidettiin Levillä 

14. – 18.4.2004. 

Jouni Siltakorpea ja Annukka Mäki – Onttoa päätettiin avustaa hiihdon tukemisessa. 

21.5.2004 järjestettiin kypäräkarkelot hotelli Pitkä – Jussissa, jossa musiikista vastasi Velihopeat. 

Saadulla tuotolla kustansimme ekaluokkalaisten pyöräilykypärät. 

Perinteinen Tour de Kurikka – pyöräilytapahtuma järjestettiin 20.6.2004 aktiivisen liikuntatoimi-

kunnan toimesta. 



 

TOIMINTAKERTOMUS 2003-2004 

TALOUS 

Kauden talous perustui pääsääntöisesti mainostaulutuottoihin, takalasitarroihin ja viirien myyn-

teihin sekä jäsenmaksutuloihin. 

10.10.2003 lahjoitimme yhteiskoululle 200 kpl heijastimia, jotka Olavi Pakka luovutti. Heijastimi-

en hankinta liittyi valtakunnalliseen Turvapäivään. 

Vuoden veturiksi valitulle Seppo Tairalle sekä hänen taustaorganisaatiolle Kurikan soittokunnalle 

myönnettiin lisäksi 100 euron stipendit. 

Stipendejä lahjoitimme Kurikan eri oppilaitoksille seuraavasti : Kurikan ammattioppilaitokselle ( 5 

x 50 euroa ) , Kurikan lukiolle ( 3 x 50 euroa ) , Kurikan Yhteiskoululle ( 5 x 50 euroa )  ja Etelä – 

Pohjanmaan musiikkiopiston Kurikan yksikölle ( 3 x 50 euroa ). 

Lahjoitimme kaikille koulutiensä aloittaville ekaluokkalaisille pyöräilykypärät. Pyöräilykypärät 

luovutettiin 7.5.2004, ja uusia ekaluokkalaisia on tulevana  syksynä 112 oppilasta. 

Maria Rikalaa klubimme avusti Pro Gradu – tutkielman tukemiseen, joka liittyi purjehdukseen yli 

Atlantin 250 eurolla. 

Tilattiin Saksasta kaksi kappaletta sähköpyörätuoleja yhteishintaan 750 euroa, jotka lahjoitettiin 

Kurikan terveyskeskukseen. 

4.5.2004 koulukiusaamisesta pitäneen Olavi Sydänmaalakan luentokuluihin klubimme osallistui 

50 euron summalla. Rotareille annettiin 50 euroa äitienpäiväkonsertin lipuista, jotka lahjoitettiin 

kehitysvammaisille. 

Päätimme tukea Heidi ja Elina Ottelan kilpailumatkaa New Yorkiin , joka suoritettiin 18 – 25.07. 

2004. He olivat saaneet kilpailukutsun mallitoimisto Parissilta. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Klubimme jakoi kolme standardia toimintakaudella 2003 – 2004 seuraavasti: Risto Ojanperä 50 – 

vuotta 11.10. 2003. Ilmajoelle perustettiin uusi klubi nimeltään Viljat, ja sitä muistimme standar-

dilla sekä 50 euron stipendillä. Ilmajoen klubi täytti 40 vuotta 8.5.2004. 


