
 

TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 

YLEISTÄ 

LC-kausi  04-05 oli sangen aktiivinen ja toiminnallinen kasvunkausi  kokonaisuudessaan. 

Klubissamme oli jäseniä kaudenalussa 33 ja vaihtokokoukseen mennessämme jäsenmäärä oli kas-

vanut 36:een . Neljä uutta jäsentä liittyi ja yksi erotettiin sääntörikkomuksen takia. Lion Reino Mä-

kelästä tuli etuoikeutettujäsen. Hän on myös yksi perustajajäsenistämme. Ari Kivistölle myönnet-

tiin vapaa vuosi työkiireiden takia. 

Osallistumisprosentti näreili 80%. 

Uudet jäsenet; Alanen Keijo, Isoaho Risto, Jouppila Olli, Kujanpää Jari liittyivät klubiimme loka-

kuun kokouksessa. 

Keräsimme veljiemme sähköpostiosoitteiston kauden alussa (16 kpl) ja totesimme että aika ei ollut 

vielä kypsä sähköisenviestinnän suhteen. ko. kaudella turvauduimme viimeisen kerran ”kirjekyyh-

kyn” apuun klubimme viestittelyssä. Tosin siirryimme kylläkin DIGI-aikaan hankkiessamme klu-

bin esihistoriallisen kameran tilalle digi-kameran , joten ei kautemme aivan konservatiiviseksi jää-

nyt tiedotuksen suhteen.  Tosin veli  Markku Saari hankki omistukseensa  vanhan kame-

ran.Varmuuden vuoksi.  

LC-vaihto-oppilaita päätettiin avustaa 500e/oppilas/matka.   

TOIMINTA 

Aloitimme kauden alustavalla kokouksella POP-pankin tiloissa elokuussa. Hallituksen kokoukset 

siirrettin edellisen viikon torstaille pysyvästi ja alkamaan klo 19,30 ja marraskuusta alkaen klo 

20.00 alkamaan, käytännön syistä. Parempi mahdollisuus paikkaukseen ja monelle tämä järjestely 

sopi tosi hyvin.  

Syyskuun varsinainen kuukausikokous pidettiin yhdessä ladyjen kanssa. 

                Lokakuussa oli vuosikokous ja varsinaisen kuukausikokouksen yhteydessä oli seremoniat neljän 

uuden veljen kanssa. Lohkon kokous oli Ilmajoella Kallosalon majalla 4.10.2004. Jääkiekko-

ottelua olimme seuramassa Tampereella 9.10.2004 ja samassa yhteydessä suoritimme ohimarssin 

POP-Tampereen toimintojen sivu.  

Marraskuun kuukausikokous oli Beam-Net tehtaantiloissa 11.11.2004 jossa tj. Matti Ylinen esitteli 

yrityksen ja piti pienimuotoisen esitelmän tehdasmiljööstä ja tarjosi mahdollisuuden pitää  koko-

uksen .  Pnat-kokous oli Pohjanmaan Kalusteen tiloissa 30.11.2004 ja lion Jussi-Pekka Rikala jär-

jesti mahdollisuuden kokouksen pitämiseen. Punainen Sulka vastaavaksi seuraavat 3 vuotta valit-

tiin Markku Haavisto. 

Joulukuun kokous oli perinteisesti saunakokous, jossa piirikuvernööri Juhani Rajala vieraili kerto-

en oman viestinsä klubille. Tammikuussa kokoonnuimme Tuiskulan kyläseuran Kärrymieheen 

ensin kokoustamaan ja sen jälkeen loihtimaan mitä hienoimpia ja maukkaampia herkkupaloja  ja 

illallista Siniseen iltaan , jonne olimme kutsuneet arvoisat ladymme iltaseitsemäksi. Pöytä oli katet-
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tu viimeisen päälle ja syöminkien jälkeen laitettiin jalalla koreasti yömyöhään. Ilta oli taas kerran 

tosi onnistunut. Pääkokkina toimi Esa Yli-Annala .LC Ilmajoki /Ilkka charterjuhla 29.01.2005 Her-

ralan kartanossa Ilmajoella jossa klubiamme  edusti lion  Risto Ojanperä. 

Helmikuussa oli vuorossa Vuoden Veturin valinta ja arpa lankesi Lasse Mukkalan hyväksi tekemäs-

tään pyyteettömästä työstä nuorten eteen Ryhdin hiihtojaostossa. Veturi luovutettiin kuukausiko-

kouksen yhteydessä.    

Maaliskuussa urheilutoimikunta teki laskettelumatkan Soiniin 13.3.2005 ja sieltä tuliaisena oli 

menestystä pokaalin verran, että sillä lailla! Kuukausikokouksessa esiteltiin kauden 2005-2006 

virkailijat, samalla totesimme että lehtiprojekti joka oli menossa vesittyi todella huonoon ja seka-

van materiaaliin josta ei saanut tolkkua ja mitään valmista. Aarne Ritari 99 v. juhla Seinäjoella 

6.3.2005. Timo Kivistön erittäin kiinnosta ja ajatuksia herättävä esitelmä näkövammaisuudesta ja 

näkökyvystä havainnollistettuna erilaisilla laseilla. 

Huhtikuussa vierailimme paulapieksujenmajalla ja kokoustimme siellä. Kirsti Mähönen piti pienen 

esitelmän toiminnasta ja tarjosi pullakahvit ja lopuksi saunoimme ja pulikoimme avannossa.  Kol-

me veljeämme kunnostautui esimerkillisesti käyden tanssittamassa vanhainkodilla asukkeja 

29.4.2005 klo 13,00 alkaen. Piirin vuosikokous 23.4.2005 Alavudella josta tuomisena hieno pla-

kaati lasivitriiniin. 

Toukokuussa oli vuorossa kypärien(124kpl) jako ala-asteen aloittaville oppilaille kouluun tutustu-

mispäivänä.  Kypärätanssia ei pidetty tänä vuonna, vaan oli kypärä konsertti hotelli Pitkässä-

Jussissa jonka juonsi lion Timo Kivistö. 

Kesäkuussa oli vuorossa perinteinen vaihtokokous Pitkämössä  Lion Timo Viitalan mökillä Ko-

koonnuimme  ravintola Jokiketun terassille” juottopisteeseen” josta jatkoimme pyöräillen kohti 

Pitkämöä.  Kauden lopetti Tour de Kurikka-pyöräajo jossa oli n.20 pyöräkuntaa. Tapahtumassa ei 

ollut suurempia haavereita vaan kaikki sujui mallikkaasti         

TALOUS  

Varainhankintamme perustui tälläkin kaudella mainostaulu- ja viirimyyntiin, jäsenmaksutuloja 

unohtamatta. Tällä kaudella hankimme kaksi uutta mainostaulupaikkaa toinen lapionevalta 3tien 

varresta ja toinen lähes keskeltä Tuiskulan suoraa. Lupa-asioita vaille valmis paketti. Mainostaja-

kin löytyi klubimme keskuudesta. 

Lahjoituksia teimme runsain mitoin koko kauden, Huumeiden vastaiseen työhön osallistuimme 

30,00e Sri Lankan katastrofiin annoimme 200,00e LC vaihto-oppilastoimintaan päätettiin antaa 

500e/oppilas/matka . Vuodenveturia muistettiin 100,00e ruskealla kirjekuorella ja Kurikan Ryh-

din hiihtojaosta samalla 100,00e summalla. Kurikan MS-kerhoa avustettiin 00,00e. Kurikkalaisille 

oppilaitoksille annoimme yht.600,00e stipendit. Aloittaville ekaluokkalaisille kouluun tutustumis-

päivänä jaoimme jokaiselle pyöräilykypärän, yht. 124kpl x 10,00e=1240,00e. 

 



 

TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 

Huomionosoitukset  

 Lion Jukka Sairanen pääsi ns. miehenikään ja häntä muistimme perinteisin lahjoin. Kypäräkon-

sertissa 12.05 jaoimme huomionosoituksena kukkasia ansioituneille. Vaihtokokouksessa pres. Ola-

vi Korpi-Käkelä jakoi 100% merkit ja muut prinikat kauden aikana kunnostautuneille , mainitta-

koon että sihteeri sai presidentiltä kolminkertaiset pyyhkeet, tosin positiivisessa hengessä.  


