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YLEISTÄ 

Klubimme toiminta oli kaudella 2005 – 2006 melko vilkasta, ja jäsenten kokousaktiivisuus oli 

kauden kokouksissa yli 80 %.  

Klubimme jäsen; Lion Olavi Pakka, vastaanotti liiton vuosikokouksessa Seinäjoella 11.06. 2005 

Lions – ritarin arvonimen.  Teimme kauden alussa klubin jäsenille info – vihkosen, josta löytyi 

klubilaisten tärkeät yhteystiedot sekä kauden tärkeimmät tapahtumat. Otimme käyttöön myös 

kauden aikana  sähköisen viestinnän, joka helpotti yhteydenpitoa huomattavasti. 

Hankimme tuleviakin kausia ajatellen klubille isohkon määrän klubin pöytästandarjeja , isännän-

viirejä ja Kapasen valokuvakirjoja. Kannustimme vahvasti kurikkalaisia nuoria osallistumaan Lions 

– nuorisovaihtoon, ja osallistuimme nuorten matkojen kustannuksiin eri puolille maailmaa. 

TOIMINTA 

Kansainvälinen toiminta 

Klubimme avusti LCIF – toimintaa rahasummalla, joka kohdentui taisteluun sokeutta vastaan. 

Naapuriklubimme jäsen kävi lahjoittamassa monen klubin keräämiä rahasummia ja silmälaseja 

paikanpäällä ( Lion – lehti 5 / 2005 ) apua tarvitseville. Valitsimme klubimme LCIF – yhteyshenki-

löksi lion Ossi Pelto - Pirin. Klubimme edellisen kauden nuorisovaihto – opiskelija Maria Nokso 

vieraili syksyn aloituskokouksessa 08.09. kertomassa terveisiä USA:n Indianasta (Kurikka – lehti 

05.10. 2005 ). Valitsimme kauden aikana tulevalle kesälle nuorisovaihtoon Kurikan lukion opiske-

lijan Annukka Tuomaalan. Klubimme maksoi myös liiton rahastoon avustusta Harri Ala – Kuljun 

kannustamiseksi kansainväliseen johtajuuteen. Valitsimme kokouksessamme 06.10. 2005 parivuo-

tisen Punaisen Sulka – projektin vastuuhenkilöksi lion Markku Haaviston. Osallistuimme aktiivi-

sesti projektin suunnitteluun ja toimintaan, joka varsinaisesti toteutuu vasta seuraavalla kaudella. 

Kauden lopulla 11.05. 2006 lion Paula Hautamäki Seinäjoelta kertoi klubin kokousväelle tulevasta 

Sight  First II – kampanjasta.  Klubimme tuki kauden aikana AMK – opiskelija Anne Koskelan yrit-

täjyysopintoihin liittyvää opiskelijavaihtojaksoa Australiassa.  

Kotimainen toiminta 

Klubimme järjesti oman golf – kilpailun Kurikan kentällä, ja voiton tasoituskilpailussa nappasi lion 

Jari Kujanpää. Osallistuimme kauden alussa LC Jalasjärvi / Liisojen 5 – vuotis juhliin. Osallis-

tuimme taustavaikuttajina syyskaudella  Kurikan opettajille annettuun huumavalistuskoulutuk-

seen. Kuukausikokouksessamme 11.10. 2005 lion – lady Liisa Ollila esitelmöi mielenkiintoisesta 

aiheesta ; tunteet ja niiden tulkitseminen. Klubimme jäsenet osallistuivat aktiivisesti jokaiseen pii-

rin PNAT – kokoukseen, joista yksi oli Kurikassa Vahalla Asemalla 23.11.2005. Klubimme vahva 

mainostauluprojekti sai vakautta, sillä kauden aikana solmimme pitkäaikaisia mainossopimuksia 

asiakkaiden kanssa. Toteutimme myös perinteiset joulukorttiaktiviteetit sekä jäsenet käyttivät AR 

– adresseja omiin tarkoituksiinsa. Otimme osaa myös suruviestein AR – säätiön adresseilla klu-

bimme jäsenille; Hellanmaalle, Ojanperälle ja Jouppilalle sekä klubin ulkopuolelle Vennolle ja Uusi 

– Kakkurille.  Toteutimme 7.1.2006 upean Sininen Ilta – tapahtuman Kärrymiehen tiloissa. Klubin 

väki valmisti omilla taidoillaan täydellisen illallisen , ja myös Kärrymiehen Sali verhoutui  siniseen 
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sisustukseen. Jäsenten puolisot tulivat ruokailemaan meidän kanssamme illalla. Ladyt organisoivat 

illan kuluessa  upeat arpajaiset, ja illan kuluessa saimme tanssia  elävän musiikin tahdissa aamu-

tunneille asti. Avustimme yhdessä kaikkien kurikkalaisten klubien kanssa opettaja Margareta Mä-

kipeltoa Quest – koulutukseen.   Piirikuvernööri Seppo Katila vieraili kokouksessamme 9.2.2006 , 

ja samassa kokouksessa valitsimme Vuoden Veturiksi Mikko Mäki – Turjan maalaustaiteen puur-

tajana ( Kurikka – lehti 11.02. 2006 ). Valitsimme 09.02. klubimme diabetes – vastaavaksi lion 

Matti Ollilan. Olimme vahvasti mukana yhteistyökumppanien kanssa Paavalin kuntoradan info – 

taulujen hankkimisessa, ja klubimme organisaattorina toimi  lion Juhani Savela. Klubimme urhei-

lullinen ja aktiivinen ryhmä toteutti korkeanpaikan leirin Tahkolla 16. – 19.3.2006. Klubimme len-

topalloaktiivit osallistuivat piirin lentopalloturnaukseen Jalasjärvellä 24.3.2006. Järjestimme vie-

railukokouksen rennommalla ohjelmalla Rypölän Torpalla 13.4.2006. Saimme nauttia näyttelijä 

Laura Jurkan esitelmästä Kehon kielen anti  25.04. sekä lion – väelle että heidän puolisoilleen. 

Lahjoitimme jälleen perinteisesti koulutiensä aloittaville lapsille pyöräilykypärät, ja organisoimme 

tapahtumaa ajatellen Kypärä - iltamat hotelli – ravintola Pitkä – Jussissa 20.5.2006 (Kurikka-lehti 

17.5.2006 ). Klubimme aktiivit osallistuivat kurikkalaisten klubien yhteiseen ympäristöaktiviteet-

tiin 29.5.2006, jossa merkitsimme Kampin kylämaisemiin Karhupolun reitin. Toukokuun kokouk-

sessa 11.5.2006 saimme kuulla kaksi eri esitelmää, sillä opiskelija Anne Koskela kertoi stipendi-

matkan annista Australiassa sekä Paula Hietamäki kertoi ajatuksia tulevasta Sight Firts II ohjel-

masta. Klubimme oli vahvasti mukana kesällä 18.06. Tour de KURIKKA – pyöräilytapahtumassa, 

ja vaihtokokouksemme oli perinteisesti lion Timo Viitalan mökillä 30.06. 2006.  

TALOUS  

Kauden talous perustui pääsääntöisesti mainostaulutuottoihin, viirien myyntiin sekä jäsenmaksu-

tuloihin. Saimme kauden aikana huumetesterin hankintaan tarkoitettuja varoja takaisin klubil-

lemme. Teimme kauden aikana miinusmerkkisen tuloksen, sillä kauden aikana oli poikkeavan run-

saasti tapahtumia. Lahjoitimme stipendejä kurikkalaisille nuorille; Annukka Mäki – Ontolle , Jouni 

Siltakorvelle ja Anne Koskelalle sekä Kurikan eri oppilaitoksille ; Kurikan lukiolle , Kurikan Yhteis-

koululle , Kurikan ammattioppilaitokselle ja Etelä – Pohjanmaan musiikkiopiston Kurikan yksiköl-

le. Lahjoitimme kaikille koulutiensä aloittaville kurikkalaisille pyöräilykypärät. Olimme tukemassa 

Vuoden Veturi Mikko Mäki – Turjaa taustajoukkoineen ja nuorisovaihtaja Annukka Tuomaalaa. 

Mahdollistimme AR – ritarin arvonimen hankkimisen lion Olavi Pakalle. Hankimme tulevaisuutta 

varten klubin standarjeja; Kurikka – viirejä sekä Kapasen valokuvakirjoja. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Lion Olavi Pakka sai AR – säätiön Lions – ritarin arvonimen liiton vuosikokouksessa Seinäjoella 

11.6.2006. Klubimme jäsenet; Markku Haavisto, Jari Isoniemi, Juhani Savela ja Timo Viitala saivat 

päämajan kummikirjat. Klubimme jäsenet; Markku Haavisto ja Timo Viitala saivat päämajan 

avainmerkit aktiivisesta jäsenhankinnasta. Edellisen kauden presidentti, lion Olavi Korpi – Käkelä 

sai piirin 100 % presidentin merkin. Klubi muisti kahta jäsentämme täysistä vuosista; Jari isohella 

50 vuotta ja Erkki Aaltonen 60 vuotta. Klubimme vaihtokokouksessa 20 aktiivia sai kauden 100 % 

merkin. Presidentin pytyn sai kauden ansioistaan lion Risto Isoaho , ja kauden Hönö – palkinnon 

sai lion Juhani Savela. 


