
 

TOIMINTAKERTOMUS 2007-2008 

YLEISTÄ 

Klubin toiminta oli vilkasta presidentti Arto Mähösen johdolla. Kauden kuukausikokousten 

läsnäolijoiden keskiarvo oli 87,83 %. Saimme klubiimme kaksi uutta jäsentä tammikuussa 2008, ja 

myönsimme eron veli Jukka Sairaselle. Jäsenmäärämme kauden lopussa oli 38 jäsentä. Klubimme 

jäsenistä 20 sai kauden lopussa vaihtokokouksessa vastaanottaa 100 % läsnäolomerkin. Kauden 

alkupuolella teimme myös hyväksi osoittautuneen info – vihkosen toimintakautta varten veljien 

käyttöön. Sähköistä viestintää lisättiin, ja päivitettiin klubin ja jäsenten tiedot kansainväliseen ja 

kotimaan liittoon. Kokousten pöytäkirjat jaettiin jäsenille kaudella 2007 – 2008 ainoastaan 

sähköisenä, jolloin siirryimme askeleen kohti vihreämpää tulevaisuutta. 

 

TOIMINTA 

+ omat golf – kisat järjestettiin Kauhajoen kentällä syksyllä. Voittaja on selvillä, mutta ei julkaista 

+ Power – Parkissa vierailtiin ja kisattiin karting – radalla. Voittaja on selvillä , mutta ei julkaista 

+ edellisen kauden vaihto – oppilas Liina - Maria Ala – Luopa oli marraskuun kokouksessa 

kertomassa vaihto – oppilas matkastaan Uuteen – Seelantiin 

+ mainostauluprojektimme eteni pitkäaikaisin sopimuksin 

+ vuoden veturiksi valitsimme muusikko Mari Luomala – Kulkulan aktiivisesta panostuksesta 

musiikin parissa 

+ tammikuussa saimme vastaanottaa uudet veljet; Pekka Riitakorven ja Jimmy Laakson 

klubiimme 

+ jo perinteeksi muodostunut sininen ilta vietettiin yhdessä ladyjen kanssa 12.01. 2008 

+ klubin opasleijona Tapio Pihlaja toi terveiset Ilmajoelta 

+ lentopalloaktiivit osallistuivat piirin turnaukseen Laihialla ja urheiluhenkinen ryhmä toteutti 

karkeanpaikan leirin helmikuun toisella viikolla Levillä urheilun ja kulttuurin kera 

+ veli Kari Pihlajamäki järjesti perinteisen jääkiekko – ottelureissun Tampereelle 

+ ahkerat veljet kävivät kuntoilemassa maanantai – iltaisin kuntoklubi Fitt Pow:ssa 

+ piirikuvernööri Erkki Honkala kävi klubimme vieraana huhtikuun kokouksessa 

+ klubi teli vierailun Viroon Pölvan kaupungin Lions klubiin ja Haaviston pinnoittamoon  Valgassa 

+ pyöräilytapahtuma Tour da Kurikka siirtyi uuden kauden tapahtumiin heinäkuulle 



 

TOIMINTAKERTOMUS 2007-2008 

+ toiminnallinen kausi päättyi vaihtokokoukseen veli Timo Viitalan mökillä 13.8.2008. Vuoden 

erikoismaininnan Vuoden hönö  sai Risto Isoaho. Presidentin luovuttaman tunnustuspalkinnon sai 

veli Kari Pihlajamäki 

 

TALOUS 

+ kauden talous perustui pääasiassa mainostaulu- ja jäsenmaksutuloihin, ja taloutemme oli 

tasapainossa menojen kanssa 

+ lahjoitimme stipendejä mm. Kurikan lukiolle , Kurikan ammattioppilaitokselle , Kurikan 

Yhteiskoululle ja Etelä – Pohjanmaan musiikkiopiston Kurikan yksikölle sekä Kurikan Ryhdin 

jousiampujille 

+ pyöräilykypärät (126 kpl) lahjoitimme kaikille ala – asteen aloittaville koululaisille 


