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YLEISTÄ 
  
Klubitoiminta kaudella 2008–2009 meni niin sanotulla rennolla meiningillä, ei otettu turhia paineita. 
Kaikki suunnitellut asiat saatiin tehtyä valmiiksi kauden aikana. Kauden kuukausikokousten 
mukaanlukien vaihtokokoukset läsnäolijoiden keskiarvo oli hyvä (83.6 %)Klubiimme liittyi yksi uusi 
jäsen  tammikuun kuukausikokouksen yhteydessä puolisoineen. Kauden aikana Klubista erosi kolme 
jäsentä, kahdella oli klubi vuosia takanaan jo 15. Kolmas muutti Etelä-Suomeen. Kiitokset veljille 
mukana olosta ja myötätuulia eteenpäin. Tälläkin kaudella teetimme Klubi-vihkosen, joka on oiva apu 
etsiessä yhteystietoja tai tehtäviään kullakin kaudella, kiitos siitä ko. taholle. 
 
Vuosikokous pidettiin lokakuussa, jossa vahvistettiin tulevalle kaudelle liittymismaksuksi 20€ ja 
jäsenmaksuksi 40€ samalla sovittiin, että jäsenmaksu peritään keväällä toistamiseen jos tarvetta 
ilmenee. Vuosikokouksessa presidentti esitteli myös kauden toiminta-suunnitelman. Tällä kaudella 
alettiin myös pitää kirjaa niistä veljistä, jotka ovat saaneet pöytä-standardin/viirin. Tämä tehtävä 
määrättiin kulloinkin Klubi-mestarina toimivalle veljelle. Uutena toimikuntana aloitti retkitoimikunta. 
 
Sininen-ilta vietettiin perinteisesti tammikuussa, ollen jälleen yksi kauden kohokohdista. 
 
Vaihto-kokous 12.06.pidettiin jälleen Timo Viitalan mökillä Pitkämössä, jossa jaettiin perustajajäsenille 
sekä yli 15vuotta leijona toiminnassa mukana olleille veljille uudet juhla-merkit lisäriipuksineen. 
Presidentin pytty meni tällä kaudella Jouko Hellanmaalle. Pres. kunniamerkin sai Olli Jouppila todella 
arvokkaasta klubityöstä toimiessaan Tailtwisterinä. 
 
Kauden kaikki hallituksen- ja kuukausikokousten pöytäkirjat lähetettiin veljille sähköisesti. 
 
TOIMINTA 
 
- Jo viimekaudella alkaneet jumppa maanantait jatkuivat koko kauden ja osanottajien joukko kasvoi. 
- Kauden alussa kerrattiin kesän tapahtumia. Muun muassa Pedro Pires Portugalista sekä Shizuka Kato 
Japanista vieraili veljiemme perheissä. 
- Maailman navan siirto haaste otettiin vastaan ja työt tehtiin sovitusti. Siirrettiin ”napa” omalle 
paikalle ja kunnostettiin entiseen loistoonsa. 
- Saara Rantamäkeä hollantiin ja Hanna-Mari Kujalan Kanadaan  nuorisovaihtoa tuettiin rahallisesti. 
- Klubimme mainostaulujen ympäristössä pidettiin raivaus kökkä. Saatiin taulut paremmin näytille. 
- Vuoden-veturiksi valittiin tänä vuonna urheilun vaikuttaja Pekka Latva-Salo. 
- Korkeanpaikan-leiri toteutui tänä vuonna kolmen veljen voimin, klubi tuki reissua sovittuun tapaan, 
joka suuntautui tällä kertaa Levin maastoon viikolla 3. 
-Pnat-kokous 19.01 pitkä-jussissa 
- Rahastonhoitaja Kari Piirto selvitteli alv. velvollisuuttamme ja tuli päätökseen, ettemme ole alv. vero 
velvollisia tällä toiminnallamme. 
-Maaliskuussa 03.03  retki  jääkiekko-otteluun Ilves-Jyp i 
- Piirikuvernööri Hermanni Sippola vieraili klubissamme maaliskuussa, vierailun päätteeksi hän piti 
leikkimielisen näytelmän aiheena 7-veljestä, viirien vaihto. 
-Arto Mähösen 50v.juhla kärrymiehessä 28.03  
-Pnat kokous Juustoportti Jalasjärvi 30.03 josta kehut klubillemme olimme ahkerin ja aktiivisin 
vaihto-oppilastyössä. 
 
 



 
TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009 

 
-Huhtikuun kuukausikokous pidettiin uudella paloasemalla, jossa esittelyn piti veli Erkki Aaltonen 
tutustuttaen kalustoon ja paikkoihin ja lopuksi saunaosastolla saunoen ja päälle hyvin syöneenä 
totesimme pelastustoimen olevan hyvissä käsissä. 
 
Ensiluokkalaisille jaettiin 08.05 kypäriä yhteensä 162kpl ensimmäistä kertaa SuurKurikan alueelle. 
 
- Lions matka tehtiin tällä kaudella 21-23.05 Saarenmaalle ja hotelliin Saarenmaa Vals spa 
kysymyksessä oli avec-matka. Järjestäjänä toimi retkitoimikunnan puheenjohtaja Markku Haavisto. 
tutustuimme linja-autoajelulla 
saarenmaan nähtävyyksiin oppaan johdolla jolta eivät hyvät jutut loppuneet. 
- Tällä kaudella yritys vierailuja ei tehty, lukuun ottamatta tutustumista Kurikan Pelastuslaitokseen. 
Tutustumisen yhteydessä pidettiin myös kuukausikokous uusissa hienoissa tiloissa. 
-Tour de Kurikka 26.07 uusitulla reitillä. 
 
TALOUS 
 
Klubimme talous oli varmalla pohjalla perustuen mainos-tauluista saamiimme tuottoihin. 
Mainos-tauluista on vielä annettava kiitosta pitkä aikaisille mainostajillemme. 
Myös maksettavat jäsen maksut takaavat, että menot ja tulot pysyvät tasapainossa. 
Stipendejä jaettiin tällä kaudella mm. Kurikan Ammattikouluun 200e, Kurikan Lukioon 100e, Kurikan 
Yhteiskouluun 50e ja Kurikan Musiikkikouluun 100e. 
Pidä huolta -kampanjaan 200e. 
Stipendi Iiro Pakalle 500e.  
Korkeanpaikan leiri 300e. 
Kypärät 162 x 9,90 Sportiasta. 
Tailtwisterin arvokas ja itsensä likoonpaneminen ja” possujen” tehokas kierrätys jokaisessa 
kokouksessa tasapainotti meidän vaihtokokouksen budjettia todella paljon.   
 
  


