
 

TOIMINTAKERTOMUS 2011-2012 

YLEISTÄ 

Klubimme toiminta oli kaudella 2011 – 2012 kiitettävän aktiivista. Presidenttinä toimi lion Juhani 

Koskela. Jäsenten kokousaktiivisuus oli kauden kokouksissa yli 80 %. Klubimme jäsenmäärä kau-

den lopussa oli 36. Pidetty veli Risto Ojanperä poistui keskuudestamme helmikuussa ja tammi-

kuussa uutena veljenä klubiin liittyi Jouni Parkkonen. 

Kausi päättyi klubin 20-vuotisjuhlallisuuksiin 26.5.2012. Juhlassa klubin presidentti ja piirikuver-

nööri Heikki Loukola jakoivat ”sataprosenttisille” tunnustuspalkinnon. Sen saivat Erkki Aaltonen, 

Pekka Haapoja, Markku Haavisto, Jorma Oja-Nisula, Olavi Pakka, Kari Piirto ja Markku Saari. 

Samassa tilaisuudessa palkittiin myös ilmajokelainen opas-leijona Tapio Pihlaja, joka on ollut ai-

koinaan auttamassa Kurikan Lions-klubia alkuun. Veli Olavi Pakka vastaanotti juhlassa Melvin 

Jones –arvonimen. Jäsenyys on kautta aikojen kolmas LC Kurikka/Paitapiiskassa. Vuoden veturik-

si valittiin yksimielisesti musiikin ammattilainen Ari Kivistö. 

 

TOIMINTA 

Kauden aikana klubi teki yritysvierailun marraskuussa 2011 Altialle Koskenkorvalle  ja maaliskuus-

sa 2012 DoInille.  Altialla pidettävässä kuukausikokouksessa oli mukana 2. varapiirikuvernööri 

Kaarlo Katajisto. Marraskuulla 2011 seurasimme jääkiekko-ottelua Tappara-TPS Tampereella Kari 

Pihlajamäen järjestämänä.  Klubi osallistui PNAT-kokouksiin Ylistarossa (09/2011), Kurikassa 

(11/2011) ja Ilmajoella (03/2012). Kevätretki päätettiin tehdä Amsterdamiin huhtikuussa 2012. 

Lohkon puheenjohtaja Sakari Ketola vieraili kuukausikokouksessa helmikuulla 2012.  

Kauden aikana kokouksissa kuultiin monipuolisesti esitelmiä eri aihepiireistä. JIKKYn ylilääkäri 

Esa Mäkiniemi piti esitelmän hyvinvoinnista ja ikääntymisestä ja lion J-P Rikala esitelmöi Lions-

liiton nettisivujen hyödyntämisestä. Piirihallituksen kokous pidettiin Kurikassa 24.2.2012 , johon 

osallistuivat lionit Jari Kujanpää ja Olavi Pakka. Piirin 107 F vuosikokous pidettiin 14.4.2012 Sei-

näjoella, johon osallistui lion Jari Kujanpää.   

Marraskuun kokouksessa hyväksyttiin Mikko Saarakkalan pyyntö siirtää presidenttikautta kahdella 

vuodella. Klubin arvoista käynnistettiin arvokeskustelu, jonka myötä arvoiksi valikoitui muun mu-

assa palveluhaluisuus, aktiivisuus ja talkoohenkisyys. Valtakunnalliseen Skeba-bändikisaan osallis-

tui kurikkalainen Infected Chorus, joka eteni aina yleisön suosikiksi saakka.  

Talvikaudella osallistuttiin laskettelukisoihin ja kevätkaudella 2012 päätettiin osallistua kuntokar-

toitukseen, joka suoritettiin Kroppanilla. Perinteinen Tour de Kurikka järjestettiin 17.6.2012. Ur-

heilutoimikunta järjesti lioneille UKK-kävelytestin 30.5.2012. 

Nenäpäivä –keräykseen osallistuttiin ostamalla 60 kpl neniä, jotka annettiin Nummen päiväkodin 

lapsille. Loppuvuodesta päätettiin myös osallistua perinteisesti joulukorttimyyntiin. Mainostaulut 

ovat olleet säännöllisessä käytössä ja tuottaneet täten klubille budjetoidun summan. Iina Keski-

Lusan huilun hankintaan päätettiin osallistua 200 euron summalla. Ensimmäisen luokan aloitta-

ville koululaisille jaettiin toukokuussa 177 kypärää. Stipendit jaettiin Kurikan yhteiskoululle, lukiol-

le, ammattioppilaitokselle ja musiikkiopistolle, yhteensä 500 €. Klubi päätti osallistua 200 eurolla 

Isä-työryhmän marraskuiseen tapahtumaan. 


