LC-Juuka Toimintakertomus kaudelta 2006–2007
Kausi aloitettiin veli Ari Kokkosen kesämökillä Paalasmaassa, jossa vanha ja uusi hallitus miettivät
suuntaviivoja tulevalle kaudelle. Uudessa hallituksessa jatkoivat presidentti (Ryynänen) ja rahastonhoitaja
(Kähkönen) aloittaen molemmat kolmannen kautensa peräkkäin. Sihteerinä aloitti veli Ossi Nieminen ja
klubimestarina veli Ari Kokkonen. Varapresidentiksi oli keväällä valittu veli Juha Hiltunen ja
tiedotusvastuu oli Juha-Matti Junkkarilla.
Syyskuun hallitus aloitti varsinaisen kauden kokoontuen taas Paalasmaassa ja nyt tukikohtana oli ex-veli
Kauko Naumasen kesämökki. Pitkäaikainen lionveli Kauko oli eronnut aikaisemmin keväällä vedoten
korkeaan ikäänsä ja heikentyneeseen terveyteensä, mutta hän halusi kuitenkin vielä tarjota olosuhteet
uudelle hallitukselle kauden aloitukseen. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapresidentti Juha ja läsnä
oli hänen ja isäntä Kaukon lisäksi viisi muuta veljeä. Kokouksessa tarkennettiin kauden
toimintasuunnitelmaa ja yhteisenä huolena todettiin Punainen Sulkakampanjan heikko tila.
Avustusanomuksia oli tullut yksi, jossa opiskelija Nina Laine kertoi tulevasta vaihto-opiskelija
kaudestaan Italiassa ja toivoi taloudellista tukea opiskelunsa onnistumiseksi. Häntä päätettiin tukea sadan
euron avustuksella. Vastineeksi saamme kuulla varmaankin Ninan esitelmän Italian ajastaan tulevalla
kaudella.
Syyskuun kuukausikokous pidettiin Ala-Petrassa ja kokousta kunnioitti läsnäolollaan piirikuvernööri
Erkki Lääperi ladynsa Pirkon kanssa. Piirikuvernööri korosti puheessaan sitä, että klubitoiminnan pitää
olla rentoa ja viihtyisää, unohtamatta Lions-velihenkeä. Kokouksen osanotto oli ennätyksellinen, sillä
paikalla oli 21 veljeä.
Lokakuussa toimintaa leimasi vuosikokouksen pitäminen, jossa hyväksyttiin edellisen kauden
toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä uuden kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi
kokouksessa toivotettiin tervetulleeksi uusi veli Oiva Vattulainen. Lokakuussa osallistuttiin LCNurmeksen 50-vuotisjuhliin ja myönnettiin 200 euron Sisupalkinto juukalaiselle keihäänheittäjä Viljo
Toivaselle. Hirvenmetsästys toteutettiin myymällä lupa Paalasmaan hirviseurueelle. Veljet Voitto ja
Heikki ilmoitettiin mukaan valtakunnalliseen digiboxi koulutukseen. Marraskuussa hallituksen
kokouksessa päätettiin perustaa 50-vuotisjuhlatili, jolle siirretään pesämunaksi 5000 euroa. Vaihtooppilaaksi valittiin Jenni Kortelainen. Kuukausikokouksessa vieraili edellinen vaihto-oppilas Miika
Oksman, joka kertoi matkastaan Yhdysvaltoihin.
Kokouksessa päätettiin Sight First II:n koordinaattoriksi nimetä Leo Ryynänen ja lopuksi jaettiin
edellisen kauden 100 %:n osallistumismerkit 17 veljelle.

Joulukuuta juhlistettiin pitämällä yhteinen joulusauna/kokous LC-Juuka/Ellin kanssa Nunnanlahdessa
Tulikivi Clubilla. Erikoiseksi tapahtuman teki se, että Pielinen oli sulattanut alkutalven jäänsä ja
rohkeimmat kävivät saunan yhteydessä jopa uimassa. Kokouksessa nimettiin veli Pentti Juntunen
seuraavan kauden H-piirin varapiirikuvernööriehdokkaaksi. Pentti sai myös Lions-järjestön Keypalkinnon aktiivisuudestaan järjestön toiminnassa uusien veljien hankkimisesta järjestöön. Ilta sujui
rattoisasti Nevalaisen Eskon karaoken siivittämänä. Yhteinen tahtotila oli, että tapahtuma voisi tulla
vaikka yhteiseksi perinteeksi Joulua odotellessa.
Tammikuussa aloitettiin Sight First II-kampanja, jonka lähtölaukaus tehtiin Joensuussa Karjalan Talolla
järjestettävässä Lions-illassa, johon osallistui presidentti Leo Ryynänen. Digikoulutukseen Joensuussa
osallistuivat veljet Voitto Viljakainen ja Heikki Pääkkönen. Kuukausikokous pidettiin Ala-Petrassa
hirvipeijaisten merkeissä. Mukana olivat myös ladyt, jotka pitivät oman kokoksensa kabinetissa.
Presidentti esitteli kokouksessa Sight First II-kampanjaa ja ilta päätettiin Esko Nevalaisen
karaoketansseihin. Klubin tavoitteeksi SF II-kampanjaan on asetettu 1500 euroA.
Helmikuussa saatettiin loppuun Punainen-Sulka-kampanja, joka tuotti yhteensä 2236.18 euroa.. Tuosta
summasta saadaan palautuksena 40 % eli 894.47 euroa, joka jaetaan kolmen juukalaisen yhteisön kesken:
Juuan Nuoret ry:lle, Juuan Jänne ry:lle ja yläkoulun 9 luokkalaisille 4H:n Rataprojektin kansioihin.
Kampanjan paras kerääjä oli veli Esko Nykänen, jolle lahjoitettiin palkintona rannekello. Perustettiin oma
pankkitili SF II-kampanjaa varten. Pesämunaksi tilille presidentti lahjoitti 750 euroa.
Maaliskuussa vierailimme Joensuussa sanomalehti Karjalaisen vieraina. Kuukausikokous pidettiin
Aarbussissa matkan aikana. Palvelukartta-aktiviteetti todettiin valmistuneen ja itse kartan olevan jo
jaossa. Valittiin osallistujat piirin vuosikokoukseen Kerimäelle, johon osallistuvat presidentin lisäksi
veljet Esko Nykänen, Oiva Vattulainen ja Pentti Juntunen. Pohjois-Karjalan kirjapainossa tutustuimme
lehden tekoon sen kaikissa tekovaiheissa. Oppaana toimi juukalaissyntyinen levikkipäällikkö Voitto
Kukkonen, jolle ojensimme lahjan hänen täytettyään hiljattain 50 vuotta. Illan lopuksi saunottiin ja
nautittiin herkullinen illallinen toimitalon edustustiloissa. Mukana oli 16 veljeä. Paluumatkalla
keskusteltiin kevätmatkasta ja tulevan hallituksen kokoonpanosta.

Huhtikuussa pidettiin kevätkokous, jossa nimettiin uusi hallitus: presidentti Juha Hiltunen, varapresidentti
Voitto Viljakainen, sihteeri Esko Nykänen, rahastonhoitaja Kari Nykyri, klubimestari Hannu Romppanen,
tiedottaja Matti Puoskari, nuorisovaihtoasiamies Ossi Nieminen ja SF II-yhdysmies Leo Ryynänen.
Samassa kokouksessa toivotimme kaksi uutta veljeä, Petri Hämysen ja Sami Pakarisen, tervetulleeksi
mukaan toimintaan. Esimerkillisen jämäkästä palvelukartta-aktiviteetin hoidosta annettiin toimikunnan
puheenjohtaja Voitto Viljakaiselle tunnustuksena iso Punainen Sulka-kuutio.
Kerimäellä pidettyyn 107-H piirin vuosikokoukseen osallistuttiin neljän veljen voimin ja jännittävien
vaiheiden jälkeen varapiirikuvernööriksi kaudelle 2007–08 valittiin oman klubimme veli Pentti Juntunen.
Vastaehdokkaana oli LC-Lieksan edustaja Heikki Vänskä.
Toukokuussa toiminta oli vielä erittäin vilkasta, sillä normaalien kokousten lisäksi presidentti ja veli
Pentti Juntunen ladyinen osallistuivat Rovaniemellä pidettyyn valtakunnan kokoukseen, jossa valittiin
liitolle uudeksi puheenjohtajaksi oman piirimme edustaja Harri Forss Savonlinnasta. ja
varapuheenjohtajaksi LC Tampere/Siilinkarin edustaja Heidi Rantala.
Kevätmatkan tehtiin Kajaaniin ja siellä kävimme katsomassa kaupungin teatterissa näytelmän Punainen
Viiva. Matkalla oli 12 veljeä ladyineen.
SF II-kampanjaa vauhditettiin tilaamalla kampanjapinssejä 20 kpl, a´ 50 euroa.
Kokonaisuudessaan kausi 2006–07 oli klubimme toiminnassa monipuolinen ja aktiivinen, vaikka veljien
osallistumisprosentti kokouksiin oli vain 65.2%. Hyvä osoitus aktiivisuudesta on viimeinen Vilkku-lehti,
jossa Juuka oli saanut runsaasti palstatilaa, kiitos Puoskarin Matille.

Kauden aikana pidettiin yhteensä 23 kokousta ja lisäksi osallistuttiin kahteen muuhun kokoukseen
(Kerimäki ja Rovaniemi). Lohkon puheenjohtajana toimi oman klubimme jäsen veli Pentti Kähkölä.
Hänen vetämiään PNAT-kokouksia oli yhteensä kolme kappaletta.
Lisäksi klubillamme oli edustajat Nunnanlahdessa järjestetyssä uusien virkailijoiden koulutuksessa.
Stipendeihin ja avustuksiin käytimme kauden aikana n. 1000 euroa ja lisäksi lähes saman verran Punaisen
Sulan kampanjavaroja.
Vaihto-opiskelijalle isäntäperheenä toimi Raimo ja Kristiina Tallgren Tuopanjoelta. Meidän vaihtoopiskelija oli Jenny Kortelainen ja hänen kohdepaikkansa oli Michigan USA:ssa.
Toiminnasta erosi viisi veljeä ja uusia saimme kolme veljeä.
Vaihtokokous pidettiin heinäkuussa Kuhnustalla uuden sihteerin Eskon kotona, jossa nautittiin
savusaunaan löylystä ja ihmeteltiin sähkömoottorilla pitkin vesiä kulkevaa laituria.

