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LC-JUUKA TOIMINTAKERTOMUS
KAUDELTA 2007–2008

Kausi aloitettiin vaihtokokouksen jälkeen normaalisti syyskuun ensimmäisenä tiistaina ravintola AlaPetrassa 4.9.2008. Kokouksen puheenjohtajana toimi presidentti Juha Hiltunen ja paikalla oli
varapresidentti Voitto Viljakainen, tiedottaja Matti Puoskari, sigh first yhdysmies Leo Ryynänen,
rahastonhoitaja Kari Nykyri, nuorisovaihtaja Ossi Nieminen ja sihteeri Esko Nykänen. Poissa työesteen
takia oli Hannu Romppanen. Kokouksessa luotiin suuntaviivat tulevalle toimikaudelle, sekä nimitettiin
50-v juhlatoimikunta: Voitto Viljakainen, Pentti Juntunen, Matti Puoskari, Juha-Matti Junkkari sekä Niilo
Olkkonen. Ensimmäisen kerran oli esillä sääntöjen muuttaminen uusien mallisääntöjen mukaiseksi.
Syyskuun kuukausikokous pidettiin samoin Ala-Petrassa, jossa lyötiin lukkoon toimintasuunnitelma
tulevalle kaudelle; keväällä juhlakonsertti ilman tanssiaisia, samoin vetäjän Pertti Gröhn, Sight First II
käytiin uusin tavoittein, palvelukartta vetäjän Hannu Romppanen ja hänen vastuulle jäi myös
kevätkonsertin organisointi. Uusien veljien saanti oli tapetilla heti ensimmäisessä kokouksessa,
Jäsenmäärä oli 30 ja lukumäärän säilyttäminen vähintään samansuuruisena on tärkeää.
Lokakuun vuosikokous sujui normaalissa järjestyksessä ja lyötiin lukkoon kevätkonsertin aikataulu ja
toimikunta siihen: vetäjänä Hannu Romppanen apuna Kari Nykyri, Heimo Lehikoinen Oiva Vattulainen
ja Leo Ryynänen, ajankohta 6.4.08 klo 13.00 Juuan kulttuuri-liikunta talolla. Klubin säännöt haettiin
maistraatista ja niistä ei saanut selvää kuin "suurennuslasilla", asiaa kehitellään eteenpäin kun
mallisäännöt valmistuvat.
Marraskuun kuukausikokous aloitettiin vierailulla Puljongin tiloihin, jossa veli Kai Iiskola esitteli tehtaan
toimintaa. Kokousta tultiin jatkamaan Ala-Petraan. Uusia jäseniä oli saatu ehdolle: Pekka Tiura, Timo
Vattulainen, Seppo Kettunen ja Petri Simonen. Esitetyt jäsenet hyväksytään ja toivotaan heidän olevan
seuraavassa kokouksessa esittäytymässä.
Nuorisovaihtoon esitetään Anne Turusta, Salla Makkosta ja Markus Tolvasta. Klubin kotisivut etenee ja
senkin suunnittelee ja organisoi Hannu Romppanen. Esitämme varapiirikuvernööri Pentti Juntusta
uudeksi piirikuvernööriksi kaudelle 2008–2009.
Joulukuun kuukausikokous vietettiin jo "perinteiseen" tapaan yhdessä LC-Juuka Ellien kanssa ravintola
Sinikon tiloissa. Kokous oli muutoinkin juhlava, saimme neljä uutta veljeä mukaan tilaisuuteen.
Vastaavasti yksi veli erosi paikkakunnalta poismuuton takia eli Ilmo Hakkarainen, jäsentilanne oli 33
jäsentä. Hirvenlihat huutokaupattiin Pielis-herkun pihamaalla ja tuotti 1131 euroa ja vielä jäi fileet
odottamaan hirvipeijaisten arpajaisia.
Nuorisovaihdon isänniksi lupautuivat Anne ja Markku Eskelinen.
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Tammikuun kuukausikokous pidettiin hirvipeijaisten merkeissä Kolinportin tiloissa 11. päivä. Tilaisuus
oli erittäin juhlava johon osallistui piirikuvernööri Olavi Laukkanen puolisoineen samoin AR-säätiön
toimikunnan puheenjohtaja Jouko Hirvonen puolisoineen.
Tilaisuudessa Pentti Juntunen lyötiin Arne ritariksi ensimmäisenä LC-Juuasta ja puoliso Tarja Ritari
Lady- ruusukkeella osallistumisestaan puolisotoimintaan. Merkittiin AR-säätiön luetteloon Arne ritarin
puolisona. Samassa tilaisuudessa piirikuvernööri Olavi Laukkanen jakoi Melvin Jones kunniataulut Leo
Ryynäselle ja Niilo Olkkoselle. Kolmas Melvin Jones palkittu nimetään myöhemmin ja näin on
toteutunut Sight First II -kampanjan tavoite klubin osalta. Osallistuminen tilaisuuteen oli ruhtinaallinen
peräti 24 veljeä joista suurin osa puolisoineen. Tilaisuudessa kaupattiin arpoja hirven sisäfileiden
onnellisten omistajien selville saamiseksi ja tuottoa kertyi 500 euroa. Illan päätteeksi Korvenpojat
solisteineen tanssitti joukkoa parketilla hirvipaistin sulattelemiseksi. Helmikuun aikana valmistui
palvelukartta ja tulos edellisten vuosien kaltainen. Kiitokset siitä kuuluu Hannulle, Oivalle ja Petrille
nopeasti tehdystä työstä.
Klubiesitelmän piti veli Ossi Nieminen aiheesta Narvan marssi ja oli nähnyt paljon aikaa ja vaivaa saaden
siitä erittäin mielenkiintoisen. 50 v juhlien järjestelyt etenevät aikataulun mukaisesti Voitto Viljakaisen
johdolla. Suomen Lions-liiton organisoimalle DIGITV -apua kirjastossamme opastukseen osallistui
Voitto Viljakainen Juuan kirjastossa 18.2.08. Aiemmin koulutukseen osallistuivat Heikki Pääkkönen ja
Voitto Viljakainen. Koulutusta annettiin halukkaille kesän 2007 aikana ja viimeinen tapahtuma oli tuo
Juuan kirjaston infotilaisuus.
Maaliskuun kokous jossa tarkennettiin konsertti ja juhlatilaisuudet. Piirikokoukseen Heinäveden
Valamoon nimettiin edustajiksi: Pentti Juntunen, Juha Hiltunen ja Leo Ryynänen. Varalle Voitto
Viljakainen ja Esko Nykänen. Kokousedustajat Lappeenrantaan Pentti Juntunen sekä Juha Hiltunen 7.8.6.08. LC Internationaalin 23.–27.6.2008 Vuosikokoukseen Bangkokiin Pentti Juntunen kirjoitettiin
valtakirja kokoukseen osallistumisesta virallisena edustajana. Kauden aikana erotettiin yksi jäsen
maksamattomien jäsenmaksujen takia.
Huhtikuun kokouksessa kävi Jenni Kortelainen pitämässä esitelmän vaihto-oppilasmatkastaan. Hän oli
tyytyväinen ja esitti kiitokset siitä että oli saanut osallistua ja tulla kertomaan matkan kuulumiset ja
kokemukset. 50 v juhlakonsertti pidettiin kulttuuritalossa juukalaissyntyisen tangoprinsessa Anne
Tanskasen tahdissa. Osanotto tilaisuuteen oli suorastaan ennätyksellinen Juuan olosuhteisiin nähden yli
300 kuulijaa. Eli tapahtuma onnistui yli odotusten. Uusi hallitus kaudelle 2008–2009 nimettiin:
presidentti Voitto Viljakainen, varapresidentti Esko Nykänen hoitaa myös ARS -korttivastaavan tehtäviä,
jäsentoimikunnan puheenjohtajana Juha Hiltunen, rahastonhoitajana Petri Hämynen, sihteeri Ilkka
Surakka, nuorisovaihtaja Ossi Nieminen, tiedottaja Seppo Kettunen, klubimestari Oiva Vattulainen ja
webmaster Timo Vattulainen hoitaa samalla Quest-yhdysmiehen tehtäviä. Nuorisotiloihin tehtävän
lahjoituksen raamit lyötiin lukkoon ja laitetilaukset voitiin tehdä. Sääntömuutosasiassa tehtiin päätös
hyväksyä sellaisenaan kun vaan patentti- ja rekisterihallitus ne ensin hyväkyy.
Myönnettiin avustukset LC-Juuka kotisivujen tekijälle Miika Pakariselle 250 euron stipendi sekä PohjoisKarjalan näkövammaisten Juuan osastolle 250 euron avustus. Juuan musiikkileirille myönnettiin
avustusta 300 euroa.
Toukokuun aikana saimme suruviestin pitkäaikaisen veljen ja tiedottajamme Matti Puoskarin
menehtymisestä vaikean sairauden murtamana.
Toukokuun kuukausikokous pidettiin 17.–18.5.-08 kevät retken yhteydessä Varkauteen. Samalla
katsoimme Teatteriesityksen "Pääsiäinen on peruttu". Kävimme myös tanssahtelemassa Tulenliekissä
karaoke esityksineen. Tehtiin kokous muistio ja varsinaiset asiat käsiteltiin ylimääräisessä
kuukausikokouksessa 23.5. Ylä-Petrassa. Otettiin vastaan uusi veli Jukka Hyttinen joka oli tehnyt
yhteistyötä Hannu Romppasen apuna nuorisotiloihin hankittavien laitteiden asennusten kanssa. Laitteiden
luovutus tapahtui 10.6.08. Laitehankintoihin haettiin avustusta AR-säätiöltä. Sääntömuutos hyväksyttiin
ja maistraattiin laitettiin hakemus uusiksi säännöiksi samalla henkilöiden muutosilmoitusten kanssa.
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Presidentti luovutti vuoden Lions -merkin Hannu Romppaselle sekä palveluaktiviteetin ansioista Leo
Ryynäselle. Vuoden aikana ansiokkaasta työskentelystä 50 v juhlien järjestelyistä Voitto Viljakaiselle
sekä rahastonhoitajalle Kari Nykyrille sekä sihteerin ansioista Esko Nykäselle. Jäsenmäärä kuukauden
lopussa 32.
Kesäkuun 10 päivä luovutettiin nuorisotiloihin lähes 15 tuhannen euron arvosta välineitä ja laitteita.
Erikoisuutena mainitaan mm. alkometri joka on sama kuin poliisit käyttävät. Laitehankintoihin haettiin
avustusta AR-säätiöltä ja saatiin historiallinen summa 5000 euroa joka on säätiön historiassa suurin ItäSuomen alueella tapahtunut avustus. Tapahtumassa oli läsnä myös AR -säätiön toimikunnan
puheenjohtaja Jouko Hirvonen. Tapahtuma sai runsaasti palstatilaa paikallisissa lehdissä sekä
paikallisradio huomioi myös tapahtuman. Koululle myönnettiin stipendejä kaikkiaan 960 euron edestä
juhlavuoden kunniaksi eli kaksinkertainen määrä edellisiin vuosiin verrattuna. Pentti ja Tarja Juntunen
osallistuivat Thaimaan Bangkokissa järjestettyyn LC Internationaalin vuosikokoukseen 23.–27.6.08 joka
huipentui viimeiseen Conventionin pääistuntoon, jossa puolisot irrottivat toisiltaan ns. elektinauhat jolla
sinetöitiin heidät kuvernööriksi ja kuvernöörin puolisoksi. Olimme saaneet klubimme ensimmäisen
piirikuvernöörin Pentti Juntusen.
Kokousten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 65 ja 70 välillä. Kaikkiaan 100 % merkkiin ylti 20
veljeä.
SF II kampanja saatiin sikäli oivaan päätökseen että toimintakauden aikana kirjattiin viisi lahjoitusta
Melvin Jones jäsenyyteen. Asiaan palataan tulevan kauden 50-vuotis juhlassa.
Hallitusten vaihto tapahtui 7.8.08 Iso Karhulla saunomisen ja makkaranpaiston merkeissä. Tulevan
kauden suurimpina haasteita on viedä kunniallisesti lähestyvä Klubin 50-vuotis juhla sekä säilyttää
jäsenmäärä vähintään ennallaan.
Juuassa 7.8.2008
Esko Nykänen
sihteeri

