
 

 

 

 

 

  LC- Juuka toimintakertomus 2008–2009 

Kausi aloitettiin vaihtokokouksella Isolla-karhulla. Ensimmäinen kokous pidettiin 2.9.2008 Ala-
Petrassa, puheenjohtajana presidentti Voitto Viljakainen.  Paikalla: Ilkka Surakka, Esko Nykänen, 
Petri Hämynen, Oiva Vattulainen, Ossi Nieminen ja hallituksen ulkopuolelta Jukka Hyttinen. 
Kokouksessa luettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja se hyväksyttiin. Käytiin läpi tulevan 
kauden aktiviteetteja ja käytiin läpi 50-vuotis juhlan tilannetta ja esiteltiin uusia jäseniä joita olikin 
peräti 5 kappaletta. samalla alkoi Pentti Juntusen kuvernöörikausi. Kauden teemoja: palvelulla 
ihmeisiin ja yhdessä nuorten kanssa, oman palvelutoiminnan vahvistaminen, uusien jäsenten 
rekrytointi, naisia mukaan, nuorisovaihto ja kokousrutiinien kehittäminen. 

Syyskuun kuukausikokous pidettiin ala-petrassa 9.9.2009, alussa onniteltiin 60-vuotiasta Raimo 
Puoskaria. Käytiin läpi kauden aktiviteetteja. Palvelukarttaa hoitaa Jukka Hyttinen, hirvijahtia 
hoitaa Juha Hiltunen, Arne-ritari säätiön adressien, joulukorttien ja ystävänpäiväkorttien myyntiä 
hoitaa Esko Nykänen. Kuultiin opintomatkalla olleiden henkilöiden, Anne Turusen ja Salla 
Makkosen kuulumiset matkastaan. Keskusteltiin rauhanjulistekilpailusta ja se toteutetaan. 50-vuotis 
juhlaa käytiin läpi, ja sen järjestelyt ovat todella hyvällä mallilla. Kokouksessa tehtiin historiaa kun 
valittiin klubiin ensimmäinen nainen Pirjo Halonen. 

Lokakuun päätapahtuma oli 50-vuotis juhla ravintola Petrassa. Päivä alkoi haudoilla käynnillä, 
käytiin edesmenneiden klubilaisten perustajajäsenten haudoilla viemässä kukkalaitteet. 
Lehdistötilaisuus Nuokkarilla. Iltajuhla alkoi klo 17.00 vieraiden vastaanotolla ja juhla alkoi klo 
18.00. Juhlassa muistettiin klubilaisia eri muodoin: Melvin Jones plakaatit Esko Nykänen, Heikki 
Pääkkönen ja Kai Iiskola, 1.ruusun ansiomitali Pentti Juntunen, 40 vuotta Lions toiminnassa Olavi 
Tiittanen ja Niilo Olkkonen,. 30 vuotta Lions toiminnassa Ossi Nieminen ja Heikki Pääkkönen.  
1.ruusun ansiomitali Raili Olkkonen. lisäksi muistettiin aktiivisesti mukana olleita naisia kukkasin. 
Luettiin klubin historiikki jonka esitteli kuvin ja sanoin Niilo Olkkonen, jonka työryhmässä olivat 
puheenjohtajana Voitto Viljakainen, Pentti Juntunen ja Niilo Olkkonen. Juhlapuheen piti pääsihteeri 
Markus Flaaming, ja piirin tervehdyksen DG Pentti Juntunen. Kummiklubin edustajana LC-
Joensuusta oli Reino Laakkonen. Ilta oli tosi onnistunut, ainut miinus voisi olla oman klubin 
jäsenten vaisu osallistuminen. 

Lokakuun kokouksessa päätettiin yhdistää ladyjen tilit LC-Juuan tileihin. Tilinkäyttö oikeus säilyy 
Raili Olkkosella. Vuosikokous pidettiin 14.10.2009 Ala-Petrassa, mukana 14 jäsentä. Alussa 
luovutettiin stipendi Oskari Pennaselle 500 euroa. Puhetta johti Pirjo Halonen, kokous sujui 
normaalissa järjestyksessä. Ritva Paanaselle luovutettiin avustus, 200 euroa musiikkilaitteiden 
hankintaan.  



Marraskuun kuukausikokouksessa paikalla oli17 jäsentä. Esiteltiin rauhanjulistekilpailun 
piirustukset, ja voittajaksi julistettiin Pinja Konttinen. Samalla päätettiin palkinnoista: voittajalle 50 
euroa ja toiselle 30 euroa. Esiteltiin nuorisovaihdokit Peppi Ruokolainen, Hanna-Kaisa Lehikoinen 
ja Tuomas Hirvonen. Keskusteltiin pikkujoulun pidosta TT-Futurella. Otettiin vastaan toinen 
naisjäsen Kastehelmi Miettinen, ja uusiksi jäseniksi esiteltiin Jani Halonen, Tuula Ikonen-
Graafmans ja Jan Graafmans. Uudet klubisäännöt saapuivat ja ne säilytetään sihteerin mapissa. 
Kuukauden aikana tuli suruviesti, entinen klubin aktiivijäsen Kauko Naumanen oli nukkunut 
ikiuneen. 

Joulukuun kokous pidettiin joulujuhlan yhteydessä TT-Futurella, paikalla 19 jäsentä puolisoineen. 
DG Pentti Juntunen luovutti presidentin käyttöön presidentti riipuksen. Keskusteltiin 
hirvipeijaisisista ja ne päätettiin pitää normaaliin tapaan. Hirvi saatiin kaadettua veljemme Esko 
Nykäsen toimesta, komia naarashirvi. Hirvenlihat kaupattiin Pielis-herkun pihalla ja siitä saatiin 
hyvä tulos. 

Tammikuun kokous pidettiin hirvipeijaisten yhteydessä Kolin-portilla, jossa mukana Kontiolahden 
Ursulat jotka kihlasivat meidät tuohisormuksin. Uusiksi jäseniksi otettiin vastaan Tuula Ikonen-
Graafmans, Jan Graafmans ja Jani Halonen. Uusiksi jäsenehdokkaiksi valittiin Alina Koponen ja 
Kaarina Wickström. Keskusteltiin joulukonsertin järjestelyistä, jonka pitäisi bassobaritoni Antti 
Soininen. Samalla päätettiin hankkia huomioliivejä klubin käyttöön. Hirvipeijaisten yhteydessä 
pidettiin arpajaiset jossa pääpalkintona olivat hirven sisäfileet ja tuotto olikin ihan hyvä. Illan 
päätteeksi soittelivat korven pojat. 

Helmikuun kokous pidettiin Ukko-Kolilla. Yritysvierailun yhteydessä tutustuttiin Koli-keskus 
Ukkoon. Uusia jäseniä otettiin vastaan: Kaarina Wickström ja Alina Koponen. Uudeksi 
jäsenehdokkaaksi valittiin Arja Nevalainen. Nuorisovaihto isäntäperheet: Keijo ja Sari Kallinen, 
Osmo ja Aini Tolvanen. Heikki Tervonen erosi klubista. 

Maaliskuun kokous oli klubi-ilta kokous. Uudeksi jäseneksi otettiin vastaan Arja Nevalainen ja 
uusiksi jäsenehdokkaiksi valittiin Jani Jehkonen. Palvelukartta painossa ja se tulee ulos lähiaikoina 
ja sen tuotto on entiseen malliin hyvä. 107 h kokoukseen valittiin Pentti Juntunen, Leo Ryynänen ja 
Voitto Viljakainen. Lions-liiton vuosikokoukseen: Voitto Viljakainen ja Pentti Juntunen. Tuleva 
presidentti Esko Nykänen esitteli tulevan kauden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Hallituksen 
jäsenistä. Esko Nykänen osallistui puolisopäiville. Rauhanjulistekilpailun palkinto luovutettiin Pinja 
Konttiselle. piirustus voitti myös 107h piirin kisan josta palkintona kunniakirja. Kilpailun päävoitto 
meni Amerikkaan. 

Huhtikuun kokouksessa nimettiin uusi hallitus kaudelle 2009–2010.  Esko Nykänen presidentti, 
Jussi Kähkönen varapresidentti, Ilkka Surakka sihteeri, Petri Hämynen rahastonhoitaja, Voitto 
Viljakainen jäsenvastaava, Pirjo Halonen nuorisovastaava, Alina Koponen Quest-vastaava, Niilo 
Olkkonen seremoniavastaava, Seppo Kettunen tiedotusvastaava. Päätettiin lahjoittaa kotikallion 
vapputapahtumaan 50 euroa ja kotikallion virkistyspäivään 50 euroa. Uusien virkailijoiden 
koulutukseen osallistui Esko Nykänen ja Petri Hämynen. Päätettiin klubin laitehankinnoista, 
tietokone videotykki ja puhelin presidentin käyttöön, jonka numeroksi tuli 050–5570444. 
Hankintoihin päätettiin käyttää 1500 euroa. Lisäksi päätettiin hankkia salkut presidentin ja 



rahastonhoitajan käyttöön. Piirin kokoukseen osallistui Pentti Juntunen, Voitto Viljakainen ja Leo 
Ryynänen. Suoritettiin nuorisotilojen lopputarkastus ja raportoitiin Ars-säätiölle.  

Toukokuussa käytiin teatteriretkellä Oulussa, ja se olikin mukava retki, Kevyt kokous pidettiin 
matkalla. Paluumatkalla käytiin tutustumassa Evakkokeskukseen Iisalmessa. Samalla luovutettiin 
Melvin Jones plakaatti Pentti Kähkölälle ja myöhemmin Matti Ollikaiselle. Koulujen stipendit 
jaettiin edellisten vuosien malliin. LC- Juuka Ellien 25 vuotisjuhlaan osallistui Voitto Viljakainen ja 
luovutti 250 euron lahjakortin. Laitehankinnat tehtiin Tieto ja Kone Pitkäseltä. 

Kesäkuussa vieraita itävallasta isäntänä Tulikivi Oyj ja klubin puolesta esitteli Juukaa Juha 
Hiltunen. Mukana myös Tuula Ikonen-Graafmans, Jan Graafmans ja Alina Koponen. Vaihtokokous 
pidettiin metsävillein majalla keskustellen, saunoen ja uiden kauniissa kesäsäässä. Esiteltiin samalla 
klubin uudet laitteet. Lions-liiton kokoukseen Haminassa osallistui Pentti Juntunen ja Voitto 
Viljakainen puolisoineen. 

Osallistumisprosentti kokouksissa oli noin 60. Jäseniä kauden päättyessä oli 38. 

Juuka valittiin lohkon parhaaksi klubiksi ja Pentti vei nimiinsä voiton jäsenhankintakilpailussa, 
yhteensä 7 uutta jäsentä, hyvä Pentti. PNAT kokoukset pidettiin Nurmeksessa, Juuassa ja 
Valtimolla, Presidentti oli mukana kokouksissa. 

Sisupalkinto otettiin vuosien hiljaiselon jälkeen käyttöön.  Palkinto myönnettiin Hilma Tuonoselle 
Vuokkoon sijaislasten hoidon eteen tehdystä työstä.  Palkinnon kävivät luovuttamassa Voitto 
Viljakainen Seppo Kettunen ja Ilkka Surakka sekä vaarojen sanomien päätoimittaja Henna Jartti. 

Klubin hankintoja kuluvalla kaudella: huomioliivejä 15 kpl, laukut presidentille ja 
rahastonhoitajalle, sihteerin käyttöön kannettava tietokone ja videotykki käytettäväksi kokouksissa. 
Nämä hankinnat maksettiin 50-vuotisjuhlarahastosta. 

 


