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                                                      LC-Juuka, toimintakertomus kaudelta 2005-2006 
Jos kauden toimintaa halutaan kuvata yhdellä sanalla, sana olisi varmaankin: monipuolinen. 
Saimme kauden aikana uusia veljiä viisi kappaletta ja riveistämme poistui kaksi veljeä; Isotalon 
Eero paikkakunnalta muuton vuoksi ja Naumasen Kauko halusi korkeaan ikäänsä vedoten jäädä 
jäähdyttelemään eläkepäivilleen. Kaukolle kuuluu kunniamaininta viimeisen palvelukarttaprojektin 
hoitamisesta lähes yksinään. Kauden yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu jäsenmäärän nettolisäys 
yhdellä ja saimmekin sen komeasti täytettyä, mikä on saanut huomiota myös muissa piirin 
klubeissa.  
 
Kausi aloitettiin uuden hallituksen vetämänä syyskuun kokouksilla. Vanhasta hallituksesta jatkoivat 
presidentti ja rahastonhoitaja toiselle kaudelle. Myös klubin tiedottaja ja nuorisovaihdosta vastaava 
saivat pitää postinsa.  
 
Kaudelle oli asetettu muutamia hyvin korkeita tavoitteita, joihin oli saatu kannustusta piirin ja jopa 
valtakunnankin tasolta. Yhtenä selvittämisen arvoisena asiana pidettiin klubin 
kehittämiskyselyn/kehittämispäivän pitoa. Hallituksen toimesta jaettiin kaikille veljille viidentoista 
kysymyksen kyselykaavake, jolla haluttiin saada selville klubimme heikkoudet ja vahvuudet, sekä 
uhkat ja visioita tulevaan.  Kysely purettiin marraskuun kuukausikokouksessa OP:n saunalla, jossa 
saimme yhden uuden veljen, Voitto Viljakaisen, mukaan toimintaan. Sihteerin tekemän 
yhteenvedon perusteella kyselyn tulos meni pääpiirteittäin seuraavasti: 
 

• suurimpina vahvuuksina katsottiin olevan hyvä talous, hyvä maine, hyvä henki ja vahva 
perinne 

 
• heikkoutena jäsenten ikääntyminen ja sitä kautta väsyminen toimintaan, eräiden jäsenten 

passiivinen osallistuminen kokouksiin ja vaikeus saada henkilöitä luottamustehtäviin 
 

• suurimpana uhkana pidettiin ikärakenteesta johtuvaa jäsenmäärän romahtamista 
 

• kehittämisen yhtenä vaihtoehtona pidettiin naisjäsenten mukaanottoa 
 

• monelle klubitoiminnan perusta oli se, että jäsenenä olemalla voi olla omalla toiminnallaan 
mukana osana suurta hyväntekeväisyysorganisaatiota, lisäksi klubitoiminnan me-henki 
koettiin yhdeksi merkittäväksi tekijäksi mukanaoloon 

 
• toivomuksista suurimpana nousi esiin rutiinien vienti hallitukseen ja varsinaisten 

kuukausikokousten rauhoittaminen yhdessäololle ja rentoutumiselle 
 

• kaikkein varauksellisimpia oltiin suurille valtakunnallisille ja kansainvälisille keräyksille, 
joiden tavoitteet pienelle klubille koettiin liian raskaiksi ja varsinkin punainen sulka-
kampanja nähtiin punaiseksi vaatteeksi 

 
• virkistystoimintaan kaivattiin lisää ulkoilutapahtumia ja matkustamista 

 
• vastuuta jokainen koki saaneensa tarpeeksi klubitoiminnassa 

 
• tiedotus jäsenistölle ja lehdistölle koettiin hyväksi 
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• aktiviteetteihin toivottiin lisää kipinää 

 
• uusia aktiviteettiehdotuksia ei tullut, toivomuksia yhteistyöstä esim. paikallisten 

urheiluseurojen kanssa ehdotettiin  
 

• jäsenmaksu koettiin sopivaksi 
 

• jäsenhankinnassa toivottiin nuoria mukaan  
 
Kauden aikana alueemme puheenjohtajana toimi oman klubimme veli Pentti Juntunen ja 
seuraavaksi kaudeksi lohkomme puheenjohtajaksi valittiin klubistamme veli Pentti Kähkölä.  
 
Syksyn merkittävin tapahtuma oli piirikuvernööri Martti Tynkkysen vierailu 
kuukausikokouksessamme, jossa hän sai kunnian ojentaa veli Matti Puoskarille Melvin Jones-
palkinnon. Tapahtuma sai näkyvästi palstatilaa paikallislehdessä.  
 
Toinen merkittävä tapahtuma oli hirviaktiviteetin toteutuminen ja se onnistui Paalasmaalla 
paikallisen hirviporukan avustuksella. Hirvihuutokauppa pidettiin perinteiseen tapaan ja 
huutokaupalla saatiin aktiviteettituloa n. 1000 euroa.  
 
Uusi vuosi aloitettiin pitämällä hirvipeijaiset Nunnanlahdessa ravintola Sinikossa, jossa saimme 
klubiin kaksi uutta jäsentä: Ilkka Surakan ja Heikki Tervosen.  
 
Helmikuussa saimme vierailla kuukausikokouksen yhteydessä nuorisotalolla, jossa pois lähtevä 
nuoriso-ohjaaja Olli Savolainen esitteli Nuokkarin, sekä edellisenä vuonna perustetun Juuan Nuoret 
ry:n toimintaa. Tilaisuudessa päätimme tukea nuorten toimintaa 200 euron lahjoituksella. 
 
Maaliskuussa muistimme merkkipäiväänsä juhlinutta Pertti Gröhniä hänen täyttäessään 60 vuotta.  
 
Kevään aikana aloitimme Aarne Ritari-säätiön adressiaktiviteetin tilaamalla klubille 70 kpl AR-
säätiön adresseja, jotka jaetaan veljien kesken ja niistä tuloutetaan klubille 12 euroa/adressi.  
 
Juuan kouluille jaettiin yhteensä 500 euroa arvosta stipendejä ja nuorisovaihto-opiskelijan (Miika 
Oksman) kuluja kustannettiin puoliksi LC Juuka Ellien kanssa. Lisäksi osallistuimme Poikolan 
koulun pihatalkoisiin ja olimme mukana kaksi kertaa saattopalvelutehtävissä. Kokouksia klubilla oli 
yhteensä 17 kpl  ja lisäksi oltiin mukana kolmessa PNAT-kokouksessa ja piirin kevätkokouksessa, 
joka järjestettiin Kolilla. Hallituksen vaihtokokous järjestettiin heinäkuussa Paalasmaalla Ari 
Kokkosen kesämökillä. Klubin nuorisovaihdokas oli chileläinen nuorukainen, joka vietti 
heinäkuussa n. kaksi viikkoa Antti arposen ja Anu Saarelaisen perheessä.  
 
Kauden päättäjäisiä vietettiin komeasti ulkomailla, sillä kevätmatka tehtiin vanhaan Valamoon. 
matka tehtiin klubin ”hovikuljettajan” veli Aarnen bussilla, jossa menomatkalla pidettiin 
kuukausikokous. Kokouksen aluksi muistettiin veli Reijo Meriläistä leijonapatsaalla ja 
kukkakimpulla hänen 60-vuotia merkkipäivänsä kunniaksi.  
Matkan aikana yövyimme Sortavalassa  Piipunpihassa kaksi yötä ja yhden päivän ajan tutustuimme 
kauniiseen Valamon luostariin ja sen ympäristöön. Matkaa suosi kaunis ilma ja oikea leijonahenki.     
 
LC-Juuka hallitus  
Juuka ,10.10.2006 


