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Kausi alkoi vanhan ja uuden hallituksen vaihtokokouksella ja saunomisella retkeilyalue Isolla 
Karhulla. Kokouksessa uusi hallitus sai eväitä vanhalta ja viisaalta hallitukselta sekä sen 
presidentiltä veli Matti Ollikaiselta. Edellinen kausi oli ollut varsin onnistunut erilaisten 
aktiviteettien ja matkojen ansiosta. Tulevan kauden suureksi haasteeksi uusi hallitus sai 
jäsenmäärän kasvattamisen ja entisten jäsenten aktiivisuuden lisäämisen klubissa.  Samalla 
suunniteltiin jo tulevan kauden kuvioita ja päälinjoja.  
 
Syksyllä toiminta pyörähti käyntiin normaaliin tyyliin: lokakuussa tehtiin yhteenveto menneestä 
kaudesta ja lyötiin lukkoon tulevan kauden toimintasuunnitelma. Normaalien kuukausikokousten 
lisäksi tehtiin päätös kahdesta matkasta; toinen syksyllä ja toinen keväällä.  Syksyn matka koostui 
kahdesta eri osasta, sillä ensin vierailtiin Suomen Kivikeskuksessa Nunnanlahdessa, jossa 
tutustuttiin oppaan avulla Kivikeskukseen ja sen Salvador Dali-näyttelyyn.  Illan päätteeksi klubin 
presidentin kuljettama linja-auto suuntasi Ukko-Kolille, jossa nautittiin päivällinen 
kansallismaisemia ihaillen.  
 
Yksi syksyn perinteinen aktiviteetti on ollut hirven metsästys. Tänä syksynä hirvi kaatui 
Paalasmaan saaristosta ja hirvihuutokauppa pidettiin seuraavalla viikolla.  Uusi vuosi alkoi toisella 
perinteisellä tapahtumalla, nimittäin hirvipeijaisilla.  Ne pidettiin Nunnanlahdessa ravintola 
Sinikossa, jossa pidetyssä kokouksessa saimme yhden uuden veljen, Ilmo Hakkaraisen, klubiin. 
Muistimme pitkäaikaista veljeä, Heikki Pääkköstä, hänen seitsemänkymmenen ikävuoden 
täyttymisen johdosta. Lahjaksi hän sai norjalaisen villapaidan ja lisäksi hän sai anomansa 
etuoikeutetun veljen aseman.  Ilta päättyi karaokeen ja tanssiin.  Helmikuun kuukausikokous 
pidettiin poikkeuksellisesti 11.2 perjantaina ja vieraanamme oli piirikuvernööri veli Jouko Soukka 
ja lohkon puheenjohtaja veli Kari Inkeroinen Nurmeksesta. 
 
Keväällä maalis-toukokuussa kokoonnuimme normaalisti kuukausikokousten merkeissä. Niiden 
lisäksi talkoilimme taimenistutuksessa Retuniemellä muutaman veljen voimin reilut 2500 
kappaletta taimia. Saadut rahat on tarkoitus panna erilliselle punainen sulka-keräyksen tilille 
pesämunaksi. Projektin onnistumisesta kiitokset kuuluu veljille Ossi ja Niilo. Lisäksi toukokuussa 
teimme matkan Kuopioon, jossa yövyimme Hotelli Rauhanlahdessa ja kävimme Kuopion 
kaupunginteatterissa katsomassa näytelmän Rintamäkeläiset. 
 
Kaiken kaikkiaan kulunut kausi on ollut onnistunut. Kuukausikokouksiin osallistumisessa on ollut 
hiukan toivomisen varaa, mutta sen on korvannut kokouksissa käyneiden suuri aktiivisuus. Ainoa 
harmittava takaisku on ollut sihteerin vaihtuminen vuoden vaihteessa, mutta siitäkin on selvitty 
kunnialla. 
 
Kauden aikana kokoonnuimme 18 kertaa, teimme kaksi matkaa ja yhdet talkoot. Aktiviteetteina on 
ollut perinteiset vapputapahtuma ja palvelukartta. Karttaprojektista suurkiitos kuuluu kahdelle 
aktiiville veljelle Kauko Naumaselle ja Matti Puoskarille. Toisen uuden veljen saimme kevään 
aikana kun Juha-Matti Junkkari tuli mukaan toimintaan. 
 
 
 
 


