Lions Club Ruovesi ry
Toimintakertomus kaudelta 2018-19
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Yleiskatsaus kaudesta
Kausi alkoi aktiivisesti jo aikaisempien sekä suunnittelussa olevien aktiviteettien parissa.
Aktiviteettien vastuuhenkilöinä toimi osaavat henkilöt, joten kauden toiminta alkoi aktiviteettien
osalta tavallaan luonnollisena toiminnan jatkumisena.
Klubissamme on joukko erittäin aktiivisia jäseniä ja heitä ketään erityisesti nimeämättä kuuluu suuri
kiitos kaikista niistä tunneista joita klubin toimintaan on käytetty.
Klubiin valittiin uusi jäsen heti kauden alussa, joten kauden aloitus oli positiivinen myös
jäsenmäärän suhteen.
Klubin toiminta kauden aikana vastasi aikaisemmin käytettyä tapaa. Kuukauden ensimmäinen tiistai
kokoontuu hallitus ja kuukauden kolmas tiistai kokoontuu kuukausikokous.
Joulukuun kuukausikokous korvattiin pikkujouluilla ja toukokuun kuukausikokous pidettiin
Siikanevan taukopaikalla, jossa mukana oli myös lohkonpuheenjohtaja Tapani Risku.
Vuosikokouksessa vieraana oli 2 VDG Ahti Kallioinen.
Muita ajankohtaisia tapahtumia kuukausikokousten yhteydessä oli mm. Loija Oy:n yritysesittely,
Arotar / Minna Katajamäki yritysesittely, Kari Tervalan luento kuituhankkeen tilasta sekä Jali
Kontuniemen luento maatalouden huoltovarmuus 2030-luvulla.
Uutena tapahtumana klubiin tuli Klubi-ilta. Ensimmäinen klubi-ilta pidettiin 12.10.2018 ja
tapahtumasta näyttää tulevan pysyvä. Kauden aikana järjestettiin kaksi klubi-iltaa ja ne olivat
erittäin onnistuneita ja hauskoja tapahtumia.
Kauden aikana klubiin luotiin uusi virka, palvelujohtaja. Timo Ikkala nimettiin palvelujohtajaksi ja
samalla hallituksen jäseneksi.
Kokonaisuutena kausi oli erittäin kiva ja tapahtumarikas.

Kauden 2018-2019 hallituksessa toimivat:
Presidentti
1. varapresidentti
2. varapresidentti
Past presidentti
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
Tailtwister
Tiedotusvastaava

Olli-Pekka Tuomi
Sami Lehminiemi
Petri Ollikainen
Mika Salmela
Matti Korppoo
Pasi Koivisto
Heikki Nieminen
Jali Kontuniemi
Kari Manninen

Palvelujohtaja

Timo Ikkala ( uusi virka joka otettiin käyttöön kauden aikana )
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Heinäkuu 2018
Kauden varsinainen ensimmäinen aktiviteetti oli Anne Mattilan kirkkokonsertti 5.7.2018
Konsertti oli varsin onnistunut, tuotto noin € 2.500,-.

Elokuu
Hallituksen vaihtokokous pidettiin Heikki Niemisen viihtyisällä mökillä Syvinkisalmentiellä 10.8.
Paikalla oli läsnä reipashenkisiä LC veljiä ja ennen saunomista sekä ruokaa käytiin Presidentti-tason
tapaaminen uusien sekä vanhojen virkailijoiden kesken. Presidentti ja sihteeri sai hyvät evästykset
toimikaudelle ja siinä hengessä ollaan edetty.
Saunassa oli lämmintä, järvivesi oli sopivaa ja juttua riitti. Puhtaina siirryimme syömään lady
Anna-Liisan laittamaa ruokaa idylliseen pirttiin sekä pihapiiriin. Ilta jatkui hyvässä hengessä,
kukahan viimeisenä lähti kotiin?
Elokuussa tehtiin perinteinen virkistysmatka ladyjen kanssa. Kohteena oli Latvian pääkaupunki
Riika. Lähtö oli 30.8 ja paluu olikin syyskuun puolella 2.9.
Seuraavana Kari Mannisen kertomaa Riikan matkasta: Matkalla oli reilu 20 henkeä, veljiä ja
ladyja. Asuimme hotellissa Daugava-joen varrella. Opastetulla kierroksella kävimme Jurmalan
rantakaupungissa ja kävelimme läpi vanhan Rikan nähtävyyksiä katsellen. Lisäksi risteilimme
komeassa kelissä Daugava-joella ja nousimme katsomaan maisemia kaupungin yli Latvia-hotellin
26. kerroksesta. Söimme ja joimme hyvin useissa Riikan keskustan eläväisissä ravintoloissa.
Matkalla oli hauskaa ja yhteishenki toimi hyvin. Paluumatkalla rajakaupasta ostimme vielä hyvät
eväät kotiin tuomisiksi.

Kuvassa reippaita LC matkailijoita Riikassa.
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Syyskuu
Syyskuussa alkoi varsinainen kokoustoiminta jälleen. Hallitus kokoontui ensimmäiseen
varsinaiseen kokoukseen Pasilassa 4.9.2018. Hallitus päätti kokouksessa yksimielisen päätöksen
Vuoden Leijona tittelin saajasta, palkitseminen tapahtui kuukausikokouksessa.
Kaudelle alkoi uusi kampanja” Haku päällä”, vähintään yhden uuden jäsenen hankkiminen kauden
aikana.
Ensimmäisessä kuukausikokouksessa 18.9.2018 Honkalakodin Ravintola Huldassa kokous
aloitettiin ladyjen seurassa. Läsnä oli 13 ladyä ja yhdessä syötiin maukas illallinen. Ruokailun
jälkeen ladyt siirtyivät pitämään omaa kokoustaan.
Kuukausikokouksessa palkittiin juhlavasti Vuoden Leijonaksi täysin ansioituneena Pauli Pollari.
Kuukausikokous valitsi Mika Malvisalon klubin jäseneksi. Kummina toimii Matti Salmi.

Matti Salmi kiinnittää LC merkkiä Mika Malvisalolle.

Kalenteriprojektiin kyseltiin kuvia ja siinä pyydettiin kiirehtimään. Lisäksi päivitettiin
aktiviteettiluettelo kaudelle.
Vuosikokouksen pitopaikaksi päätettiin Katriinan Kievari.
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Lokakuu
Lokakuussa alkoi valmistautuminen vuosikokoukseen. Vuosikokous pidettiin lokakuun
kuukausikokouksen yhteydessä 16.10 Katriinan Kievarissa. Paikalla kokouksessa oli myös
vierailijana 2 VDG Ahti Kallioinen.
Mika Malvisalo liitettiin klubin jäseneksi kokouksen ensimmäisenä asiana. Mika Malvisalo esitteli
itsensä klubille.
Kalenteri aktiviteetti oli jo edennyt pitkälle ja oikovedoksia odoteltiin jo kovasti. Vanhusten
kirkkopyhän kyyditykselle todettiin tänä vuonna olevan tarvetta vain Visuvedellä ja Jarmo Järvinen
hoiti asian.
Kuukausikokouksessa Hannu Lamminen palkittiin Diamond Centennial- palkinnolla klubin
jäsenmäärän kasvattamisesta 100- vuotisjuhlakaudella.
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VDG Ahti Kallioinen jako Chevron- merkit seuraaville veljille:
-

marraskuu 2018, Matti Salmi, 40 vuotta järjestössä
marraskuu 2018, Marko Aaltonen, 20 vuotta järjestössä
marraskuu 2018, Jarmo Järvinen, 15 vuotta järjestössä
joulukuu 2018, Esko Riponiemi, 55 vuotta järjestössä
joulukuu 2018, Markku Kinnunen, 15 vuotta järjestössä
tammikuu 2019, Harri Tastula, 10 vuotta järjestössä
tammikuu 2019, Pasi Koivisto, 15 vuotta järjestössä
helmikuu 2019, Alpo Porila, 20 vuotta järjestössä
huhtikuu 2019, Markku Simula, 10 vuotta järjestössä

Ensimmäinen LC klubi-ilta pidettiin perjantaina 12.10. Pihlapirtillä. Varustuksena perinteinen
tumma puku, valkoinen paita ja hattu. Ilta todettiin onnistuneeksi ja illan pääteemana oli ollut
pokerin pelaaminen.

Ensimmäinen klubi-ilta.
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Presidentin ollessa estynyt 1. varapresidentti avasi vuosikokouksen ja kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Esko Kangaspeska. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokousta koskevat asiat ja kokous eteni
ripeästi. Pauli Pollarin valmistama toimintakertomus sai paljon kiitoksia.

Marraskuu
Kuukausikokouksen yhteydessä tehtiin yritysvierailu LOIJA OY:lle Jäminkipohjassa. Loija Oy:n
omistaja ja klubin sihteeri Matti Korppoo esitteli yrityksen tuotteita ja toimintaa. Keskustelu oli
vireää ja aihe herätti useita hyviä kysymyksiä.
Klubin hallitukselta tuotiin kokoukseen ilmoitus kuukausikokouksen pitopaikan vaihdosta. Jatkossa
kokoonnutaan Katriinan Kievarissa.
Kalenteriaktiviteetti oli edennyt siihen tilaan, että ne saadaan vielä marraskuun aikana myyntiin.
Kauden aikana käytiin keskustelua Vantaalla sijaitsevan LC- talon myynnistä. Heikki Nieminen
seurasi aktiivisesti tilannetta ja raportoi kokouksissa asian etenemistä.
Uutena aktiviteettina tuli vainajan kanto aktiviteetti ja Jukka Majala kertoi, että ensimmäinen
palvelu oli jo suoritettu. Toteutus yhteistyössä Ruoveden Kukka ja Hautauspalvelun kanssa.
Sosiaalitoimistolle annettiin 10 kpl € 70,- lahjakortteja K-Kauppaan. Samalla kokouksessa kuultiin
Markku Simulalta huostaanottojen määrän kasvusta Ruovedellä. Tämän suuntainen kehitys todettiin
huonoksi ja kalliiksi.
Talven näyttävä aktiviteetti jäänlähtöveikkaus / Sohlo Santeri laitettiin jälleen alulleen. Aktiviteetin
vetäjäksi valittiin Esko Kangaspeska ja aktiviteetissa yhteistyökumppaneina toimii Ruoska,
Ruoveden naisvoimistelijat sekä Pirkkain pesäpalloilijat.
Klubi hankki Popup-teltan asian mukaisilla Lions painatuksilla. Teltta oli saapunut ja odotti
käyttöä.

Popup-teltta käytössä Noitakäräjillä 2019.
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Joulukuu
Joulukuun kuukausikokouksen korvasi 15.12 pidetyt pikkujoulut. Pitopaikkana oli Katriinan
Kievari ja juhlat olivat luonnollisesti hyvin järjestetyt sekä onnistuneet.

Pikkujoulujen tunnelmaa.

7

Joulukuussa järjestettiin myös omaishoitajien jouluateria. Mukana oli LC-laulajat sekä presidentti,
Eeva-Kaisa Paloviita säesti. Klubi oli aikaisemmin päättänyt palkita Salme Lehtosen
Esimerkillisenä Ruovesiläisenä kunniakirjalla sekä € 200,- lahjoituksena. Huomioiminen
suoritettiin omaishoitajien jouluaterialla.

Presidentti Olli-Pekka Tuomi palkitsee Salme Lehtosen Esimerkillisenä Ruovesiläisenä .

Samoin joulukuussa järjestettiin sotaveteraanien pikkujoulut. Pikkujouluissa oli esiintymässä klubin
jäseniä sekä lady Maija Tastula.
Heikki Nieminen ja Henrik Sippel olivat itsenäisyyspäivänä kirkossa lipun kanssa.
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Tammikuu
Tammikuun kuukausikokous aloitettiin kokoontumalla sakastiin, jossa pidettiin muistotilaisuus ja
vietiin kynttilät poisnukkuneiden veljien muistomerkille.
Ladyt olivat kutsuttu kokoukseen myös ja heidän kanssaan nautittiin veljesateria. Aterian jälkeen
Ladyt siirtyivät pitämään oman kokouksensa.
Pikkujoulujen tiimoilta oli vielä keskusteltavaa ja Pauli Pollarille luovutettiin ”Vuoden Putous
Leijona” palkinto. Paulille luovutettiin pelastusrengas ansioituneesta toiminnasta.
Musiikkia Ruovesi! kahvitukset oli sovittu ja klubi hoitaa kesällä kahden konsertin kahvitukset
aikaisempien vuosien tapaan. Toteutus totuttuun tapaan Ladyjen kanssa yhteistyönä.
Jäänlähtöveikkaus aktiviteetti oli edennyt ja arpajaislistat olivat poliisilla leimattavina.
Klubi osallistui Hyvien tekojen kampanjaan. Kampanja toteutettiin usean tahon yhteistyönä,
Ruoveden kunta, yhtenäiskoulun eri luokkia, Ruoveden Osuuspankki, Mäkelän lomatuvat,
Taideyhdistys, Teatteriyhdistys, Ruoveden Lions Club ja Väärinmajan kyläyhdistys. Toteutusaikaa
tehtäville oli 31.3.2019 saakka. Timo Ikkala oli klubin yhteyshenkilö ja Timo kertoi jo kahden
palvelupyynnön tulemisesta.
Laskiaisriehan sekä metsäkirkon järjestelyistä aloitettiin keskustelu.
Kauden aikana käytiin useita keskusteluja rahankäytön kohteista. Kuinka saadaan kohdennettua
lahjoituksia esim. paikalliselle nuorisolle ym. Päiväkodille päätettiin tehdä lahjoitus ja asiassa
jäätiin odottamaan päiväkodin esitystä asiasta.
Presidentti oli jo aikaisemmin puhunut klubikyselyn suorittamisesta. Klubikysely lomake lähetettiin
sähköpostilla sekä lisäksi kuukausikokouksessa oli tulostettuja lomakkeita saatavilla. Seuraavana
klubikysely:
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********************************************************************************

Klubikysely tammikuu 2019
LC Ruovesi
Vastaa vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin:
1.Vastaako klubin toiminta odotuksiasi hyväntekeväisyysjärjestönä?
2.Kuinka tärkeänä koet klubilaisten veljeyden ja klubissa viihtyvyyden yhteisönä? Olisiko
sinulla parannusehdotuksia joilla voisit lisätä viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta?
3.Oletko tyytyväinen klubin aktiviteetteihin, onko niitä mielestäsi riittävästi ja kehittäisitkö
uusia tapoja kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen, mitä?
4. Aktiviteetteihin tarvitaan joka vuosi henkilöitä, koetko että tällaisiin tehtäviin, tai ainakin
johonkin niistä, osallistuminen on velvollisuus vai tulisiko osallistuminen olla vapaaehtoista?
5. Klubin virkailijatehtäviin(hallitus) tarvitaan joka vuosi henkilöitä, koetko että tällaisiin
tehtäviin osallistuminen on velvollisuus vai onko osallistuminen niihin mielestäsi vapaaehtoista(perustelut)?
6. Minkä yleisarvosanan antaisit klubillesi?
7. Kerro vielä vapaamuotoiset ehdotuksesi ja ideasi klubin toiminnan kehittämiseksi, kiitos!
********************************************************************************
Piirikuvernööri ehdokkaita etsittiin ja todettiin, että klubistamme ei ehdokkaita löytynyt.
Heikki Nieminen ilmoitti lähtevänsä vuosikokoukseen Kalajoelle. Vuosikokouksessa käsitellään
mm. LC talon myyntiä.
Timo Ikkala nimettiin klubin palvelujohtajaksi.

Helmikuu
Jali Kontuniemi piti luennon maatalouden huoltovarmuudesta 2030-luvulla. Luento käsitteli laajasti
aihetta ja oli erittäin mielenkiintoinen.
Toinen klubi-ilta järjestettiin Pasilassa 15.2.2019. Läsnä oli yhdeksän veljeä ja tunnelma oli
korkealla. Pokerin pelaaminen oli jälleen iso tekijä illanvietossa. Pasilan saunanlauteet menivät
vaihtoon tapahtuman jälkeen.
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Aloitettiin keskustelu tulevasta kesäretkestä 2019. Alustavina kohteina oli viininviljely alueet
saksassa.
Kalenteri aktiviteetin loppulaskelmat oli saatu tehtyä ja todettiin onnistuneeksi. Tuottoa € 3.021,-.
Lisäksi Viskisieppo aktiviteetti oli aktivoitunut, tuotoksi raportoitiin nyt € 300,-.
Jäänlähtöveikkauksen luvat olivat tulleet ja siltä osin aktiviteetti oli valmiina toimeenpanoon. Sohlo
Santerin paljastus tapahtuu laskiaisriehan yhteydessä 3.3.2019.
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Kirkkokonsertin järjestämisestä oltiin keskusteltu pitkään ja helmikuussa vahvistettiin konsertin
pitäminen 4.7.2019. Esiintyjänä on Jyrki Anttila.
Hyvien tekojen kampanjasta oli palvelujohtaja Timo Ikkalalle tullut kolme palvelupyyntöä. Palvelut
olivat koskeneet lumitöitä, seurustelua ja koirien hoitoa.
Timo Ikkala ja Heikki Nieminen osallistuivat Järjestötreffeille. Kesän toimintaa varten varattiin
paikka noitakäräjätorilta.
Klubikyselyt kerättiin kokouksessa. Samaan lomakkeeseen kirjoitettiin myös paras kalenterikuva
kilpailun vastaus. Klubikyselyn tulosten läpikäynti maaliskuussa.
Avustuksina klubi myönsi Ruoveden varhaiskasvatukselle € 1.500,- uusien kesä- ja talvilelujen
hankintaan. Päiväkodin vastaava suorittaa hankinnat tarpeiden mukaan ja raportoi klubille
31.1.2020 mennessä mitä avustuksella on saatu hankittua.
Piirikokousta varten avattu oma tili päätettiin lopettaa ja tilillä olevat varat siirrettiin hallinnolliselle
tilille.

Maaliskuu
Kuukausikokous jo totuttuun tapaan Katriinan Kievarissa 19.3.2019.
Veljesaterian jälkeen oli Minna Katajamäki / Arotar yritysesittely. Klubi kuuli esitelmän
tunnetaitokouluttaja yrittäjän toimivalta Minnalta.

Esityksen lopuksi suoritettiin vielä kristallimaljaäänirentoutus.
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Kristalliäänimaljarentoutus meneillään.

Kokouksessa jaettiin ohjelma 3.-6.10.2019 tehtävälle syysretkelle. Teemana Viininkorjuumatka.
Kauden jo edetessä näin pitkälle oli aika alkaa suunnittelemaan jo tulevaa kautta sekä tulevaa
hallitusta. Asiasta käytiin keskustelua ja käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.
Hallitus oli jo aikaisemmin päättänyt ”Vuoden kulttuuritekijän” palkitsemisesta. Päätettiin palkita
Anna Aminoff. Palkinnoksi annetaan kunniakirja sekä erityisesti samppanjapullolle tehty
viskisieppo. Palkinnon luovutus ensimmäisen Musiikkia Ruovesi! konsertin yhteydessä.
Kuukausikokouksessa nousi keskusteluun Leijona leskien muistaminen jatkossa. Heidän mukaan
ottaminen esim. johonkin tapahtumaan. Keskusteluissa esitettiin mm. klubin tulevaan 60vuotisjuhlaan kaikkien leskien kutsuminen.
Sohlo Santeri siirtyi digi-aikaan ja Sohlon liikkeitä valvottiin Timo Pyhälahden ( Ympäristökeskus )
toimittamalla anturilla. Näin Sohlosta tuli osa Pyhälahden valtakunnallista jäänlähtötutkimusta.
Sohlo Santerin arvausaika oli jo päättynyt ja arpaliput on kerätty. Käytiin keskustelua myös uusista
ideoista Sohlo Santerin kohdalta tulevaisuutta silmälläpitäen.
Klubi keräsi laulutoiveita kesän kirkkokonserttia varten ja laulutoiveet toimitettiin esiintyjälle
tarkemmin harkittavaksi.
Laskiaisrieha todettiin jälleen onnistuneeksi tapahtumaksi. Klubi tarjosi hernekeittoa noin 300:lle
hengelle tapahtuman aikana. Kokkeina toimivat Jyrki Jokinen ja Matti Salmi.
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Klubikyselyn tuloksista käytiin keskustelua ja yhteenvetona todettiin kaiken olevan suurin piirtein
kunnossa klubissamme. Vastuunkanto sekä veljeyden edistäminen koettiin tärkeiksi asioiksi.
Samassa klubikyselyn kanssa vastattiin paras kalanterikuva kilpailuun. Äänet laskettiin ja
voittajaksi todettiin kuva ”Kotavuoren mutka”, kuvaajana Harri Katajamäki.
Presidentti luovutti kokouksessa Matti Murtojärvelle Lions-liiton arvomerkin 35-vuoden
jäsenyydestä.
Metsäkirkko järjestettiin 13.3.2019 ja tämä oli jo 20. kerta. Laavun oli pystytetty talkoilla ja Matti
Salmen talkoosoppa oli ollut tarjolla talkooväelle. Metsäkirkossa oli läsnä noin 100 henkilöä.
Mieskuoro oli laulamassa, juhlapuheen piti Leo Laine ja kenttähartauden piti kirkkoherra Tero
Matilainen.

Metsäkirkon tunnelmaa.

Huhtikuu
Kuukausikokousessa 16.4. Kari Tervala piti veljesaterian jälkeen luennon valokuituhankkeen
tilasta. Ruovedellä on käynnissä laaja valokuituhanke ja hankkeeseen kuuluu seuraavat kylät:
Jäminkipohja, Murole, Tuuhonen, Visuvesi ja Väärinmaja. Lisäksi vastaavia hankkeita on
käynnissä mm. Virroilla, Vilppulassa, Kurussa sekä Jämsässä.
Kattava luento oli mielenkiintoista kuunneltavaa ja siitä aukesi esimerkiksi tietoliikenteen
voimakkaan kasvun kehitys sekä valokuidun edut ja kestävyys.
Ladyt ja Leijonat olivat 13.4. teatterimatkalla Tampereella katsomassa Billy Elliot esitystä.
Matkasta saatiin lyhyt raportti ja todettiin hauskaa olleen.
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Tulevan kauden hallitusta oltiin jo työstetty jonkin aikaa ja kuukausikokouksessa esitettiin uusi
hallitus klubille. Uusi hallitus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kauden 2019-2020 hallitus on
seuraava:
Presidentti
1. vp.
2. vp.
Pastp.
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
Tailtwister
Tiedotusvastaava
Palvelujohtaja

Sami Lehminiemi
Petri Ollikainen
Pauli Pollari
Olli-Pekka Tuomi
Jali Kontuniemi
Pasi Koivisto
Markku Simula
Mika Malvisalo
Kari Manninen
Timo Ikkala

Seurakuntaan tuli uusi kirkkoherra Tero Matilainen ja presidentti oli edustamassa klubia virkaan
asettamisessa.
Suunnitelmissa oli pitää Minna Katajamäen järjestämä ääniaaltorentoutus 2.5., mutta tähän
tapahtumaan ei loppujenlopuksi saatu riittävästi osanottajia. Jukka Majala järjesti Curling peli
tapahtuman jäähallilla 17.4.2019.
Kautussa sattui ikävä tulipalo, kun nuoren perheen talo syttyi palamaan sisältä. Vauriot olivat
huomattavat ja Mika Salmela sekä Matti Salmi kävivät klubin puolesta tutustumassa tilanteeseen.
Kuukausikokouksessa päätettiin myöntää perheelle max. € 1.000,- kriisiavustus.
Matti Salmi toi näytille kuukausikokoukseen Special viskisiepon, joka oli sovitettu
samppanjapullolle. Taidonnäyte todettiin erinomaiseksi ja Matti oli vielä suunnitellut koristella sitä
muutamalla piirustuksella. Viskisieppojen valmistaminen sekä myynti oli aktivoitunut ja
kahdeksan kappaletta oli myytynä.

Special viskisieppo sovitettuna samppanijapullolle kuvitettuna.
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Jäänlähtöveikkauksen osalta todettiin Sohlo Santerin olevan pinnalla, mutta kallellaan. Arvonta
päästään luultavasti suorittamaan seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä. Samalla
keskusteltiin uudesta arpajaisverosta ja asia otettiin tutkintaan eikä lopulta aiheuttanut toimenpiteitä.
Timo Ikkala kertoi jälleen Hyvien tekojen kampanjasta. Varsinainen kampanja oli loppunut
maaliskuun lopussa ja raportti kuntaan oli toimitettu.
Rahankeräämiseen tuli idea kysyä pullonpalautuskuittien keräilylaatikoista paikallisiin S- ja KKauppoihin. Esko Kangaspeska sekä Pasi Koivisto lupautuivat ottamaan yhteyttä kauppiaisiin. KKauppa suhtautui myönteisesti asiaan ja S-Kauppaan tehtiin kirjallinen anomus.
Timo Ikkala oli osallistunut E-piirin vuosikokoukseen Lempäälässä 6.4.2019. Timo raportoi
kokouksesta ja piirikuvernööriksi valittiin Sirkka-Liisa Voutilainen.

Toukokuu
Jäänlähtöveikkauksen arvonta suoritettiin 7.5.2019 ennen hallituksen kokousta. Arvontaa oli
valvomassa Eero Selkee. Voitot menivät seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Pääpalkinto, televisio: Aino Sukava, Ruovesi
Älypuhelin: Marko Pulakka, Ruovesi
Älypuhelin: Heli Moksunen, Ruovesi
Älypuhelin: Tarja Koskela, Ruovesi
Kaikkien jäänlähtöveikkaukseen osallistuneiden kesken arvottu
älypuhelin : Ulla Pirttijärvi, Virrat
Lisäksi kaikki oikein arvanneet ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn LCRuoveden kirkkokonserttiin 4.7.2019.

Kari Manninen oli Euroopassa arvonnan aikana bussilla matkassa ja samalla matkalla oli mukana
pääpalkinnon voittaja Aino Sukava. Karilla oli kunnia onnitella Ainoa heti tiedon tultua.

Aino Sukava kuultuaan voitosta.
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Kuukausikokous pidettiin 21.5.2019 ja paikkana oli Siikanevan taukopaikka Ollinkiven suunnalta
lähtiessä. Kokoukseen tuli myös lohkonpuheenjohtaja Tapani Risku.
Musiikkia Ruovesi! kahvitukset lähestyivät ja suunnittelukokous päätettiin pitää 23.5.2019.
Lohkonpuheenjohtaja Tapani Risku esitteli itsensä ja nosti esille mm. seuraavat asia:
-

-

Vuosikokous Kalajoella. Tampereelta on bussikuljetus johon mahtuu ensimmäiset
noin 50 ilmoittautunutta. Erääksi pääteemaksi Risku nosti LC-talon myynnin ja
hän kertoi piirin kannattavan talon myyntiä.
Nuorisoleirin isäntäperheistä oli pulaa.

Risku kiitti klubiamme ja totesi meidän olevan aktiivisia sekä toimeliaita. Myös kokouksen
luonnonkaunis pitopaikka sekä kokouksen henki sai kiitokset.

LC Ruovesi Siikanevalla.
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Kesäkuu
Musiikkia Ruovesi! kahvitukset työllistivät ja teltat pystytettiin talkoilla 23.6.2019. Samalla
kannettiin pöydät ja tuolit telttoihin. 30.6.2019 järjestetyn kahvituksen jälkeen telttojenpurku.

Kahvitukset suoritettiin sujuvasti ja hyvin, aikaisempien vuosien hyvällä kokemuksella.
20.6.2019 konsertin päätyttyä klubi palkitsi Anna Aminoffin Vuoden kulttuuritekijänä. Presidentin
parannellessa selkäänsä palkinnon luovuttivat Mika Salmela ja Esko Kangaspeska.

Anna Aminoff palkitaan Vuoden kulttuuritekijänä.
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LC Ruovesi jäsenet kaudella 2018-2019.

Aaltonen Marko

Korppoo Matti

Ollikainen Petri

Hautamäki Raimo

Koskela Esa

Pollari Pauli

Hietikko Kimmo

Koskiranta Jarmo

Porila Alpo

Hiltunen Urho

Lahtinen Juhani

Riponiemi Esko

Ikkala Timo

Lamminen Hannu

Salmela Mika

Jokinen Jyrki

Lehminiemi Sami

Salmi Matti

Järvinen Jarmo

Lehtinen Ensio

Sarvana Antti

Kangaspeska Erkki

Majala Jukka

Simula Markku

Kangaspeska Esko

Malvisalo Mika

Sippel Henrik

Katajamäki Harri

Manninen Kari

Tastula Harri

Kinnunen Markku

Murtojärvi Matti

Tervala Kari

Koivisto Pasi

Niemi Hannu

Tuomi Olli-Pekka

Kontuniemi Jali

Nieminen Heikki

Osallistumiset kuukausikokouksiin kausi 2018-19.
Syyskuu 2018

25 veljeä

Lokakuu 2018

29 veljeä

Marraskuu 2019

24 veljeä

Tammikuu 2019

25 veljeä

Helmikuu 2019

27 veljeä

Maaliskuu 2019

23 veljeä

Huhtikuu 2019

25 veljeä

Toukokuu 2019

15 veljeä
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LC Ruovesi lahjoitukset kausi 2018-19.
Sri Lankan silmäsairaala projekti

€ 100,00

Honkalakoti 50-vuotta

€ 100,00

Sosiaalitoimistolle joululahjoitus

€ 700,00 ( 10 kpl* € 70,-. Klubi
7 kpl, Ladyt 3 kpl )

Ruoveden varhaiskasvatus ( lelu ym )

€ 1500,00

Kautun palanut talo katastrofiavustus

€ 1000,00

Virtain Näkövammaiset Ry 50-v

€ 200,00

Koulujen stipendit

€ 250,00 ( 5 kpl *€ 50,- )

Lento RUK mainos

€ 120,00

Esimerkillinen Ruovesiläinen, Salme Lehtonen

€ 200,00

Jussi Michelsson/Ilkka Liettyä videon teko

€ 200,00

Lions E-piiri nuorisoleiri

€ 74,00

Omaishoitajat Jouluateria Honkala

€ 728,00

Kansainvälinen tukimaksu katastrofi/humanitaarinen apu

€ 190,00

Tukimaksu Piirileijona-lehti

€ 37,00

Laskias riehan hernerokka tarjoilu

€ 700,00

Jäänlähtöarpamyynti Ruoska

€ 711,66

Jäänlähtöarpamyynti Ruoveden Naisvoimistelijat

€ 711,66

Jäänlähtöarpamyynti Ruoveden Pirkat / Pesäpallojaosto

€ 819,84

Kehittämiskeskus Opinkirjo HYMY-Poika ja HYMY-Tyttö palkinto € 204,10
Kummilapsi projekti Ladyt

€ 130,00

Lahjoitukset yhteensä

€ 8.676,26

Ruovesi 15.10.2019

Olli-Pekka Tuomi

Matti Korppoo

Presidentti

Sihteeri
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