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Kerhon toiminta on palutunut koronavuosien jälkeen entiselleen ja tilaisuuksissa on ollut kiitettävästi jäseniä mukana.

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Markku Kareinen, varapuheenjohtajana Rauno Kortelainen, sihteeri/
taloudenhoitajana Hilkka Nissinen ja muina toimikunnan jäseninä Maire Gröhn, fb-vastaavana, Maila Kinnunen, 
Raimo Musikka, Ritva Vaittinen ja Martti Haapalainen.
Toimikunta kokoontui 4 kertaa. Toiminnantarkastajana on ollut Ossi Silvast, varalla Veli Kukkonen. Jäsenille on 
lähetetty neljä kirjettä. Uusille K-veteraanikauppiaille on lähetetty onnittelukirje ja kutsu kerhon jäseneksi, liitteenä 
kerhon toimintasuunnitelma ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Melkein kaikki uudet veteraanikauppiaat ovat 
liittyneet kerhoon. Jäsenmäärä on 67, kauppiaita 35 ja keskolaisia 32.
K-kauppiasliitto täytti 110 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi saimme toiminta-avustuksen kaksinkertaisena, eli 4000 € ja 
Ammattikasvatussäätiöltä 1000 €.
K-kerhojen tapaamiseen ja kokemusten vaihtoon Helsingissä toukokuussa osallistuivat Markku Kareinen ja Hilkka 
Nissinen.

Maaliskuussa pidimme kevätkokouksen Kotileipurin Herkkupuodissa, läsnä 15 kerholaista.

Huhtikussa Kävimme Joensuun kaupungin teatterissa katsomassa Agatha Christien klassikkonäytemän ”Hiiren 
Loukku”, mukana oli 15 henkilöä.

Kesäkuussa teimme viiden päivän hienon Länsi-Suomen matkan. Matkalle ilmoitautui 20 lähtijää, mutta korona teki 
tepposensa, neljä matkalaista joutui jäämään kotiin. Me loput 16 saimme nauttia väljästä matkustamisesta Kososen 
tasokkaalla bussilla.
Matka alkoi 13.6. ja menimme Jyväskylän kautta Turkuun, jossa vietimme kaksi yötä. Turussa tutustuimme loistavan 
oppaan johdolla mm. Tuomiokirkkkoon ja Apteekkimuseoon, molemmat tosi vaikuttavia. Kultarannassakin kävimme 
tutustuen hyvin hoidettuun puistoon, joka tosin alkukesästä johtuen ei ollut vielä täydessä loistossa.

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa Askaisiin Louhisaaren kartanoon (Mannerheimin syntymäkoti). Louhisaaren 
1650 luvulla valmistunut päärakennus edustaa Suomessa harvinaista  palatsiarkkitehtuuria. Siellä voi tutustua 1600 – 
1800 lukujen omistajasukujen Flemingien ja Mannerheimien elämään. Lounastimme Louhisaaren kahvilassa ja 
jatkoimme matkaa Raumalle.

Rauma on kahden UNESCOn maailman perintökohteen kaupunki, Vanha Rauma ja Sammalahden  pronssikautinen 
hautaröykkiöalue. Vanha Rauma on kaupungin sykkivä sydän, johon tutustuimme oppaan johdolla. Vierailimme myös 
Rauman Pyhän Ristin kirkossa. Siellä oli paljon taideaarteita ja puuveistoksia. Kirkon torni toimi Pohjanlahden 
merenkulkijoitten maamerkkinä. 

Matka jatkui Noormarkun ruukkialueelle. Näimme viimeisen päälle hoidetun museoalueen ja teimme Ahlsrröm 
Voyage-opastetun kierroksen. Se oli antoisa kierros hyvän oppaan johdolla. Siirryimme Hämeenlinnaan Aulangolle 
yöksi.

Aamiaisen jälkeen meillä oli Hämeenlinnassa linnan opastettu kierros ja mahdollisuu tutustua vankilamuseoon. Kotiin 
tulimme Lahden kautta. Ruokailut oli järjestetty hienosti muualle kuin huoltoasemille. Matka oli erinomaisesti 
järjestetty ja lopputoteama oli että kannattaa lähteä näille opastetuille matkoille, niistä saa irti paljon enemmän kuin 
itsekseen kulkien.

Heinäkuussa kävimme Imatran kesäteatterissa katsomassa musiikkikomedian Niin paljon kuuluu rakkauteen, joka 
kunnioittaa laulajalegenda Fredin uraa. Mukana oli 31 kerholaista.

Elokuussa teimme jo perinteeksi muodostuneen retken Utran saarille. Siellä nautimme Timon paistamista letuista, 



Arjan ja Ritvan keittämästä kahvista ja nuotiomakkaroista sekä toistemme seurasta. Mukana oli 20 henkilöä.

Marraskuussa meillä oli yhdistetty syyskokous ja kerhon 50-vuotisjuhla Karjalan Talon Rajakapteenin pirtissä, jossa 
kerhon syntysanat on lausuttu. Kerhomme on Suomen vanhin K-seniorikerho. Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jere 
Penttilä kertoi Keskon kuulumisia erikoisesti Itä-Suomen näkökulmasta. Kerhon viirit luovutettiin Markku Kareiselle, 
Ritva Vaittiselle ja Martti Haapalaiselle. Maila Kinnunen kertoi muisteloita kerhon 50-vuotiselta taipaleelta. Kerho 
tarjosi erinomaisen juhlalounaan. Musiikista vastasi Arto Pippuri laulattaen meillä vanhoja koululauluja ja meillä 
kaikilla oli niin mukavaa. Mukana oli 42 kerholaista.

Kerho on tarjonnut teattereissa väliaikakahvit sekä sponsoroinut kyytejä ja lippuja.

Kerhotoimikunta kiittää kerholaisia aktiivisesta osallistumisesta toimintaan.


