
ANKKURIJÄSENET  JOULUILLALLISELLA 8.12.2017 

 

Ankkurijäsentoimikunta järjesti jäsenistölleen perinteisen jouluillallisen 

perjantaina 8.12.17 klo 18 – 21.  Koska Upinniemessä ei enää ole 

kokoontumispaikkaa niin tilaisuus oli jo toista kertaa Kirkkonummen 

Palvelukeskuksessa. Tilaisuuteen osallistui 

neljäkymmentä henkilöä. 

Tervehdyspuheenvuorossaan toimikunnan 

varapuheenjohtaja Martti Salomaa sanoi 

toimikunnan tutkineen myös muita 

järjestämispaikkoja mutta vaihtoehdot ovat 

vähissä. Tiloja kyllä on mutta hintatason 

ratkaisi pitopaikan valinnan. Toimikunta oli 

subventoinut tätäkin tilaisuutta kymmenen 

euroa osanottajaa kohti.  

Martti Salomaa 

Ankkurijäsentoimikunnan 

puheenjohtaja Aki Karvonen 

oli tehnyt perinteitä 

noudattaen hyvää  

pöytägrafiikkaa ja siitä 

jokainen saattoi lukea mitä 

illalta voi odottaa ohjelman 

kuin menunkin osalta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Illan kulku oli myös perinteinen niin ohjelman kuin menunkin osalta. Kun 

Upinniemen kerhoravintolan viimeinen isäntä Mikko Helenius silmäili menua 

niin hänestäkin se tuntui kotoiselta. ”Tämähän on kuin kerhoravintolan 

aikana”. 

Kinkusta päästyämme oli taas perinteen 

äärellä kun Veikko Nummela ja Atte 

Kainulainen järjestivät kinkkuarpajaiset. 

Arvat menivät hyvin kaupaksi 

maukkaiden myyntipuheiden 

säestyksellä.   

       
        Uolevi Pursiainen myyntipuheen 
        kohteena. Erkki Orava ja Veikko  
        Nordman olivat jo hankinnan tehneet. 

 

Seuraavaksi yleisö oli jälleen Kainulaisen Aten 

armoilla kun ohjelmassa oli kirjallinen tietokilpailu. 

Nyt ei ollut auton osia havaintokappaleina vaan 

kaikki esitettiin paperilla. Myös autonosiin liittyvät 

kysymykset.  

Täysille pisteille ei yltänyt 

kukaan mutta saatiin 

tässäkin kisassa 

palkinnot jaettua.    

                                                         Yksi  kuva-arvoituksista    

                                                          joista piti oivaltaa jotain    

                                                                                                            autoon tai autoiluun liittyvää.  . 

 

 

 



 

Kahvin ja joulutortun jälkeen oli 

taas jännittämistä. Kenelle 

onnetar nostaa voittoarpoja. 

Palkintoja toimikunta oli saanut 

ankkurijäseniltä lahjoituksena 

joten omaa hankintaa tarvittiin 

kinkun ja kahden muun 

palkinnon osalta.  

                                                             Onnettarena toiminut Senja Siivonen on nostanut voittaneen    
                                                              arvan  ja antaa sen Atte Kainulaiselle avattavaksi.  
                                                             Järjestelytoimikunnan jäsenet Veikko Nummela ja Martti  
                                                             Salomaa valvovat toimitusta. 

 

 

Tellervo Welin kiitti järjestäjiä 

hauskasta ja hyvin järjestetystä 

tilaisuudesta. 

Kiitospuheensa päätteeksi Tellervo 

Welin luovutti järjestäjille kutomansa        

joulutontun  ”Ville Hermannin”.  

Saatiin kinkulle jälleen uusi voittaja kun arpaonni 

tällä kerralla suosi Maila Väisästä. 

 

Vilkkaasta keskustelusta, hyvästä 

tarjoilusta ja järjestetystä ohjelmasta 

johtuen yleisö malttoi paikalla lähes 

viimeiseen minuuttiin. 

                                                       Martti   Salomaa ottamassa vastaan  

                                                                                                       ”Ville Hermannia”        
 
 
 
 
 
Teksti ja kuvat Tapani Flyktman       
      

 


