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Presidentti Pekka Latvanen avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi

vaihto-oppilaamme Ayame Hirasawan ja Grace Flemingin sekä 21 omaa veljeä.

Veli presidentti otti vakavasti esille asian isäntäperheiden löytämiseksi Ayamelle
ja Gracelle. Gracella on majoitus kunnossa joksikin aikaa, mutta Ayamelle pitää
majoitus saada pikaisesti. Veli Jouni Lakaniemi lupautui ottamaan Ayamen kotiinsa
ensiksi ainakin kuukaudeksi ja jatkon näkee myöhemmmin.
Veli Martti Saari on täyttänyt 70 vuotta viime sunnuntaina. Presidentti Pekka
Latvanen luovutti hänelle vanhaa Renaultia raikuvien aplodien saattelemana.
Veli Jorma Kallio piti esitelmän suomalaisten tutkitusta maanpuolustustahdosta.
Maanpuolustuksen suunnittelukunnan teettämän tutkimuksen mukaan maanpuolustustahto on suomalaisilla erittäin korkealla. Kysymykseen jos Suomeen hyökätään, niin
moniko taistelisi omien mahdollisuuksiensa mukaan vastaan.
-naiset
73 %
-miehet
84 %
-yhteensä
78 %
Poikkeamia oli sekä alueellisesti, ikärakenteellisesti, koulutuksellisesti ja taloudellisesti.
Puoluepoliittisesti vahvaa maanpuolustustahtoa osoittavat kepulaiset ja persut, mutta
puunhalaajat joutuvat miinanpolkijoiksi. Henkilökohtaiseen kysymykseen prosentit olivat
vielä korkeammat eli naiset 83 % miehet 91 % yhteensä 87 %. Maanpuolustuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja on kansanedustaja Sofia Vikman Tampereelta ja suunnittelukunta jakautuu tutkimus-, koulutus-, viestintä- ja järjestöjaostoon. Veli Jorma Kallio
kuuluu viimeiseen. Syitä korkealle maanpuolustustahdolle on demokratia, yleinen asevelvollisuus,
maailman pienin korruptoituneisuus ja koko maan puolustaminen. Prosenttiarvauskilpailun
voittivat veljet Antti M, Martti H ja Timo N.
Veli Martti Kaunismäki piti esitelmän Lapuan keskustaajaman kehittämissuunnitelmista.
Keskustan yrittäjät haluaisivat parempia ja nykyaikaisempia tiloja, mutta samaan hintaan.
Yrittäjät haluaisivat koulutusta markkinointiin ja myyntiin muttei asiakaspalveluun.
Hakusivustoja kaupoista ja palveluista on Lapualla jo kolme. Martin mukaan keskustaan
pitää saada säpinää. Pyhälahden aukiota tulee kehittää ja laajentaa. Jotakin jo on esimerkiksi
kesää Kauppakadulla ja Wanhan Paukun Joulumessut. Veli Martti esitteli keskustan tontteja,
joihin tullaan ehkä rakentamaan uusia rakennuksia sekä niiden mallinnuksia. Nyt keskusta jo
kehittyy Halpa Hallin laajennuksella sekä uudella Lukiolla. Vanhalle Linja-auto asemallekin
on tulossa jotakin.

Ayame nosti veli Martti Saaren tuplavoittajaksi. Onnea !
Presidentti Pekka Latvanen kiitti vaihto-oppilaitamme ja esitelmöitsijöitä sekä veljiä ja
päätti kokouksen.
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