TKK 75 vuotta – Peurunka 2.-3.11.2013
Lauantaina 2.11.2013 klo 11.00 starttasi bussi viemään juhlivia jäseniä 24 sekä aveceja (16) kohti
Peurunkaa. Menomatkan ajankuluksi pelattiin, mitäs muutakaan kuin bingo, palkinto päärynä-konjakkia .
Toki sieltä kurka-porukkakin löytyi, joka aina silloin tällöin kiljahteli pelin tiimellyksessä.

Tuomisen Pekka voitti bingosta eväsjuoman.
Vähän ennen kahta saavuttiin perille, osaporukasta pulahti välittömästi kylpylän laineille tai siis allasbaariin,
muiden jäädessä pääsääntöisesti ns. tavillisien baarien puolelle.
16.30 kokoonnuttiin meille varattuun ravintolatilaan juhlatunnelmissa ennen varsinaista ruokailua. Matti
toivotti porukat tervetulleiksi ja Rapparille luovutettiin SKL:n kultainen ansiomerkki, jonka meriitit oli
hankittu jo yli 10 vuotta sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Ako muisteli ja kertoili juttuja menneiltä vuosilta värikkääseen
tapaan ja hauskutti juhlaväkeä. Juttujen päähenkilöinä olivat
pääsääntöisesti edesmenneet värikkäät persoonat, Eppu, Tane,
Nipa jne, toki muutama paikallaolijakin sai kuunnelle tekemisiään
posket punaisina ja taisi siinä paljastua pari sellaistakin juttua,
josta puolisoilla ei ollut mitään tietoa. Akon jutut siivitti myös
muutamia muita pieniin muisteloihin.

Ennen ruokailua vielä otettiin vielä kuohujuomat Seuran 75 vuotisen taipaleen kunniaksi.

Ruuat ja ruokajuomat nautittiin arvokkaasti.

Ruokailun jälkeen tunnelma alkoi pikkuhiljaa nousta väen siirtyessä täysin vatsoin Karaokebaarin puolelle.
Pienten rohkaisujen jälkeen illan karaoke herruudesta käytiin kova kisa tkklaisten ja muiden juhlijoiden
välillä. Täytyy todeta, että voiton vei jonsei laadussa niin ainakin määrässä tkklaiset avecceineen.

TKKlaisen kakaoke Kunkun
titteliä tavoittelivat kovasti
Lenkki, Rappari ja ’Juha
Tapio’, en ole ihan varma
olisiko ollut muitakin
tavoittelijoita ja kuka voitti.
Avec-sarjassa oli sitten
enemmänkin yrittäjiä yksin ja
yhdessä.
Laulun ohella toiset joi ja
joku taisi tanssiakin.
Huhupuheiden mukaan
valomerkin jälkeen oli ollut
jossain sviitissä tarjolla
anjovisleipiä ja muita
herkkuja.
Aamulla löytyi muutama rohkea vielä ammeisiinkin. Ja ratkaistiin siellä vielä
ennen lähtöä reissun keilakuninkuuskin JiiPeen, Bellan ja ’JuhaTapion’ toimesta,
tulos on vieläkin epävarma koska sekä Bella että JiiPee ilmoittivat voittaneensa.
Paluumatkalla pelattiin vielä ylimääräinen bingo 0,7 litran voitosta ja voittajaksi
selvisi Pikku Åkeri.
Kiitokset mukana olleille mukavista hetkistä.

