12 Vuoden 1995 Ikiliikkuja:
Jäsenlehdessä kerrottiin Pahnan suosiosta retkeilykohteena ja kerrottiin
reittejä, mistä hiihtolatuja oli tehty, joko Uimahallilta tai Moottoriradan luona
olevalta linkkimastolta. Silloin myös välitettiin tietoa hienoista suomaisemista
jos hiihtää edelleen Metsäkylän Kajapirtille. Pahnan vieraskirjaan oli tullut
kävijämerkintöjä 731 kappaletta vuonna 1994.
Ensimmäinen VAPEPAkaavio oli lehdessä, Pöysän Jomi kertoo myös
ensimmäisestä hälytyksestä, joka oli harjoitus. 
Lapinmatkojen suosio on ollut huipussaan. Lehti kertoo että seitsemän kertaa
on jo käyty Ylläksen Äkäslompolossa hiihtomatkoilla ja seuraava vuosikin on
jo ennakolta täyteen varattu ja 23 on vielä peruutuspaikoilla. Jaakko Juura
ideoi ensimmäisen matkan, sen jälkeen Kalevi Sihvola ja Mauri Karnaattu
ottivat matkan järjestelyt ja huollon tehtäväkseen. Majoitus oli Rantalassa,
Helli ja Elsa Äkäslompolon valmistaessa ateriat. Monta hauskaa tapahtumaa
reissuilla aina sattuu, osa kerrotaan jälkipolville, osaa naureskellaan itsekseen.
Seuraava juttu oli julkaistu jäsenlehdessä: ”Päivämatka suuntautui Leville
bussilla, sieltä halukkaat hiihtivät takaisin Ylläkselle pitkän ja raskaan 75 km
matkan. Loppumatkalla eräs hiihtäjä totesi lopen uupuneena, että ”Jos miä
täältä selviän kotiin, niin satasen laitan ens pyhänä kirkossa kolehtiin!” No,
hän selvisi, mutta siitä satasesta ei ole varmaa tietoa.”
					 
Vuoden 2000 Ikiliikkuja:
					 Pahnan alue on paisunut. Alueelle v. 1999
					 
valmistunut ensimmäinen kota ja keittokatos
					  luovat hyvän kokonaisuuden alueen käytölle. 		
				 	  Alueen kehitämisestä suurimman vastuun on
					 
kantanut ”laavupäällikkö” Raimo Sippu apunaan
					 
ikiahertaja Pentti Makkonen.
					 
Tiistaiset sauvakävelyt aloitettiin Anjalan maas					 
toissa vuonna1999, enimmillään kävelijöitä oli
					 
paikalla yli 60. Suomen Ladun sauvakävely-		
				 	  vetäjäkurssin olivat käyneet Kalevi Sihvola ja
					 
Tuomo Leino. Poiminta lehden sivuilta:
					  ”Sauvakävely on iloista ja sivusta katsojasta ehkä
					 
huvittavaa, mutta kaikille sopiva liikuntamuoto.”
Vuonna 2001 aloitettiin vuoteen 2012 jatkunut 24h sauvakävelytapahtuman
järjestäminen. Enimmillään tapahtuma kokosi yli 1600 tunnin kävelysuoritusta
sekä runsaasti yleisöä. Paikalla oli ihan festaritunnelma, totesi eräs mukana ollut.
Jomin Jotos (Inkeroinen- Valkjärvi) vaellettiin keväisin Jorma Pöysän
muistoksi. Jorma käveli paljon eri reittejä Inksasta Valkjärvelle ja merkkaili
muille valmiiksi ne reitit, jotka oli hyviksi havainnut. Ari Mänttäri on ollut
vetäjänä Jomin jälkeen.

