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Tämä historiikki koostuu kolmesta eri osiosta:
- lyhennelmä tapahtumista vuosikertomusten perusteella
- videohaastattelu jossa muutama jäsen pohtii klubin nykytilaa ja sen tulevaisuutta
- Timo Rousin kokoamaa tietoa klubin pitkäaikaisimmasta aktiviteetista Ahman hiihdosta
Liitteenä on myös yhden eronneen jäsenen tilitys eroamisen syistä. Lisäksi on liitetty klubin
ensimmäisen kauden toimintakertomus 1968-69, sekä toimintakertomukset vuosilta 20082017.
Loppuun on vielä kerätty valokuvia vuosien varrelta.
Historiikki käsittää vain pääkohtia vuosittaisista tapahtumista. Yksityiskohtaisimmat tiedot
löytyvät kunkin vuoden vuosikertomuksesta.
Historiikista käy selvästi esiin se valitettava tosiasia, että klubin toiminta on heikentynyt
selvästi vuosien varrella.
Syitä tähän on klubin keski-iän voimakas nousu. Osa nuorimmista jäsenistä ei ole viihtynyt
pitkään seurassamme. Isoihin vaativiin projekteihin ei riitä voimavaroja. Iloksemme uusista
naisjäsenistä on ollut paljon apua.
Näihin kysymyksiin antavat videolla joukko jäseniä omat mielipiteensä. Video on nähtävissä
klubin www-sivujen kautta. Videosta on myös kirjallinen lyhyt referaatti.
Mitä tuokoon mukanaan tuleva vuosikymmen?

Toimituskunta:
Jorma Eerikäinen
Matti Niemi
Timo Rousi
Olli Vihavainen

2008-2009
Klubi täytti tänä toimikautena 40 v ja juhlaa vietettiin Raittiustalolla juhlavasti ja
runsaslukuisesti. Toimintaa tänä vuonna oli runsaanlaisesti.
Muiden hyvinkääläisten klubien kanssa toteutettiin Joulumarkkinat ja Joulupatakeräys.
Tuottoa yhteensä lähes 7000 e.
Klubin omantoimintana tehtiin auditointia vähittäisliikkeisiin.
Veli Heikki Wejberg luennoi yleisölle aiheesta: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ( YSE),
joka tuotti mukavan summan klubin tilille.
Avustuskohteina oli pääasiassa nuorten harrastustoimien tukemista.
Ahman hiihto ensi kertaa Vierumäellä veli Matti Niemen isännöimänä.
Matkakohteena oli Tallina, jossa tutustuttiin virolaisiin veljiin ja illalla nautittiin
oopperaesityksestä Estonia teatterissa.
Kauden lopussa veljiä 39 kpl.
2009-2010
Aktiviteeteissa tämä toimintakausi jatkoi syntynyttä perinnettä eli Joulunavaus ja Patakeräys
olivat ohjelmassa.
Joulumarkkinoita varten rakennettiin viisi myyntikojua yhteisesti klubien kesken, mutta
työmäärästä meidän klubin osuus oli 55 % ja työnjohtajana toimi veli Taito Myllymäki.
Joulumarkkinoiden tuotto oli yhteensä 5500 e, josta osa meni nuorten Respect-näytelmän
tukemiseen (1000e ) ja lasten kesäleirin tukemiseen (2500e). Joulupata tuotti 2900e
Pelastusarmeijalle. Yhdessä järjestettiin myös Sveitsin-ilta, jonka tuotto 3000e meni sekin
Respect-näytelmän tukemiseen. Quest-koulutusta järjestettiin (20 osallistujaa).
Auditointia jatkettiin tänäkin vuonna.
Turussa käytiin katsomassa musikaali Laulavat sadepisarat ja VR:n historialliseen
pääkonttoriin tehtiin myös retki.
Jäsenmäärä 39 veljeä.
2010-2011
Joulumarkkinat ja patakeräys yhdessä muiden klubien kanssa.
Klubit avustivat voimakkaasti rahallisesti nuorten Respect-näytelmää, joka käsitteli nuorten
liikennekäyttäytymistä. Esityksiä oli kaiken kaikkiaan 4 kpl ja näytelmän näki 500 nuorta.
Aloite tämän esityksen aikaansaamiseksi oli tullut veljeltämme Antero Rönkältä.
Quest-koulutus jatkui tänäkin vuonna.
Sveitsin iltaa juhlisti samanaikaisesti järjestetty Pohjoismaiden Yhteistyöneuvoston
NSR kokous. Klubimme oli mukana järjestelyissä Osmo Harjun johdolla.
Sotainvalidit viettivät Raittiustalolla 70-v juhlaansa ja klubimme veljet ja ladyt osallistuivat
juhlan järjestelyihin ratkaisevasti.
Kevätretki suuntautui itään tällä kerralla eli Pietariin.
2011-2012
Toiminta aloitettiin pihatalkoilla sotaveteraanien pihoille ja veli Rellun räystäät puhdistettiin
myös. Willatehtaan varastojen tyhjennyksessä avustettiin . Yhteiset aktiviteetit

Joulumarkkinat ja Joulupatakeräys yhdessä klubien kanssa. Joulunavauksen tuotto tällä
kertaa ikäihmisten avustamiseen.
Yhdessä muiden klubien kanssa toteutettiin kokeellinen Quest-koulutus ( 35 osallistujaa).
Palaute jälkeenpäin erittäin positiivista.
Klubin omana projektina veljet Wejberg ja Lignell luennoivat omakotirakentajille aiheesta
omakotirakentamisen ja peruskorjauksen sopimus- ja veroasiat.
Retkikohteina Turku (ooppera) ja kaukomatkana Gdansk. Matka onnistui hyvin ja kaikilla oli
hauskaa, mutta sunnuntaina tunnelma koki laskun , kun saapui tietoja masentavasta
Hyvinkään ampumisvälikohtauksesta.
2012-2013
Kausi avattiin tutustumalla Hyvinkäällä ainutlaatuiseen yksityiseen asemuseoon, johon vain
hyvin harvoin on mahdollista tutustua.
Toiminta-aktiviteetteina oli sotainvalidien syyskeräys, puitten istutus kansainvälisen liiton
maailmanlaajuisen kampanjan mukaisesti ja haravoinnit veteraanien pihoilla. Linnunpönttöjä
askarreltiin joulumarkkinoita varten.
Joulumarkkinoita latisti pahasti surkea sää ja tuotto oli sen mukainen. Joulupatakeräys
perinteisesti.
Ahman hiihto suuntautui ensi kertaa ulkomaille Viron Otepäähän. Sielläkin räntäkeli haittasi
ensisijaista harrastusta, mutta muuten mukavaa veljesseurustelua.
Kevätretki Berliniin, jossa sää kyllä suosi. 13 osallistujaa.
Jäsenmäärä 40, keski-ikä 62,5 v.
2013-2014
Toiminta polkaistiin käyntiin pihatalkoilla veteraanien pihoilla.
Joulumarkkinoihin leijonat eivät osallistuneet kun kaupunki otti toiminnan omiin käsiinsä.
Joulupatakeräys yhdessä muiden klubien kanssa.
Klubin 45-vuotistaipaletta muisteltiin marraskuussa.
Varainkeruuhankkeena Kaija Kärkisen ja Ile Kallion konsertti, joka tuotti yli 1000e.
Tammikuussa tutustumismatka Uudenmaan Liiton toimistoon isäntänä Ossi Savolainen.
Ulkomaanretki lennätti 12 osallistujaa Kööpenhaminaan. Jälleen kerran onnistunut matka.
2014-2015
Tämä vuosi oli klubin toiminnassa erittäin merkitsevä. Klubiimme liittyi ensimmäinen
naisjäsen Pirjo Laitinen-Parkkonen ja täten klubistamme tuli ensimmäinen yhtenäisklubi
Hyvinkäällä. Sen jälkeen olemme saaneet viisi muutakin naisjäsentä.
Toinen tärkeä tapahtuma tänä vuonna alkanut Ukrainan kriisi. Olimme mukana avustamassa
paikallista Ukraina-keräystä. Saimme hankittua keräykselle lajittelu- ja pakkaustilat
veloituksetta. Veljet avustivat avustusrekkojen pakkaamista. Yhteensä Ukrainaan lähti 654
laatikkoa ja 6525 kg lähinnä vaatetavaraa. Keräystä johti Natalia Eloranta, josta saimmekin
sittemmin aktiivisen uuden jäsenen.
Joulunavaukseen leijonat osallistuivat välivuoden jälkeen. Kaupunki oli havainnut
tarvitsevansa kipeästi leijonien apua.

Joulupatakeräyksen lisäksi yhdessä järjestettiin ensi kertaa Osta yksi tuote-kampanja
kauppakeskuksissa eli kaupassa kävijöitä kehotettiin ostamaan yksi tuote lahjoitettavaksi
seurakunnan diakoniatyöhön, joka rakensi vähävaraisille joulupaketteja.
Toukokuussa retki Malmgårdenin tilalle ja perinteinen ”ulkomaanmatka” suunnattiin
Ahvenanmaalle.
2015-2016
Toiminnassa keskityttiin kolmeen aktiviteettiin: Joulumarkkinat, Osta yksi tuote ja
patakeräys.
Tuotot joulumarkkinoilta 6800 e ja Joulupatakeräys 7170e.
Osta yksi tuote-keräys tuotti jaettavaksi 200 joulupakettia vähävaraisille perheille.
Joulumarkkinoilla klubimme myi suuren suosion saavuttaneita ukrainalaisia piirakoita, joita
Natalia paistoi myyntikojullamme.
Ukraina-kriisiin liittyen klubi oli mukana järjestämässä Rantasipissä Ukraina-iltaa, johon
osallistui Ukrainan suurlähettiläs Andreii Olefirov ja kaupungin ylin johto.
Toukokuussa Härkävehmaan koulussa siivoustalkoot, johon klubi järjesti oppilaille
talkoogrillimakkarat lisukkeineen.
2016-2017
Tänäkin vuonna perinteiset yhteiset aktiviteetit muiden klubien kanssa. Joulumarkkinoilla
myimme omia tuotteitamme ja etenkin Natalian piirakoita osattiin tulla jo ostamaan.
Osta yksi tuote keräys onnistui entistä paremmin. Tietoisuus keräyksestä on levinnyt ja
lahjoituksista saatiin tällä kerralla koottua jo 400 joulupakettia.
Patakeräys tuotti klubimme osalta n 1200e.
Klubit osallistuivat kaupungin kehittämään Polkua luontoon II hankkeeseen opastustauluja
rakentamalla. Tosin 78 työtunnista veljemme Taito Myllymäki teki 58 ja sai myöhemmin
kunniakirjan kaupungilta.
Punainen Sulka-keräys ei Hyvinkäällä saanut tuulta siipiensä alle. Kolme konserttia jäivät
tappiolle. Klubimme pystytti torilla pihavajan, joka sitten huutokaupattiin. Siitä onneksi syntyi
keräykselle tuottoa.
Toukokuun kokous oli vierailu Hämeenlinnaan Museo Militariaan ( ent. Tykistömuseo) ja
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet).
Toukokuussa myös Härkävehmaan koulun siivoustalkoot.
Vuosikertomusten ulkopuolella voidaan mainita joistakin muistakin seuraavaa:
Keväisin jaettu koululaisille stipendejä.
Oppilasvaihtoa harrastettu USA:han, Brasiliaan ja Liettuaan.
Suomi-poikaa Leopold Vaslia vuosittain muistettu.
Spirit of Sport -urheiluhengessä osallistuttu lentopalloharjoituksiin, klubien välisiin
golfkisoihin ja keilailussa otettu osaa Liiton SM-kilpailuihin.
Joulukortteja ja Hyvinkää-viirejä kaupattu.
Sri Lankassa avustettu kummilapsia ja silmäsairaalaa.
Ja tietenkin osallistuttu Liiton vuosikokouksiin.

Läsnäolovertailua
Kaudella 2008-2009 jäseniä 38, läsnäolo % 42-66, keskimäärin 56 %.
Kaudella 2017-2018 jäseniä 36, läsnäolo % 25-36, keskimäärin 30 %.
Klubissa nyt varsinaisia jäseniä 24, joista viisi ladya.
Ainaisjäsen: Osmo Koskinen
Etuoikeutetut: Aro, Eerikäinen, Mäki, Peltonen, Ryynänen, Tuominen
Tukijäsenet: Mattila, Niemi, Savolainen, Silfverberg
Ulkojäsen: Juhani Valonen
Keski-ikä 65,5 vuotta.

Henkilökohtaisen Leijonatoiminnan kuolinkamppailu
”Klubikokoukseen on tullut 12 osallistujaa 40:stä jäsenestä. Presidentti avaa kokouksen ja
toteaa läsnäolijat. Hallituksen kokouksessa edellisellä viikolla oli viisi osallistujaa
valmistelemassa klubikokouksen agendaa. Siirrytään esityslistan tuleviin aktiviteetteihin ja
varainkeruuseen. On tulossa tapahtumia joihin tarvitaan tekijöitä, vapaaehtoisia. Katseet
kiertävät kokoushuoneessa seinille ripustettuja taideteoksia…käsiä ei nouse…”
Liityin Leijoniin vuonna 2006 ystäväni kutsusta, ajatuksella: ”Haluan olla mukana
epäitsekkäässä hyväntekeväisyystyössä ja mielellään ryhmässä, koska tekeminen yhdessä on
mukavaa”. Klubin hallitukseen menin mukaan jo heti toisena toimintavuotenani ja jäsenyyteni
aikana toimin useissa tehtävissä, myös sihteerinä ja pressana. Ajan saatossa hankin omasta
verkostostani myös uusia jäseniä klubiin.
Jäsenyyteni LC Hyvinkää Sveitsissä päättyi hieman yli vuosi sitten pitkän kypsymisen
tuloksena ja hyvin haikein mielin. Olin ollut toiminnassa mukana hieman reilut 10 vuotta ja
saanut tutustua aivan upeisiin ihmisiin – yhdessä vietettyjä klubi-iltoja, retkiä, viikonloppuja.
Klubitoiminnan varsinaiseksi tehtäväksi koen kuitenkin varojen keräämisen
avustuskohteisiin ja erilaisten aktiviteettien järjestämisen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhdessäolon mukavuus pitää tulla tekemisen kautta. Toisin kuitenkin lopulta kävi –
tekemisen ilo muuttui pienen porukan ”kivireen vetämiseksi”. Vuosien mittaan tekemiseen
osallistui yhä harvempi ja kuormitus oli harvojen hartioilla.
Ahdistava tunne yleisestä osallistumattomuudesta oli suuri. Alkoi itselläkin olla sellainen olo,
että passiivisuus hiipi päähän ja kehoon. En saanut enää toiminnasta positiivista tunnetta. En
onnistunut omasta mielestäni aktivoimaan tarpeeksi muita. En halunnut muuttua pelkäksi
jäsennumeroksi…niitä klubissa on jo ihan riittävästi. Tein itsekkään ratkaisun ja erosin.
Yhteisöllisyydessä on taantuma koko yhteiskunnassamme. Ajankäyttö työhön, perheeseen,
ystäviin ja harrastuksiin on kokenut suuren muutoksen ja tämän muutoksen häviäjä on
yhdistys- ja järjestötoiminta kokonaisuudessaan. Jäsenmäärät vähenevät, talkoita ei enää
järjestetä. Hyväntekeväisyys onnistuu netin välityksellä. Vastuunkantaminen yhteisistä
asioista koetaan erilaiseksi kuin ennen.
Toivon sydämestäni LC Hyvinkää Sveitsin 50-vuotisen taipaleen jatkuvan myös seuraavat 50
vuotta. Voi olla, että itsekin olen vain tauolla huilaamassa, kaipuuta yhteiseen tekemiseen on
vielä. Muutoksen vaatiminen muiden toiminnassa voi olla liian suuri haaste – ehkä muutos
täytyy tehdä vain oman pään sisällä ja hyväksyä asioita, joita ajan ”henki” tuo tullessaan.
Onnea, menestystä, voimia ja sinnikkyyttä toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen!
Leijonahengessä,
Harri Kokko

Kuvat:

