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Toiminnan painopisteet
Tiedottaminen
Kauden alkaessa hallitus teki klubille esityksen kuukausitiedotteiden lähettämisestä sekä
nettisivujen avaamisesta, mikä sitten toteutettiin. Kuukausitiedotteet muotoili ja postitti Aarre
Peltonen. Nettisivut avasi ja niitä päivitti Osmo Harju.

Yhdessä tekeminen

Lions-klubien jäsenet toimivat yhteisten päämäärien hyväksi. Tämän vuoksi presidenttinä halusin
saada veljet tuntemaan toisensa paremmin. Mielestäni hyvä keino siihen oli järjestää yhteisiä
askarteluiltoja. Niinpä veljet kokoontuivat maaliskuussa rakentamaan linnunpönttöjä ja pihakurkia,
opettelivat Martti Tuomisen johdolla puukontekoa sekä osallistuivat leidien kanssa Pekka
Ryynäsen pitämään akvarelli-iltaan.

Joulumarkkinat 27.11.2010
Hyvinkään 7. Joulumarkkinat
Hyvinkään Lions-klubit järjestivät seitsemännet joulumarkkinat Hyvinkään ydinkeskustassa
Aseman koulun pihalla, osoitteessa Kauppalankatu 8, Hyvinkää 27.11.10 klo 9-14.. Joulumusiikin
hoitivat kuorot sekä yhteistyöorkesteri ja joulupukki oli paikalla. Tilaisuus oli samalla Hyvinkään
joulukauden avaus ja sen yhteydessä järjestettiin kaupunginjohtajan vetämä paraati, joka päätyi
markkinapaikalle. Myyntitiloja oli myös puisen koulurakennuksen sisällä ja tarjolla oli 5 kpl pari
vuotta aiemmin leijonien rakentamia puurakenteisia markkinakojuja. Klubin edustajina
järjestelyissä olivat Harri Kokko, Reima Huotari, Taito Myllymäki ja Osmo Harju.

Joulupata
Klubi osallistui Pekka Ryynäsen johdolla joulupatakeräykseen päivystämällä Citymarketin edessä
yhden keräyspäivän ajan.

Respect
Idea näytelmän tekemisestä tuli edesmenneeltä veljeltämme Antero Rönkältä. Hyvinkäällä oli
nuoria kuollut ja loukkaantunut ajaessaan mopolla liikenteessä ja tämä herätti ajatuksen miten
voitaisiin estää tai ainakin vähentää tällaisia ikäviä tapauksia. Saimme muut klubit mukaan
esityksen rahoittamiseksi. Näytelmän käsikirjoitti Jouni Laine ja ohjasi Marko Lindholm. Esiintyjiä
oli 18 nuorta Hyvinkääläistä. Näytelmän pituus oli n. 45 min. Esityksiä oli neljä. Kaksi
Tapainlinnan koulussa ja kaksi Hyvinkää-salissa yhdeksännen luokan oppilaille. Näytelmää kävi
katsomassa n. 500 nuorta. Lisäksi Rantasipin auditoriossa oli esitys leijonille ja lyhennetty esitys
NSR:n Gaalaillassa Rantasipissä.

NSR/Sveitsin ilta
Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto (NSR) Hyvinkäällä 27.-30.1.2011
Vuoden 2011 Pohjoismaiden Yhteistyöneuvoston eli NSR- kokouksen järjestäjät olivat LC
Hyvinkää, LC Hyvinkää/Höffinga, LC Hyvinkää/Paavola, LC Hyvinkää/Puolimatka, LC
Hyvinkää/Viertola ja LC Hyvinkää/Sveitsi.
NSR-kokous on pohjoismaiden Lions- järjestöjen vuosittainen tapahtuma, jonka yhteydessä
Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan leijonat pitävät neuvoston vuosikokouksen,
järjestävät seminaareja, keskustelevat yhteisistä aktiviteeteista ja tapaavat toisiaan yhteisissä
illanvietoissa. Kaikki klubit Hyvinkään klubit lähettivät edustajiaan kokouksen tilaisuuksiin.
Perinteinen Sveitsin-ilta järjestettiin tällä kerralla yhteisenä tapahtumana NSR:n gaala-illan kanssa.
Lähes kaikki klubin jäsenet olivat tavalla tai toisella mukana NSR:n ja Sveitsi Gala Night’in
järjestelyissä. Osmo Harju toimi järjestelytoimikunnan vetäjänä, Ari Ketonen vastasi Sveitsi Gala
Night’in puheenjohtajuudesta ja viralliset edustajat olivat Harri Kokko ja Markku Hämäläinen.

Palvelut
Pihatalkoot
Lions-palveluviikon merkeissä syyskuussa klubi toteutti kahdelle yli 90-vuotiaalle sotainvalidille
syksyisen pihan haravointitalkoot. Alun toistakymmentä veljeä oli talkoissa ja heille asia olikin
lähinnä mukavaa ulkoilua, mutta veteraaneille suuri apu. Vastuuveljinä talkoissa olivat Olavi von
Konow ja Seppo Nieminen.
Sotainvalidien 70-vuotisjuhla
Sotainvalidien Veljesliiton Hyvinkään osasto vietti 70-vuotisjuhliaan maaliskuussa. Omien juhlien
järjestely ei enää ikääntyneeltä veteraanijoukolta oikein omatoimisesti sujunut ja tähän klubimme
tarjosi apuaan. Parinkymmenen veljen ja ladyn joukolla klubi ahersi puolikkaan sunnuntaipäivästä
ja tulosta syntyi. Hoidimme Raittiustalon kalustamisen ja kattauksen ja juhlan jälkeen niiden purun.
Tilatut kuljetukset juhlaan ja sieltä taas kotiin sujuivat juohevasti sovituissa aikatauluissa. Juhlassa
ladyt puolestaan huolehtivat pöytiin tarjoilusta pitopalvelun kuitenkin ohjatessa ladyjen toimia.
Muutenkin hienot juhlat veteraaneille, heidän puolisoilleen ja sotainvalidien leskille, jonka vielä
kruunasi klubin piirikuvernööriltä saamien Aino-tossujen luovutus 92-vuotiaalle sotainvalidin
leskelle Aino Viitaharjulle. Vastuuhenkilö Aarre Peltonen.

Retket
Teatterissa Tampereella
Kauden perinteinen teatterimatka tehtiin Osmo Harjun vetämänä Tampereelle ja Tampereen
Työväenteatteriin katsomaan Chicago-musikaalia. Tässä maailmankuulussa laulunäytelmässä
kuultiin ja nähtiin musiikkia, upeita tansseja sekä sädehtivää glamouria yllin kyllin. Esityksen
jälkeen ilta jatkui teatterin aulatiloissa ruokailulla ja tanssilla teatteriorkesterin ja näyttelijöiden
parissa.
Hämeenpuiston Cumuluksessa nukutun yön jälkeen retkeä jatkettiin Tampereen Taidemuseoon,
jossa oli esillä Purnu - ryhmän näyttely. Tuulikki Pietilä ideoi aikoinaan seitsemän 1917 syntyneen
taiteilijan näyttelyn heidän 50-vuotisjuhliensa merkeissä 1967. Ensimmäinen näyttely pidettiinkin
sitten Aimo Tukiaisen Oriveden Purnussa. Tästä alkoi Suomessa ennennäkemätönnäyttelyjen
sarja. Klubin retkiryhmä viihtyikin varsin pitkään tämän upean Purnu-ryhmän näyttelyn parissa.

Matkalla Pietarissa
Toimikauden lopulla toukokuun 27 - 29.5. joukko klubilaisia matkusti klubille jo perinteiseen
kohteeseen Pietariin. Matkaa taitettiin huimaa vauhtia 208 km/tunnissa uudella Allegro-junalla.
Matkan Timo Rousin ja Olli-Pekka Vihavaisen hyvin kokoama ohjelma sisälsi: Nevan risteilyn,
oopperan Mariinskissa, Eremitaasin kierroksen, Iisakin kirkon jne. kunkin omien valintojen mukaan.
Yllätyksenä ryhmälle tuli se, että viikonloppuna Pietarissa vietettiin 308-vuotisjuhlia, joissa myös
nähtävää riitti. Näinpä sitten Pietari, pohjolan Venetsia ja maailman pohjoisin miljoonakaupunki
näytti säätilaa myöten parhaita puoliaan matkalaisille.

Lions Quest
Hyvinkään klubit keräsivät aktiviteeteillaan varat jatkokoulutukseen ja Hyvinkäällä toteutettavaan
omaan kurssiin. Varsinaiset toteutukset tapahtuvat kaudella 2011-12. Vastuuhenkilö oli Osmo
Rouvinen, joka hoiti myös Hyvinkään klubien Quest puheenjohtajuutta.

Spirit of Sport
Klubin yhteiset liikuntaharrastukset noudattivat tänäkin kautena perinteisiä muotoja eli lionsien ja
rotarien yhteiseen lentopalloharjoituksiin keskiviikkoisin osallistui neljä veljeä. Hyvinkään klubien
golfkilpailuun osallistui kuusi veljeä ja ladya. Perinteinen Ahman hiihto vietettiin Vierumäellä 25-27.2. veli Matti Niemen tarjoamasta majoituksesta nauttien. Mukana oli 7 veljeä. Vetäjinä toimivat
Olli-Pekka Vihavainen ja Timo Rousi.

Nuorisovaihto
Nuorisovaihtotoiminta vietti hiljaiseloa kuluneena vuonna. Klubistamme lähti yhden nuoren
hakemus, mutta valitettavasti kohdemaan ollessa jo täynnä nuoren haave nuorisovaihdosta
raukesi. Isäntäperheitä etsittiin myös kiihkeästi keväällä, mutta tuloksetta. Toivottavasti tulevalla
kaudella aktiviteettimme on tuloksellisempaa ja vilkkaampaa. Nuorisovaihtovastaavana toimi Jari
Levänen.

Klubikokoukset/Klubi-illat
Elokuu 26.8.2010 Jurvantie 2
Kausi aloitettiin Hallituksen vaihtokokouksella Jurvantiellä . Paikalla oli 10 veljeä
Syyskuu 2.9.2010 Oksjärvi
Ensimmäisen klubi-illan pitopaikka selvisi veljille vasta linja-automatkalla presidentin kesäpaikkaan
Oksjärven rannalle. Ruuaksi tarjottiin rosvonpaistia maineikkaan ”rosvomestarin” Kalevi Rönqvistin
paistamana .(kuvia) Menomatkalla tutustuttiin Liesossa sahdin valmistukseen. (kuvia)
Lokakuu 21.10.2010 Rantasipi
Vuosikokouksen jälkeen pidettiin klubikokous ja vietettiin iltaa ruokailun merkeissä.
Marraskuu 18.11.2010 Jurvantie 2
Klubi-ilta vietettiin askarrellen presidentin askartelutiloissa Jurvantiellä. Ensin pidettiin kokous, ja
sen jälkeen ryhdyttiin puukkojen valmistukseen mestari veli Martti Tuomisen opastuksella. Illan
kuluessa nautittiin presidentin puolison valmistama ateria viinin kera.
Joulukuu 17.12.2010 Rantasipi
Ilta aloitettiin hallituksen tiedotteella ja sen jälkeen myytiin askarteluillassa valmistuneet puukot.
Puukkojen uudet omistajat ovat veljet Vesa P ja Timo R Ilta jatkui uusien veljien riemukkaalla
tiernapojat esityksellä. Ilta päättyi saunomiseen ja hyvän ruuan nauttimiseen.
Tammikuu 20.1.2011 Villa Arttu
Kuukauden klubi-ilta vietettiin jälleen askartelun merkeissä. Piirikuvernööri Helena Rahko
puolisoineen vieraili kokouksessa. Hän lahjoitti Aino-tossut ja klubin velvollisuus oli löytää niille
käyttäjä ja löytyihän hän myöhemmin .

Ilta jatkui akvarellimaalauksien parissa Pekka Ryynäsen johdolla. Martti Tuominen lahjoitti
maalaamansa taulun piirikuvernöörille. Ilta päättyi ruokailuun.(”Ei-tyytyväiset” saivat uuden
mahdollisuuden eli ylimääräisen lounaan Paloman piikkiin!)

Helmikuu 17.2.2011 Rantasipi
Klubi-ilta sujui kokouksen merkeissä, esiteltiin myös kaksi uutta veljeä Tomi Poikolainen ja Tom
Östlund. Illan esitelmän piti veli Markus Söderlund ”nuorisoasiasta?”

Maaliskuu 17.3.2011 Rantasipi
Maaliskuun kokouksessa käsiteltiin esille tuodut asiat. Äänestyksessä uudet jäsenehdokkaat Tomi
Poikolainen ja Tom Östlund hyväksyttiin yksimielisesti uusiksi jäseniksi. Illan esitelmöitsijöinä olivat
Tiina Herlin ja John Simon Koneen 100-juhlavuotisrahastosta.
Huhtikuu 14.4.2011 Rantasipi Vaalikokous/ klubikokous
Vastaanotettiin uusien veljien Tomin ja Tomin Lions-lupaus. Seuraavan kauden presidentti Harri
Kokko esitteli hallituksensa ja toiminnoista vastaavat veljet.
Toukokuu 19.5.2011 Karkkila
Kauden päätteeksi tehtiin retki Karkkilaan jossa tutustuttiin SEW- Konsernin vaihdetehtaaseen
Pekka Myllymäen opastuksella.

Vesa Pääkkönen oli järjestänyt oivan ruokailupaikan Lempistön tilalle. Tilaisuudessa jaettiin myös
kolme merkittävää Melvin Jones- ansiomerkkiä. Ansiomerkkien saajat olivat Olli-Pekka Vihavainen,
Arto Aro ja Juhani Kalmi. Martti Tuominen ja Marko Lammervo lahjoittivat klubille kaksi taulua
huutokaupattavaksi.

Muut asiat

21.3.2011 monet veljet askartelivat linnunpönttöjä ja muuta tarpeellista presidentin työtilassa.

