Toimintakertomus LC Hyvinkää/Sveitsi
Kausi 2011-2012
Presidentti Harri Kokko
Kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tamin teema:
”I believe – Luotan” ja tavoitteet:
Kun pystyt auttamaan itseäsi - asettamaan tavoitteita ja pyrkimään niihin, niin saavutat
tavoitteesi, mutta vasta auttamalla muita - apua tarvitsevia - saavutat jotain ainutlaatuista kokemuksia, joista voi olla ylpeä. Jos luotamme, että tekemämme työ on oikeaan tarpeeseen,
niin pystymme sen tekemään ja samalla osoittamaan työmme tärkeyden.
Lions –liiton teemana jatkui
”Vastuu on minun”
Suomen Lions-liiton kauden 2010-2011 teema on ollut "Vastuu on minun", ja sama teema
jatkuu myös kaudella 2011-2012. Sen sisältö on avattu seuraavasti: "Tuemme lasten ja
nuorten kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä tiedottamalla tietokoneen ja internetin
käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja vaaroista."
Teeman toteutumiseksi on tuotettu "Vastuu on minun" -opas. Se on väline, jonka avulla
vanhemmat voivat keskustella luontevasti lasten ja nuorten kanssa tietokoneen ja internetin
käyttöön liittyvistä asioista. Oppaassa on myös tiivistetty, internetin käyttöä ja terminologian
ymmärtämistä helpottava sanasto. Koulussa pidettävää oppituntia varten on tuotettu valmis
opetusmateriaali esityksineen.
Klubit ottavat omalta osaltaan vastuuta jakamalla "Vastuu on minun" -oppaan alueensa
peruskoulun 4-luokkalaisille. Syksyllä 2011 peruskoulun neljännen luokan aloittaa yli 57.000
koululaista.
Kauden teema, LC Hyvinkää/Sveitsi, presidentti Harri Kokko:
”Aidosti, toimimalla!”
Halusin herätellä klubin toimintaa, sen sosiaalista merkitystä ja alkuperäistä ideaa palvelujärjestön
näkökulmasta. Osallistuminen klubin aktiviteetteihin, kokouksiin ja yhteisiin rientoihin vaatii nykyyhteiskunnan paineissa ponnisteluita. Ajan järjestäminen voi olla hankalaa, mutta toimiminen tässä
kolmannen sektorin yhteiskunnallisessa tehtävässä, tavalla tai toisella on hyvin merkityksellistä. Ei
voi myöskään väheksyä klubin ”veljeyden” tuoman verkoston ja ystävyyssuhteiden roolia aktiivisen
ja osallistuvan kaupunkilaisen perspektiivistä.

Toiminnan painopisteet
Tiedottaminen
Tiedottamisessa jatkettiin samalla hyväksihavaitulla toimintatavalla, kuin edelliskaudellakin.
Kuukausitiedotteet muotoili ja postitti Aarre Peltonen. Nettisivuja ylläpiti sekä päivitti Osmo Harju.

Palvelut
Palvelupäivä 9.10
Tämän vuoden Lions-palvelupäivää vietettiin lauantaina 9.10. Hallituksen päätöksen mukaan
klubimme hoiti kuitenkin seuraavalla viikolla palvelupäivän velvoitteet talkoilla hyvinkääläisten
sotainvalidien hyväksi. Sotainvalidien syykeräyksessä osallistuttiin keskiviikkona yhdessä Viertolan
klubin kanssa Prisman lipaskeräykseen. Tulos oli kuudessa tunnissa komeat 1300 euroa vaikka
sähkökatkoksen vuoksi kerran tavaratalo tyhjennettiinkin kyseisenä aikana. Tiistai-, keskiviikko- ja
torstai-iltana puolestaan veljet kuljettivat viestimiehiä lipaskeräyksiin eri kohteisiin. Kaikkiaan
sotainvalideille kertyi varoja keräyksestä 6800 euroa. Perjantai-iltana taas kolmen veljen joukko oli
haravoimassa sotainvalidi Aarni Pylkkäsen
pihan syyskuntoon. Palvelupäivän talkoisiin osallistuivat klubista veljet: Aro, Eerikäinen, Harju,
Nieminen, Peltonen, Piekkari, Poikolainen, Rousi, Ryynänen ja Vihavainen joille yhteensä
talkoosuorituksia palvelupäivään tulikin noin 20.

Jorma, Aarni Pylkkänen, Olli-Pekka ja Seppo

Haravointiaktiviteetti 1
Haravoimme 14.10. perjantaina alkaen klo 15 sotaveteraani Aarni Pylkkäsen (88v.), pihamaan.
Mukana Seppo, Jorma, Olli-Pekka ja Osku II.

Haravointiaktiviteetti 2
Haravointipartio Taito, Olavi, Pekka ja Aarre 19.10. iski Otto Niittykosken 89 v. pihaan
Viistokadulla ja valmista tuli sielläkin.

Rellun räystästalkoot
Talonmiesaktiviteetin iskuryhmä Taito, OP, Matti P., Seppo V. ja Osku II tyhjenteli herrasväki
Relandern räystäskouruja 22.10.11

Haravointiporukka tauolla ja Taito kiipeää
räystäälle.

Arkistotalkoot Villatehtaalla 19.11.2011

Autoimme Villatehtaan toimistotilojen ja varaston siivoamisessa yrittäjiä ja yhdistyksiä, joiden
varastot kaipasivat perkausta.

Joulumarkkinat 1.12.2012
Hyvinkään Lions-klubit järjestivät kahdeksannet joulumarkkinat Hyvinkään ydinkeskustassa
Wanhan Villatehtaan pihalla, osoitteessa Kankurinkatu 4-6 , Hyvinkää 1.12.12 klo 9-14.
Joulumusiikkia kuultiin ja joulupukki oli perinteisesti paikalla. Tilaisuus oli samalla Hyvinkään
joulukauden avaus ja sen yhteydessä järjestettiin kaupunginjohtajan vetämä paraati, joka päätyi
markkinapaikalle.
Klubimme osallistui järjestelyiden lisäksi myyntipöydällä sekä soppatykillä tapahtumaan. Klubin
edustajina järjestelyissä olivat Osmo Harju, Seppo Nieminen, Hannu Lignell sekä useita veljiä
arpojen myynnissä, myyntityössä omalla kojulla sekä rokkatoiminnassa.
Joulumarkkinat ovat taloudellisesti merkittävä yhteinen aktiviteetti ja sen käyttö eri
hyväntekeväisyyskohteisiin ohjautuu kaikkien klubien presidenttineuvoston kautta.
Vuoden 2011 joulumarkkinoiden varojen keräys kohdistettiin ikäihmisten auttamiseksi.

Joulupata
Klubi osallistui Arto Aron johdolla joulupatakeräykseen päivystämällä Citymarketin edessä yhden
keräyspäivän ajan.

Arto ja Olavi vahtivuorossa

Retket
Oopperassa Turussa
Kauden perinteinen teatterimatka tehtiin Osmo Harjun vetämänä Ooppera Eerik XIV:sta, joka sai
ensi-iltansa 22. marraskuuta 2011 Turun uuden kulttuurikeskus Logomon suuressa Logomosalissa. Turun kaupungin tilaamaa teosta oli toteuttamassa yli 200 koti- ja ulkomaista
huippuosaajaa. Viimeinen esitys oli tiistaina 29.11. Teatterin jälkeen ryhmä nautti ruokailusta ja
illanvietosta perinteisin menoin.

Gdanskin matka
Matka alkoi henkilöautoilla Turun lentoaseman terminaaliin nro 2, joka itsessään on varsinainen
nähtävyys. Terminaalin kunto selittää osaltaan miksi lennot ovat halvempia. Lennot Wizzairilla
kylläkin sujuivat mallikkaasti. Majoittuminen Radison Blue hotelliin aivan keskelle vanhinta
Gdanskia Pitkän Torin laidalla.
Lauantaina opastettu kävely vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen linja-autolla Sopotiin ja
Gdyniaan. Oliwan kirkossa saimme kuunnella miten 1700-luvun urut soivat. Sunnuntai-aamupäivä
omatoimista tutustumista kaupunkiin.
Gdansk yllätti kaikki osallistujat positiivisesti; se oli siisti, rauhallinen, edullinen ja ravintolat hyvin
korkealuokkaisia ja sääkin oli oikein suosiollinen. Vanhan kaupungin näkymät kauniit ja
harmooniset.
Mukavaa tunnelmaa latisti valitettavasti tiedot ampumistapahtumasta Hyvinkäällä. Ryhmämme 10
henkilöä ja Kokon perhe palasivat kuitenkin erittäin tyytyväisinä kotiin.
Lyhyt matkakertomus by Olli

Lions Quest
HYVINKÄÄ AVASI KOKEELLISEN QUEST-KOULUTUKSEN
Hyvinkääläisten Lions-klubien toimesta Martin koululla järjestetyille koulutuspäiville osallistui 16. 17.4. eri kasvattajaryhmien 35 edustajaa. Ensimmäistä kertaa olivat Hyvinkäällä kuntakohtaisesti

koulutuksessa varhaiskasvatus, opetustoimi ja nuorisotoimi yhdessä koulun penkillä. Juuri nämä
tahothan ovat ne, jotka ovat kodin ulkopuolella julkishallinnon toimesta kasvattajina nuorten kanssa
tekemisissä.
Lions-Quest ohjelma toimii 72 maassa ja sen kautta katsotaan koulutetuksi 12.000.000 nuorta
tekemään parempia päätöksiä ja kunnioittamaan muita. Quest on nuorten turvallisuutta ja terveyttä
edistävä toiminnallinen yhdessä kasvamisen ohjelma. Suomessa koulutus on aloitettu 1991 ja
meillä taas painotus on ollut erityisesti opettajien koulutuksessa. Me Suomen Lionsit käytämme
Questiin vuodessa 300.000 € jolla koulutetaan toimijoita vuodessa noin tuhat. Parin
vuosikymmenen aikana tähän suurimpaan aktiviteettiimme on Suomessa käytetty 5.000.000 €,
jolla on saatu koulumaailmaan Quest-oppeja antamaan 20.000 opettajaa. Hyvinkäällä klubit ovat
pääsääntöisesti järjestäneet yhdessä omia paikkakuntakohtaisia koulutuksia, joiden
osanottajamäärä on useampia satoja hyvinkääläisiä opettajia.
Hyvinkään koulutuksen arvovaltaisiksi avaajiksi oli saatu Suomen Lions Liiton puheenjohtaja
Heimo Potinkara ja Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen. Avauksissaan he
painottivat Questin osuutta nuorten terveessä kasvatustyössä.
PALAUTE LIONS QUEST -KOULUTUKSESTA
Osallistujat arvioivat koulutusta asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä.
Keskiarvot ovat seuraavat:
1. Käytännönläheisyys
2. Ilmapiiri
3. Merkitys työllesi kasvattajana
4. Käytännön työkalut
5. Kouluttajan ammattitaito

5,0
4,7
4,6
4,8
5,0

Koulutettavat antoivat lisäksi paljon positiivista sanallista palautetta.

Spirit of Sport
Ahma –hiihto, Vierumäki 2.-4.3.2012
Muutama vuosi sitten Kolilta Vierumäelle
meidän osaltamme siirretty Ahman hiihto
toteutettiin 9 hengen voimin. Mukana Matti,
Timo, Olli-Pekka, Juhani V., Juhani K., Osku
III, Osku II, Seppo, Harri
Tällä kerralla sää suosi meitä hienolla
auringonpaisteella ja jäisillä laaduilla. Tämä
tarkoittaa sitä että kevät oli lähestymässä yön
pakkasineen ja iltapäivän suojakeleineen.
Hämmästyttävää kuitenkin oli Vierumäen
kaltaisen talviurheilukeskuksen hitaus latujen
kunnostuksessa.
Hiihdon ohella ylimääräisenä
ohjelmanumerona oli tänä vuonna ilmapistooli
ja – kivääriammunta, jonka harjoittelusession
jälkeen ammutuissa kilpasarjoissa voitti
hieman kyseenalaisen laskentajärjestelmän
perusteella Timo.

Seppo ja Harri Heinolassa

Muut klubin yhteiset liikuntaharrastukset
Tälläkin kaudella perinteisiä liikuntamuotoja olivat lentopallo eli lionsien ja rotarien yhteiset
harjoitukset, Hyvinkään klubien golfkilpailu ja keilaustapahtuma. Osanottajien määrä on kaikkiin
tapahtumiin pysynyt vaatimattomalla tasolla vuodesta toiseen.

Nuorisovaihto
Nuorisovaihtotoiminta vietti hiljaiseloa kuluneena vuonna. Klubimme kautta ei hakeutunut
nuorisovaihtoon ketään.

Muita aktiviteetteja
Lakikoulutus, aktiviteetti kohteena omakotirakentajat
Klubimme järjesti 23.04. koulutustilaisuuden "Omakotirakentamisen ja peruskorjaamisen sopimusja veroasioista".
Tilaisuus järjestettiin Hyvinkään kaupungintalolla, Kankurinkatu 4-6. Luennoitsijoina toimivat
asianajaja Heikki Wejberg, Asianajotoimisto Wejberg&Wejberg ja neuvontalakimies Hannu Lignell,
Veronmaksajain keskusliitto ry.
Prisman avajaisten pysäköinnin ohjaus 29.3.-1.4.
Osa Joulumarkkinoiden yhteydessä sovittua kokonaispakettia, jonka kauppias tarjosi Hyvinkään
lions -klubien hoidettavaksi. Klubimme oli ansiokkaasti läsnä ja hoiti oman osuutensa 17 veljen
voimin.
Kirpputori huhtikuussa
Klubi varasi kaksi pöytää kahdeksi viikoksi, joiden avulla veljillä oli mahdollisuus kierrättää käytöstä
poistamiaan ja tarpeettomia tavaroita. Tienestin lisäksi jäi tavaroita seuraavalle toimikaudelle uutta
aktiviteettia varten.

Klubikokoukset/Klubi-illat
Elokuu 26.8. Sääksin leirikeskus, hallituksen vaihtokokous
Kausi aloitettiin Hallituksen vaihtokokouksella Sääksin leirikeskuksessa kauden ohjelmaa läpi
käyden ja makkarasta sekä järvimaisemasta nauttien. Paikalla oli 9 veljeä. Hyvinkään kaupungin
omistuksessa olevassa leirikeskuksessa järjestetään leirejä mm. koululaisille.

Syyskuu 8.9.2010 HyMas ampumaradalla
Aloitimme klubikokousten sarjan tutustumalla Hyvinkään Miesten ampumaseuran tiloihin ja
toimintaan. Veljet Tuunainen ja Östman olivat järjestäneet mahdollisuuden tutustua pistooli- ja
revolveriammuntaan erilaisin käsiasein sekä kivääriammuntaan.

Lokakuu 21.10.2010 Rantasipi
Vuosikokouksen jälkeen pidettiin klubikokous ja vietettiin iltaa ruokailun ja viininmaistajaisten
merkeissä. Kuulimme sommelier Jari Koiksniemen esitelmän viinistä ja samalla matkakertomuksen
hänen työ- ja opintomatkastaan Juha Berglundin Chateau Carsinin tilalle. Maistoimme viinejä
tavallisista ravintolalaseista ja viinityypeille muotoilluista Riedelin laseista (viinilasin merkitys) ja
tutustumme samalla viinien päätyyleihin sekä rypälelajikkeisiin. Samalla käytiin läpi viinien
uusimpia trendejä sekä mm. viinien vikoja. Lopussa nautimme Bordeaux'ssa paljon käytetystä
jälkiruokayhdistelmästä eli makea viini ja sinihomejuusto. Varoja kerättiin arpajaisilla, jonka
pääpalkinto oli pullollinen Dom Perignon –shampanjaa.
Marraskuu 17.11. Ekokem
Klubi-iltaa vietettiin 14 veljen voimalla Riihimäen puolella, Ekokemin tiloissa. Normaalin
klubikokouksen jälkeen Tom Östlund esitteli Ekokemin toimintaa, nautimme isännän tarjoiluista ja
teimme kierroksen laitokseen tutustuen.
Joulukuu 15.12. Rantasipi
Joulukuun klubi-ilta meni jo perinteisesti sipin saunaosastolla. Vilkasta keskustelua, hyvää ruokaa
ja juomaa sekä uusien veljien (Tomi ja Tom) järjestämä joukkuetietokilpailu.
Tammikuu 19.1. Rantasipi
Avec –kokous jonka aluksi kuulimme Elna Kyllösen esitelmän ravinnon merkityksestä terveyteen ja
hyvinvointiin. Elna työskentelee Lady Atlaksessa joka on hyvinvointikeskus tarjoten monipuolisia
palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Päälle pidettiin normaali klubikokous ja nautittiin
päivällisestä.

Helmikuu 16.2. Rantasipi
Normaali klubikokous. Asialistalla on mm. seuraavan toimintakauden henkilövalinnat.
Maaliskuu 15.3. Rantasipi
Maaliskuun kokouksessa käsiteltiin esille tuodut asiat: mm. tuki-/kannatusjäsenyys ja kevään
aktiviteetit hallitsivat keskustelua.
Huhtikuu 19.4. Rantasipi Vaalikokous/ klubikokous
Sääntömääräiset asiat käsiteltiin vaalikokouksessa seuraavaa toimintavuotta varten.
Klubikokouksessa kerrottiin Jussi Valosen järjestämän kummilapsi –projektin kuulumiset ja Varpu
sekä Seppo Nieminen pitivät mielenkiintoisen esitelmän Afrikan matkastaan.

Toukokuu 24.5. strutsitila, Nurmijärvi
Kauden viimeinen klubi-ilta vietettiin Nurmijärvellä Ketolan vuonna 1994 perustetulla strutsitilalla.
Tuolla paikalla ollut 30 hengen joukkomme sai tutustua maailman suurimpaan lintuun.
Täysikasvuinen uros nimittäin saavuttaa 2,5 metrin korkeuden ja 150 kg painon. Linnut olivat
safarillamme käden mitan päässä katsottavana ja taisivat jotkut niistä meitä hiukan pelottaakin
tuimilla katseillaan. Illan päätimme ruokailun merkeissä, jonka yhteydessä saimme myös maistaa
maukasta strutsin lihaa.
Pekka Ryynänen ja Marko Lammervo olivat lahjoittaneet taulut arpajaispalkinnoiksi tilaisuuteen.
Kiitokset taiteilijoille tuesta!

Auringonpaistetta ja strutsinsulkia!

Muut asiat
Höffinga 20vuotta.
Delegaatio klubistamme onnittelemassa kummiklubia pyöreiden vuosien johdosta. Juhlapuheen piti
veli Aarre Mäki.

Kummiklubi onnittele 20-vuotiasta.

