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Kausi 2012-2013 aloitettiin teemoin ”Palvelulla hyvinvointiin” ja ”Yhdessä olemme vahvoja”.
Kauden alussa presidentti Markku Hämäläisen mieleen nämä toivat ajatukset joukon tuomasta
voimasta, joka mahdollistaa asioiden tekemisen eri lailla kuin yksittäisten suorittajien puurtamana.
Yhdessä, ja suurella joukolla tehden, palvelutoiminta on hauskaa ja se on mahdollistaa sovittaa
perheen, harrastusten ja työn oheen. Toisaalta, teemat voi presidenttimme mielestä myös nähdä
yhteenkuuluvuuden merkkinä veljien kesken. Keskinäinen apu, ajatusten vaihto ja ystävyys
syntyvät tekemällä asioita yhdessä.
Kausi avattiin virallisesti 16.8. hallituksen
vaihtokokouksessa Eiran kahvilassa ja piirin
kauden avaus puolestaan oli 28.8.2012
Hollolassa pidetty Suur-PNAT. Ensimmäistä
varsinaista klubikokousta, 20.9.2012 olevaa
ekskursiota, jäätiin odottamaan mielenkiinnolla,
sillä sen sisällöstä ei liikoja tietoja etukäteen
herunut.
Elo-syyskuun vaihteessa harmonikkataiteilija
Seppo Lankinen kiersi Hyvinkään
vanhustenhoitolaitoksia soittaen, laulaen ja
ennen kaikkea laulatti vanhuksia tutuin sävelin.
Sepon musiikkikierros mahdollistui vuoden
2011 Joulumarkkinoiden tuottojen johdosta.
Syyskuun klubikokous ja siihen kuuluva ekskursio pidettiin perinteitä ylläpitäen miehisen lajin
parissa: Pääsimme tutustumaan yhteen maailman hienoimpiin kuuluvaan yksityiseen asemuseoon
paikallisen omistajan asiantuntemuksella. Harvinaisuuksiin ja hämmästyttävän laajaan kokoelmaan
tutustuminen oli jokaisen paikalla olleen veljen mielestä kiehtovaa. Lisäksi omistajan pitämän
kierroksen asiantunteva ja mielenkiintoista historiaa sisältänyt kokonaisuus sai ajan kulumaan kuin
siivillä.
Klubimme osallistui muiden Hyvinkään klubien mukana syyskeräykseen Sotainvalidien Veljesliiton
Hyvinkään osastolle 6.10.2012. Keräyspaikkana olivat Kauppakeskus Willa ja Prisma.
Keräysvuorot toteutettiin kahden veljen kaksituntisina vuoroina. Syyskeräyksen lisäksi lokakuu oli
tapahtumarikas kuukausi. Kuukausittaisten hallituksen ja klubikokousten lisäksi istutettiin puita,
pidettiin klubin vuosikokous 18.10., toteutettiin Lions-palvelupäivä Veteraaniharavointina 30.10.
sekä polkaistiin käyntiin Suomi-näkyviin –arpajaiset ja vuotuinen joulukorttimyynti.
Puiden istutus oli Kansainvälisen Lions-liiton viime toimikauden kampanja, jossa lionit eri puolilla
maailmaa istuttivat miljoonia puita korjatakseen aavikoitumista ja muuta maa-alueiden
käyttökelvottomaksi muuttumista. Vaikka Suomessa vuosittain istutetaan n. 160 miljoonaa
metsäpuun tainta eikä näitä tarpeita maassa samoissa mitoissa ole, haluttiin Hyvinkään kaupungin
tapahtumaan tästä huolimatta osallistua. Puiden taimia käytiin istuttamassa 17.10. kaupungin
osoittamille paikoille yhdessä Hyvinkään puistoyksikön kanssa.

Perinteiseen tapaan klubin aktiivit
haravointiveljet ottivat hoitaakseen
omakotitaloissaan asuvien yli
yhdeksänkymppisen sotainvalidin syksyn
pihatyöt. Tämän vuoden talkoopäivä 30.10. oli
sään puolesta sopiva ulkotöihin ja samalla
pihojen haravoinnin lisäksi myös talon katto
sadevesikaivoineen sai tarvitsemansa
putsauksen. Päivän päättyessä palkintona oli
jälleen tyytyväiset talon isännät.
Lions-liiton arpajaiset käynnistettiin myös
näkyvästi lokakuun aikana. Tämän vuoden
arpajaisilla, erityisesti niiden palkintomatkoilla
Hampuriin, pyritään lisäämään Suomen
näkyvyyttä kansainvälisesti. Tavoitteena on tällä keinoin tukea Harri Ala-Kuljun pyrkimistä
kansainväliseksi presidentiksi.
Marraskuussa aloitettiin Joulumarkkinoiden
aktiivinen valmistelu. Tehtävänjaosta veljille
sekä myytävien lintulautojen teosta Taiton
pajalla Vehkojalla sovittiin jo hyvissä ajoin
ennen markkinoita. Taiton asiantuntevalla
ohjauksella komeat lintulaudat saatiinkin
valmiiksi, eikä ”kokkien” määrälläkään ollut
vaikutusta komeaan lopputulokseen.
Marraskuun kokousten antina oli mm. Hatun
mielenkiintoinen esitys Hyvinkään Tahkon
historiasta sekä merkkipaaluja saavuttaneiden
veljien, Vihavainen (40 v) ja Harju (20 v
jäsenenä) palkitseminen.
Joulukuun aloitti heti kuun vaihteessa pidetyt Joulumarkkinat. Sää ei tällä kertaa suosinut
markkinoita, joten väkeä oli paikalla odotettua vähemmän. Klubimme oli kuitenkin aktiivisesti ja
monella tapaa mukana järjestelytouhuissa. Kokonaisuutena veljiä tapahtumaan osallistui yli
kaksikymmentä eli 80 %:a ns. aktiiviveljistä. Taiton pajassa tehdyistä lintulaudoista löysi uuden
omistajansa kahdeksan lautaa, mutta letunpaistajilla päivä oli hiukan hiljaisempi.
Tapahtumat jatkuivat nopealla tahdilla heti seuraavalla viikolla, ensin itsenäisyyspäivänä
muistotilaisuudella klo 12 Puolimatkan hautausmaan Sankaristillä ja myöhemmin Hyvinkää-salissa
klo 14.00. Hyvinkään kaupungin järjestämän pääjuhlan ohjelma oli teemoitettu Suomen rautateiden
150-vuotisjuhlan mukaan.

Joulun lähestyessä vuoroon tuli Joulupatakeräys, jossa hyvinkääläiset Lions-klubit
auttoivat tänä vuonna Pelastusarmeijaa hoitaen
yhtä keräyspistettä maanantaista lauantaihin.
Oman klubimme päivä oli keskiviikkona 19.12.
ja vastuullisena veljenä keräyksen organisoi
ansiokkaasti Arto Aro.
Joulusaunaan päästiin syyskauden päättävän
klubi-iltamme yhteydessä kuun 20. päivänä.
Nekin veljet, jotka syksyn aikana olivat olleet
vähemmän läsnä kokouksissa pääsivät nyt
mukaan syyskauden kohokohtaan.
Saunakierrosten välillä uusi veljemme, Juhani
Lukumaa, toivotettiin tervetulleeksi klubiimme ja esittelykierros tehtiin, ehkä poikkeuksellisesti,
pyyhkeet lanteilla.
Tammikuussa kokoonnuttiin tavanomaisesti hallituksen kokouksessa sekä klubikokouksessa. Klubiillassa veljille jaettiin tietoa ”24 turvallista tuntia” -toiminnasta Hyvinkäällä ja kuun lopulla pieni
ryhmä osallistui vielä alue-PNATiin Vihtijärvellä. Klubin keilailutapahtuma saatiin kuin saatiinkin
kutsuttua koolle ja epävirallisen mestaruuden pokkasi presidentti Markku Hämäläinen.
Urheilupainotteisuutta jatkettiin Heikki Wejbergin ja Voima-Kissojen seuramisella Hyvinkään
pannuhuoneessa (jäähalli). Myöhäinen peliaika kuitenkin verotti katsomoon päässeiden veljien
lukumäärää.
Helmikuun klubi-ilta toteutettiin tutustumismatkana S-ryhmän uuteen käyttötavaralogistiikkakeskukseen, Inex Partnersiin, Sipooseen. Illan ohjelman ja kierroksen keskuksen tiloissa
oli järjestänyt klubiveljemme Matti Niemi. Paikan päällä meidät vastaanotti keskuksen
logistiikkajohtaja Sauli Harju, joka yhdessa vuoropäällikkö Christian Merkelin kanssa perehdytti
vieraat keskuksen rakennusvaiheiden kautta aina päivittäistoimintoihin asti. Mielenkiintoisen
kierroksen jälkeen veli Matti kertoi lisäksi ajankohtaisia asioita johtamastaan HOK-Elannosta ja
uuden logistiikkakeskuksen toiminnnasta. Vierailuun osallistuneet n. 20 veljeä saivat rautaisen
annoksen tietoja ja pääsivät näkemään pitkälle automatisoidun keskuksen toiminnan ”kulissien
takaa”.
Helmikuussa kuusi urheilullista veljeä kävivät
”suusattamas Otepääs” - eli hiihtämässä Otepäässä.
Majoituspaikaksi oli valittu Pühajarven Spa &
Puhkekeskus ja hiihtoladutkin oli matkanjohtajien
toimesta käyty katsastamassa jo etukäteen. Sää ei
kuitenkaan hiihtäjiä tällä kertaa suosinut ja
eteneminen meni enemmänkin lumipaakkujen
keräämiseksi.

Tutustuminen Otepään hiihtokeskukseen tuli
kuitenkin tehdyksi, samoin kuin ”Etelä-Viron
kiertoajelu”, oli se sitten ollut alkuperäisessä
ohjelmassa tai ei. Hiihtokeskuksen maisemia
tarkastavat tässä Osku III ja Seppo V.
Maaliskuun klubi-iltaa vietettiin jälleen
normaalissa kokouspaikassa, eli Rantasipi
Sveitsissä. Varsinaisina kokousasioina
tärkeimpänä esillä oli ehdokasasettelutoimikunnan esitys toimikauden 2013 - 2014 klubin
hallitukseksi, mutta tämä tuskin syynä siihen, että ladytkin osallistuivat kokoukseen. Illan
päähuomio oli luonnollisesti veli Markus Söderlundin illan esitelmässä. Markuksen ja Katin
yhdeksän kuukautta kestänyt adoptiomatka Keniaan oli mielenkiintoista kuultavaa kaikille paikalla
olleille. Kokoukseen osallistui myös DG Jouko Inkeroinen, joka omassa puheenvuorossaan kertoi
ajankohtaiset uutiset Suomen ehdokkaan Harri Ala-Kuljun kampanjasta sekä Ratnapuran
silmäsairaalasta Sri Lankassa.
Huhtikuussa aktiivinen toiminta jatkui
tavanomaisesti hallituksen kokousella, jota
seurasi Taiton paja Vehkojalla. Pajan
ohjelmassa oli linnunpönttöjen tekoa kuun
lopulla pidettävään myyntitapahtumaan
Hyvinkään Prismassa.
Klubi-illan pääaihe oli sääntöjen määräämä
vaalikokous, jossa päätettiin tulevan kauden hallituksesta, toimintavastuista ja tuleva
presidenttimme, Seppo Nieminen, kertoi ennakkotietoa alkavan kautensa toimintalinjoista. Lisänä
tähän Osmo H. alusti klubin toimihenkilöiden rooleista ja vastuista. Omien kokousten lisäksi klubin
edustajat (Hämäläinen, Peltonen, Lignell) osallistuivat C-piirin vuosikokoukseen Klaukkalassa
20.4. ja kourallinen veljiä tämän lisäksi virkailijakoulutukseen 23.4. Hyvinkään yhteiskoululla.
Hyvinkään klubit päättivät lisäksi yhteisesti tukea Hyvinkään kaupungin ”Polkua luontoon”
-luontopolkuhanketta, jossa Hyvinkään retkeilymaastojen luontopolkuverkostoa parannetaan.

Prisman myyntitapahtuma järjestettiin lauantaina
27.4., kansallisena veteraanipäivänä. Klubin
myyntipöytään oli koottu veljien itse tekemiä
tuotteita ja Hyvinkää-viirejä. Myyntivuorot oli
jaettu tunnin pätkiin, jolloin kaksi
myyntihenkistä veljeä hoiti pöytää hyvässä
yhteistyössä. Nekin veljet, jotka eivät itse
myyntityössä olleet, olivat aktiivisia
houkuttelemaan tuttuja asiakkaiksi.

Klubin toimintakausi alkoi toukokuussa lähestyä loppuaan, joka kenties osaltaan jonkin verran
vaikutti osallistumisaktiivisuuteen. Hallituksemme istui viimeistä kertaa 6.5., järjestettiin aitatalkoot
veli Erkin kotona, vierailtiin Berliinissä ja istuttiin kauden päättävää iltaa ravintola Joutsenessa
jazzia kuunnellen. Vaikka tapahtumat mielenkiintoisia olivatkin, valitettavan monet veljistä olivat
estyneitä osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin.
Berliinin vierailuun 16.-19.5. osallistui yhteensä 13 matkustajaa, kaikkiaan kuudesta Lionsperheestä. Onnistuneen matkan kruunasi mahtava, lähes heiteinen sää sekä erinomainen oppaamme,
Orvokki Mette. Orvokki on aito ”Berliner”, joka koki henkilökohtaisesti sekä jaetun Berliinin että
muurin murtumisen. Kiertäessämme kaupunkia hän ei ainoastaan kertonut nähtävyyksistä vaan
yhdisti niihin myös henkilökohtaisia tarinoitaan ja omia kokemuksiaan.

Kauden virallisesti päättänyt klubi-ilta, joka pidettiin 23.5. Hyvinkäällä, alkoi yhteisellä ruokailulla
ravintola Marttiinassa ja jatkui sieltä kadun yli Oluthuone Joutseneen ja Jazz-iltaan. Illan isäntänä
Joutsenessa oli Karri Luhtala & trio. Mukavan yhdessäolon merkeissä klubissa siirryttiin kesän
viettoon.
LC HYVINKÄÄ SVEITSI NUMEROINA (kaudella 2012-13)
Jäsenmäärä
40
keski-ikä
62,5 v (N=38)
mediaani-ikä
65,5 v (N=38)
ikäjakauma
alle 40 v
alle 50 v
alle 60 v
3
4
9
vuodet jäsenenä (ka)
20,6 v (N=39)
jäsenvuodet (mediaani)
17 v (N=39)
jäsenuskollisuus
alle 5 v
alle 10 v
alle 15 v
8
4
5
klubi-ilt. osallistum.
17,6 jäsentä (keskimäärin)
ylin 24 (20.12.)
20 tai enemmän (4 kertaa)

alle 70 v
9

yli 70 v
13

alle 20 v
3

yli 20 v
18

alin 7 (23.5.)
alle 20 (5 kertaa)

