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Kausi 2013-2014 aloitettiin presidentti Seppo Niemisen johdolla ja vuoden teemoina olivat klubilla 
”Yhteistoimin lisäämme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia” ja piirillä ”Anna mahdollisuus – klubillesi 
– jäsenille – järjestömme kasvulle - palvelulle”. Kauden alussa presidentin ajatuksin todettiin, että 
julkisen sektorin voimavarat ovat ehtymään päin hyvinvointipalvelujen rahoittamisessa.  
Syrjäytyneiden määrä on lisääntynyt ja työllisyystilanne heikentynyt, erityisesti nuorten kohdalla, 
joten sosiaalinen tilaus kolmannen sektorin toimijoille ja erityisesti hyväntekeväisyysjärjestöille, 
kuten omalle klubillemme, on olemassa. Presidentti toivoi klubin jäsenten viihtyvän toistensa 
seurassa ja osallistuvan kokouksiin ja aktiviteetteihin iloisin mielin.

Klubin kausi avattiin virallisesti 14.8. hallituksen vaihtokokouksessa Hyvinkään kaupungin 
johtokeskuksessa ja piirin kauden avaus puolestaan oli 27.8.2013 Riihimäellä pidetty Suur-PNAT. 
Riihimäellä nähtiin DC Matti Paavolan mielenkiintoisen videon kummilapsitoiminnasta. Terveiset 
kuultiin myös Leo:jen Eurooppa-forumilta Camilla Ekmanin toimesta. Minna Räisänen-Ojapalo 
esitti toiveen, että kesän kv-leirille Suomeen saataisiin ohjelmaa eri klubeilta. Hieman 
huolestuttavana uutisena kuultiin lisäksi se, että Suomen jäsenmäärä on vajonnut alle 25 000 
jäsenen. Tällä saattaa olla vaikutusta sekä kansainvälisen kuvan, että suomeksi käännettävän 
aineiston kohdalla.

Syyskuun klubikokous pidettiin perinteisesti Rantasipissä 19.9. avec-tilaisuutena. Kokouksen aluksi
kuulimme Hyvinkään kaupungin ajankohtaisia kysymyksiä valottavan alustuksen 
kaupunginhallituksen puheenjohtajalta, Annika Kokolta. Esityksen johtoajatuksena oli se, miltä  
kuntarakenneuudistus sekä sote-uudistus tutuvat Hyvinkään näkövinkkelistä.

Tulevan syksyn tapahtumien suunnittelu polkaistiin
kokouksessa kunnolla käyntiin ja samalla jaettiin
tapahtumavastuullisten tehtävät. Kuulimme myös klubimme
kummilapsen terveiset hänen täytettyään 8 vuotta ja
totesimme Aamupostin kirjoittaneen myönteisesti
Hyvinkään Luontopolkuhankkeesta, jossa Hyvinkää/Sveitsi
oli ollut aktiivisesti mukana.

23.9. järjestettiin Leijonagolf Hyvinkään HyviGolfin
kentällä. Omaa klubiamme ansiokkaasti ja pokaalin
arvoisesti edustivat Jussi K., Jorma E. ja Olli V. 

Lokakuussa Hyvinkäällä pidettiin 31. Uudenmaan
maanpuolustuspäivät. Klubiamme edusti lipunkantajana
Osmo Harju. Maanpuolustuspäivän teemana oli 24
turvallista tuntia Hyvinkäällä ja kauppatorilla nähtiin mm.
puolustuvoimien erityiskalustoa, poliisikalustoa,
pelastuskalustoa, panssarivaunuja ja näytöksiä.

Osmo Harju lipunkantajana 6.10.2013



Tapahtuman paraatikatselmus järjestettiin Willan aukiolla ja ohimarssin vastaanotto kauppatorilla. 
Tapahtuman päättävä Maanpuolustujuhla pidettiin Hyvinkää-salissa.

 

 Kulkue valmistautumassa paraatiin Uudenmaan 31. maanpuolustuspäivillä Hyvinkäällä.  

Lokakuun klubikokous pidettiin 17.10.
Hyvinkään johtokeskuksessa ja illan vieraana
oli DG Esa Ojapalo puolisoineen. Esa kiitti LC
Hyvinkää/Sveitsiä sen aktiivisuudesta piirin
suuntaan ja palkitsi past presidentin, Harri
Kokon, hänen toiminnastaan omalla
presidenttikaudellaan. Kokouksessa kuultiin
myös uudesta jäsenehdokkaasta, Kalle
Leppälästä. Kokouksessa päätettiin myös
osallistumisesta ”Lahjoita lounas” -toimintaan ja
haastaa muut Hyvinkään klubit tähän mukaan. 

Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin
klubikokouksen päätteeksi ja ruokailtiin yhteisesti Willan tiloissa. Kuukauden tapahtumiin kuului 
myös klubin palvelupäivä – pihatalkoiden merkeissä.

DG Esa Ojapalo puolisoineen



 

Heti marraskuun alussa klubi onnitteli veli Reima Huotaria 
60-vuotispäivien kunniaksi. Kuukausi oli muutenkin 
aktiivinen, sattuihan siihen syksyn suurin 
varainhankintatapahtuma - Kaija Kärkisen ja Ile Kallion 
hyväntekeväisyyskonsertti Hyvinkään kirkossa 12.11. 
Hienon tapahtuman tuotoksi lasten, nuorten, vammaisten ja 
vanhusväestön toiminnan tukemiseen kerättiin yli 1000 
euroa. 

Marraskuun klubikokous oli myös normaalia prameampi – 
sen yhteydessä vietettiin klubin 45-vuotisjuhlia. 
Klubiasioiden lisäksi kuulimme klubin vaiheista vuosien 
varrelta. 

Itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin vuonna 2013 Jokelassa ja
joulun lähestyessä vastaan tuli jälleen Joulupata-keräys, 
jossa keräyspistettä hoitivat klubistamme Lukumaa, 
Vihavainen, Peltonen, Eerikäinen, Harju, Piekkari, 
Rouvinen ja Rousi. Vastuullisena veljenä keräyksen 
organisoinnissa toimi Arto Aro. 

Joulusaunaan päästiin syyskauden päättävän klubi-iltamme 
yhteydessä kuun 19. päivänä. Kokouksen yhteydessä veljiä 
palkittiin 50:n (Penttinen), 45:n (Koskinen), 40:n (Aro, 
Rousi), 35:n (Relander, Kärki), 25:n (Kalmi), 15:n 

(Huotari) ja 10:n (Myllymäki) vuoden jäsenyyksistä. Saunakierrosten ohessa, uusi ehdokas Jouni 
Pyykkö esittäytyi ja aiemmin esittelynsä tehnyt Kalle Leppälä toivotettiin seremonioin 
tervetulleeksi klubiimme.

Vuodenvaihteen jälkeen kokoonnuttiin tavanomaisesti hallituksen kokouksessa sekä 
klubikokouksessa. Klubi-illassa Uudemnaan liitossa Helsingissä Ossi Savolainen esitteli liiton tiloja
sekä kertoi sen toiminnasta niin pääkaupunkiseudun kuin laajemmankin Etelä-Suomen alueella 
toimimisesta. Osallistuimme Alue-PNATiin Rajamäellä 28.1. ja kuun vaihteessa (31.1. - 2.2.) 
Vierumäellä hiihdettiin Ahma-hiihto, johon osallistui yhteensä 10 veljeä.

Helmikuussa jatkettiin normaalisti hallituksen kokouksella sekä klubi-illalla, jonka esitelmöitsijänä 
oli Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Heikki Lagus. 
Puolustusvoimissa tapahtuneistä isoista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista saimme 
kuulla Lagukselta mielenkiintoisen yhteenvedon.

Klubikokouksessa saimme kuulla positiivisia uutisia Joulumarkkinoiden suunnalta: hyvinkääläisiä 
leijonaklubeja pyydettiin takaisin mukaan käynnistämään Hyvinkään Joulumarkkinoita. Kaupungin 
omiin ”virityksiin” ei näemmä oltu tyytyväisiä ja klubien presidentit ilmoittivatkin halukkuutensa 
olla mukana järjestelyissä ja valitsivat Osmo Harjun ja Urho Etelämäen jatkamaan asian 
eteenpäinviemistä kaupungin kanssa.

Kaija Kärkinen & Ile Kallio



Maaliskuussa tapahtumia oli jälleen hieman enemmän. Tavanomaista hallituksen kokousta seurasi 
niin koulutustapahtumia (MOVE-koulutus Hollolassa), avec klubi-ilta, jossa vieraana oli Auli 
Westerholm Ekokem Oy:stä. Mielenkiintoinen ja havainnollinen esitys herätti paljon mielenkiintoa 
ja kysymyksiä n. parilta kymmeneltä klubi-iltaan osallistuneelta. Klubikokous asetti myös 
ehdokastoimikunnan tulevan kauden suunnittelua varten. Vielä ennen kuun päättymistä ehdittiin 
ratkaista klubin keilamestaruus Hyvinkään keilahallilla. Tämän vuoden voittajaksi keilasi xxx. 
Onnittelut !

Huhtikuussa oli vuorossa piirin vuosikokous Riihimäellä, jossa klubin edustajina olivat Osmo H., 
Hattu, Tom Ö. ja Vesa P. Hyvinkäällä järjestettyyn virkailijakoulutukseen ehtivät osallistumaan Tom
Ö. ja Hannu L. Klubi-iltaa vietettiin 24.4. ja sen pääaiheena oli sääntöjen määräämä vaalikokous, 
jossa päätettiin tulevan kauden hallituksesta, toimintavastuista sekä tulevan kauden 
toimintalinjoista. Kokouksen aluksi saimme kuulla toiminnanjohtaja Pekka Paakkalan lyhyen 
esitelmän Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnasta. Tiiviin esityksen piti kenties ennakoituakin 
”tiiviimpänä” Pekan temppuillut kannettava, jonka akku päätti sammua ja lyhentää Pekan 
esityksestä pari viimeistä diaa...

Klubin jäsenistön mietteet alkoivat toukokuussa kääntyä hiljalleen kohti kesää, joka kenties osaltaan
jonkin verran vaikutti osallistumisaktiivisuuteen. Hallituksemme istui viimeistä kertaa 5.5., ja 
kauden päätteeksi tutustuttiin Villa Arttuun Wanhalla Villatehtaalla. Vierailun jälkeen illastettiin 
vielä yhdessä ravintola Obelixissa. Toukokuun mukavana uutisena kuulimme kautensa päättävän 
presidenttimme, Seppo Niemisen, siirtyvän lohkon puheenjohtajaksi tulevalla kaudella. Onnittelut 
Sepolle !

Klubin kevätretkeen
Kööpenhaminassa
23.-25.5. osallistui
yhteensä 12
matkustajaa,
kaikkiaan kuudesta
Lions-perheestä.

Kevätretki 23.-25.5.2014 Kööpenhamina



Onnistuneen matkan ohjelmaan kuului mm. smörrebröd-lounas ravintola Orangeriet Kongens 
Hav'ssa, Rosenborgin linnan puistossa. Raatihuoneen kellon lyönnit ja Tivolin puolenyön 
ilotulitukset tulivat matkalla tutuiksi. Ny Carlsberg Glyptotek -taidemuseossa  katseltavaa olisi ollut
moneksi päiväksi, mutta kaupunkikierros suomalaisen oppaan johdolla kutsui matkalaisia 
enemmän. Neljän ruokalajin illinen Cofocossa päärautatieaseman takana oli luonnollisesti hyvä. 
Sunnuntaina matkalaiset ehtivät vielä Gammel Strandista lähteneelle kanavaristeilylle.

 

Kanavaristeilyllä Kööpenhaminassa


