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Kausi 2014 -2015 aloitettiin presidentti Vesa Pääkkösen johdolla ja vuoden teemoina olivat klubilla ”Katse 
tulevaisuuteen” ja piirillä ”Iloisesti, yhdessä palvellen” .  Kausi lähti sitten virallisesti käyntiin hallituksen 
vaihtokokouksella, joka pidettiin 14. elokuutta Vihtilammella sekä 26.8 Tervakoskella pidetyllä C-piirin Suur-
Foorumilla. 
  
Syyskuun klubikokous pidettiin perinteiseen tapaan Rantasipissä. Kokouksen alussa oli piirikuvernöörimme 
Kaisa Vainion puheenvuoro ja hän kannusti kovasti Lions Clubeja tekemään jäsenhankinta työtä.  LC 
Hyvinkää /Sveitsi ratkaisi asian tekemällä historiallisen päätöksen avaamalla klubin ovet myös naisille ts. LC 
Hyvinkää / Sveitsistä tuli Hyvinkään ensimmäinen klubi, joka on yhtenäisklubi. Klubimme tiedottajamme 
toimesta asia uutisoitiin myös Aamupostissa.  
 
Samassa kokouksessa käytiin myös tulevien tapahtumien suunnittelut ja nimettiin klubille aina niin tärkeä 
pikkujoulutoimikunta.  
 
8.10.2014 vietettiin Lions-palvelupäivää ja Veteraanien teemavuoden merkeissä järjestettiin 
hyvinkääläisten klubien toimesta kaupungintalolla suuri Veteraanitilaisuus. 
  
Lokakuun 23. päivä pidimme Sipin tiloissa sekä vuosi- että klubikokouksen. Avec – klubikokouksen 
vieraanamme oli Suomen onnettomuustutkinta keskuksen johtava ilmaonnettomuus tutkija Ismo Aaltonen, 
joka perehdytti meidät onnettomuustutkintaan sekä ilmaturvallisuuteen.  Samassa kokouksessa saimme 
myös uuden jäsenen Peeter Vahtra. Käsittelimme myös Rauno Kärjen eroilmoituksen, jonka hän jätti 
terveydentilansa vuoksi. Saimme myös nuorisovaihtoon yhden hakemuksen ja kyseinen vaihto toteutui 
loppukeväästä 2015.   
 
Marraskuussa 20. päivä pidimme ennen klubikokousta jäsenhankinta tilaisuuden, jota oli markkinoitu 
Aamupostissa. Tilaisuuteen saapui kolme naista ja se tuotti heti jäsenhakemuksen. Tiedotustilaisuuden 
jälkeisessä klubikokouksessa Pirjo Laitinen-Parkkonen liittyi ensimmäisenä naisena klubiimme.  Illan 
esiintyjänä oli Yritysvoimalan toimitusjohtaja Erkki Taskinen. Samassa kokouksessa lähdimme selvittämään 
myös tiloja Ukrainan avustustavaroille. Ukrainan avustusprojektista vastasi Natalia Eloranta.   

 
Pirjon ja Peeterin vala. 
 
Hyvinkään joulunavausta vietettiin taas 22.11 Willan–aukiolla ja leijonat sekä klubimme oli jälleen kerran 
aktiivisesti mukana järjestelyissä, vuoden tauon jälkeen. Klubilla oli lisäksi oma koju, josta vastasi 



nuorisoketju. Myyntiartikkeleina oli mm. vähemmän terästettyä glögiä, kahvia ja pipareita.  Kiitosta 
tapahtumasta tuli niin kaupungin kuin kauppakeskuksen puoleltakin. 

 ”Nuorisoketju” glögitiskillä 
 
30. marraskuuta Hyvinkäällä järjestettiin ensimmäistä kertaa ”Auta lasta, auta perhettä”–tapahtuma. 
Tapahtuman tarkoituksena oli aktivoida jouluostoksille meneviä Prisman ja City Marketin asiakkaita 
hyväntekeväisyyteen ostamalla yksi tuote Lions Clubien yhteiseen keräyspisteeseen. Tapahtuma onnistui 
yliodotusten ja mm. Prisman puuroriisit myytiin loppuun. Hyvinkään seurakunnalle toimitettiin kahdeksan 
rullakollista tavaraa, joissa oli satoja ja paketteja ruokaa ja leluja jaettavaksi apua tarvitseville. 

 
Joulukuussa ”vuokrasimme” tilat Villatehtaalta Ukrainan avustusprojektiimme. Saimme tilat asevelihintaan 
(0 €) klubimme / Natalian käyttöön aina maaliskuun loppuun asti. 
 
Klubimme seniorit olivat perinteiseen tapaan avustamassa Pelastusarmeijaa joulupatakeräyksessä ja rahaa 
tuli kilokaupalla.  Alapuolella Aron kommentit tilaisuuden jälkeen. 
 
” Joulupadat vahdittiin 17.12.2014. Joukkue oli Harju, Piekkari, Eerikäinen, Vihavainen, Myllymäki, Rousi, 
Rouvinen, Lukumaa ja Aro.Rahaa kertyi alustavan laskennan mukaan 1045 euroa seteleinä ja 4,6 kg kolikoina. 
Lopullinen luku selviää myöhemmin.” 

 
Joulukuun ja vuoden viimeistä klubikokousta vietettiin pikkujoulun merkeissä Lehtolan majalla. 
Pikkujoulutoimikunta Myllymäki / Virtanen onnistui tehtävässään erinomaisesti ja juhlien jälkeen kaikki 



vakuuttivat, että tästä tehdään perinne. Ruokana oli mm. kokonaan savustettu porsas, joka oli erittäin 
näyttävä ja maukas. Samassa tilaisuudessa saimme uuden jäsenen Ursula Ikosen. 

Vala käynnissä Lehtolan majalla. 
 
Vuosi vaihtuu perinteisin menoin syömällä possua, jota jäi vielä kotiinkin vietäväksi pikkujouluista. Kinkun 
hävittyä ja kilojen palattua osa klubilaisista pudotti painoansa avustamalla Nataliaa Ukrainan avustus rekan 
lastauksessa, joka tapahtui 20.1.2015.  
 
Vuoden ensimmäisen kokouksen pidettiin pari päivää myöhemmin Sipissä ja kuulimme kokouksessa 
esitelmän Elämän Sankarit ry:n toiminnasta. Saimme samassa kokouksessa myös uuden leijonan, kun 
Natalia Eloranta liittyi klubiimme.  
 
13.2 Raumalla järjestettyyn keilakilpaillun osallistuivat klubistamme Matti, Hattu ja Jorma. 
 
Helmikuun lopulla klubimme vieraili Jouni Pyykön työpaikalla Infratekissä, jossa hän esitteli yritystä ja piti 
esitelmän sähkömarkkinoista.  
 
Maaliskuun 19 päivänä pidettyyn klubikokoukseemme saimme iloisia uutisia, kun kuulimme että  Qiu 
Xiuwen pääsi vaihtoon kauttamme. Samassa klubi-illassamme keskustelimme myös perhejäsenyydestä, 
jonka ”otimme” sitten loppukaudesta voimaan.  
 
Kauden viimeinen Ukrainan avustusrekka toimitettiin 21.3. Ukrainan avustustoiminta sai varsin paljon 
positiivista julkisuutta ja pääsi myös valtakunnallisiin uutisiin. Kolmannessa kuormassa toimitettiin 
Ukrainaan vaatteita 489 laatikkoa (19085 kpl – 4987 kg), kenkiä 74 laatikkoa (639 paria – 780 kg), pyyhkeitä 
12 laatikkoa (487 kpl – 116 kg), lakanoita 13 laatikkoa (470 kpl – 235 kg), peittoja ja tyynyjä 37 laatikkoa 
(242 kpl), patjoja 2 laatikkoa (14 kpl), leluja 21 laatikkoa (1064 kpl – 128 kg) ja laukkuja 6 laatikkoa (125 kpl 
– 52 kg). Kaiken kaikkiaan oli 654 laatikkoa ja 6525 kg.    



 Natalia ja vaatteet perillä Ukrainassa. 
 
Huhtikuun klubi- ja vaalikokous pidettiin Sipissä. Tulevaksi presidentiksi valittiin Tom Östlund ja hallitusta 
pyrittiin ”nuorentamaan”.  Samassa kokouksessa päätettiin, että Aarre ”Hattu” Peltonen hyväksyttiin 
etuoikeutetuksi jäseneksi ja Erkki Penttisen jäsenyys muutettiin ainaisjäsenyydeksi. 
 
Toukokuussa klubin matkakerho järjesti vuoden 2015 matkan Ahvenmaalle ja osallistujia oli kaikkiaan 12 
henkilöä. 
 
Kauden viimeinen klubikokous pidettiin Malmgårdenin kartanon tiloissa. Päivään kuului tutustuminen 
Pernajan kirkkoon sekä tutustuminen kreivi Creutzin johdolla Malmgårdenin kartanoon ja suvunhistoriaan.  
Mielenkiintoinen päivä päättyi kartanon panimoon, jossa saimme maistella paikallista pintahiivaolutta ja 
tehdä ostoksia kartano puodissa.  Kauden viimeisimmän pullon arvonnassa voitti Natalia. 

 Kreivi Creutz. 
 
Ja kauden päätyttyä jäsentilanne on seuraava: 
 
40 jäsentä ja näistä on 5 tuki- ja 5 etuoikeutettua sekä 1 perhejäsen.  
1 etuoikeutetuista on ainaisjäsen. 


