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TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2016 - 2017 
 
 
Hallitus  
 
 

 Presidentti   Tom Östlund 
 Past presidentti   Tom Östlund 
 I varapresidentti   Vesa Lappalainen 
 II varapresidentti   Natalia Eloranta 
 Sihteeri   Seppo Nieminen 
 Rahastonhoitaja   Juhani Kalmi 
 Klubimestari   Pirjo Laitinen-Parkkonen 
 Seremoniamestari   Vesa Pääkkönen 
 Jäsentoimikunnan pj  Jorma Eerikäinen  

 
 
Teemana: ”Useampi kokki, parempi soppa” 
 
Teeman eräänä taustana oli, että virallista presidenttiä avustivat/sijaistivat kauden aikana Harri 
Kokko ja Vesa Pääkkönen  
 
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 
 
Kokoukset 
 
Hallitus kokoontui kauden aikana 10 kertaa ja kahden sääntömääräisen kokouksen lisäksi klubi-
kokouksia oli 7 kappaletta. 
 
Jäsenistö 30.6.2017 
 

 Ainaisjäsen 1 kpl 
 Koskinen 

 Etuoikeutetut 7 kpl 
 Mäki, Relander, Ryynänen, Tuominen, Peltonen, Von-Konow ja Aro 

 Tukijäsenet 5 kpl 
 Niemi, Silfverberg, Mattila, Savolainen, Lignell 

 Ulkojäsen 1 kpl 
 Valonen 

 Varsinaiset jäsenet 25 kpl 
 Uusia jäseniä tuli vuoden aikana 2 kpl: Anna Atroscenkovs ja Mervi Hardén 
 Yksi jäsen erosi 
 Yhteensä 39 kpl 

 
 
Toiminta kaudella 2016 - 2017 
 
Yhteiset aktiviteetit 
 
Klubimme osallistui kolmeen Hyvinkään klubien yhteiseen ja perinteiseen aktiviteettiin: Joulun 
avaus, Joulupatakeräys ja Osta yksi ylimääräinen tuote –aktiviteetti. 
 
Joulun avaus ja joulumarkkinat 19.11.2016: pääyhteistyökumppanit Hyvinkään kaupunki, 
Hyvinkään seurakunta, kauppakeskus Willa, Hyvinkään kaupunkiyhdistys sekä Tori- ja 
markkinakaupan palvelukeskus TMK Oy olivat hyvin tyytyväisiä tapahtumaan. Sää suosi 



tapahtumapäivää ja yleisöä tuli paikalle ennätysmäärä. Monipuolinen ja pitkä joulukulkue houkutteli 
katujen varsille runsaan katsojajoukon. 
 
Klubimme myi tapahtumassa ukrainalaisia piirakoita, lihapiirakoita sekä ensi kertaa tapahtuman 
historiassa glühweiniä. Klubimme vastuulla oli myös lions -talkoolaisten taukotupa tarjoiluineen. 
 
Vieremän K-Supermarket lahjoitti tavaraa (mm. elintarvikkeita) 250 €:n arvosta. 
 
Kaudesta 2017-2018 alkaen kaikki Hyvinkään klubit ovat mukana järjestämässä joulun avausta.
  
Osta yksi ylimääräinen tuote 26.11.2016: Hyvinkään Lions-klubit toteuttavat nyt kolmatta kertaa 
yhteisenä aktiviteettinaan Auta lasta – auta perhettä –keräyksen Prismassa ja Citymarketissa 
lauantaina 26.11.2016 klo 10-18.  
 
Tapahtuma Prismassa ja Citymarketissa onnistui erinomaisesti. Lahjoitetut tuotteet toimitettiin 
Hyvinkään seurakunnan diakoniatoimistoon, joka jakoi keräyksen ansiosta joululahjakassit 400 
vähävaraiselle perheelle Hyvinkäällä. 
 
Pelastusarmeijan Joulupatakeräys 16.-22.12.2016: Hyvinkään lionsklubit hoitivat Prisman aulassa 
keräyksen kahden padan merkeissä. Pelastusarmeija ilmaisi kiitoksensa klubeille ja lioneille.  
 
  
Muut tapahtumat ja toiminta 
 
Marraskuun klubi-illan pidimme Hyvinkään sairaalan auditoriossa, jossa kuulimme mm. Keski-
Uudenmaan sote-hankkeesta ja maakuntauudistuksesta. Piirikuvernööri Sinikka Uola piti 
puheenvuoron klubi-illassa. 
 
Pikkujoulut pidettiin 16.12.2016 Lehtolan majalla. Pikkujouluaterian loihti Pito-Piiat. 
 
Lions Quest Eurooppa-kokous oli Hyvinkäällä 12.-15.1.2017. Osmo Harju oli keskeisesti mukana 
kokouksen järjestelyissä. 
 
Ahman hiihto järjestettiin Vierumäellä 10.-12.2.2017. 
 
Tammikuun klubi-illan pidimme Hyvinkään Taidemuseossa, jossa tutustuimme Kalle Mustosen ja 
Veijo Ulmasen veistoksiin sekä Yrjö Saarisen maalauksiin ja piirustuksiin. 
 
Helmikuun klubi-illan 2.2. vietimme Riihimäella LC Riihimäki/Mixedin vieraina. 
 
Huhtikuun klubi-illan ja vaalikokouksen pidimme Hyvinkään Taidemuseossa. Samalla saimme 
opastetun esittelyn näyttelyyn ”Arkea ja unelmia” = 100 vuotta hyvinkääläistä kuvataidetta. 
 
Toimintakauden viimeinen klubikokous 19.5.2016 oli retki Hämeenlinnaan, jossa tutustuimme 
Museo Militariaan (ent. Tykistömuseo) sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskukseen (Palkeet). Päätösillallisen nautimme Ravintola Piparkakkutalossa. 
 
Hyvinkään kaupungin Ympäristöpalvelulla on meneillään Polkua luontoon II -hanke, jonka 
tavoitteena on esitellä kävijöille Hyvinkään luonnon helmiä. Hankkeessa luodaan kattava 
luontopolkujen verkosto palvelemaan lähiluonnossa virkistäytyjiä, tukemaan koulujen 
ympäristökasvatustyötä ja edistämään luontomatkailun kehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyy 
seitsemän korkealaatuista, hyvin opastettua ja kävijälähtöisesti suunniteltua luontopolkua. 
 
http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/luonto/polkua-luontoon--hanke/ 
 

http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/luonto/polkua-luontoon--hanke/


Hyvinkään lionsklubit osallistuivat em. hankkeeseen rakentamalla kevättalven aikana 
luontopolkujen opastauluja. Vastikkeetta tehtyjä työtunteja kertyi 72, joista Taito Myllymäki teki 58. 
 
Tuimme kahta kummilastamme Sri Lankassa (yhteensä 260 €). 
 
Hyvinkään lioneille järjestettiin 23.5. opastettu luontoretki Piilolammelle. 
 
Järjestimme 1.6.2017 Härkävehmaan koulun ympäristön siivoustempauksen. Oppilaat siivosivat 
opettajien johdolla. Klubi tarjosi talkoolaisille grillimakkarat ym. Kaupungin tekninen toimiala antoi 
klubille 400 €, minkä lahjoitimme koulun stipendirahastoon. 
 
Kauppatorille kevääksi suunniteltu varojen keruutapahtuma (piirakat, kahvi, linnunpöntöt, viirit) 
lykättiin tulevaan syksyyn. 
 
 
Oppilasvaihdot 
 
Vuodelle 2016 vaihtoon hakeneet tytöt pääsivät matkaan. Klubi tuki matkoja viimevuotisen 
linjauksen mukaan: 300 € Henna Salolle, joka lähti Brasiliaan ja 150 € Miranda Myllylälle, joka lähti 
Liettuaan. He raportoivat klubi-illan 22.9. yhteydessä oppilasvaihtokokemuksistaan. 
 
Punainen Sulka 
 
Hyvinkään klubit organisoivat yhdessä paikalliset varainkeruutapahtumat. 
Järjestettiin kolme konserttia: 12.2. Pentti Lasanen Big Swing kirkossa, 25.4. Arja Koriseva 
kirkossa ja 10.6. Karri Luhtala band Hyvinkääsalissa. 
Huutokaupalla myytiin vappupäivänä Tokmannin edustalle koottu pihavaja sekä kaksi käytettyä 
henkilöautoa, jotka Autotalo Laakkonen oli lahjoittanut. 
 
Nettotuotto Hyvinkään osalta valitettavasti jäi runsaasti alle asetetun keräystavoitteen. 
  
Muuta 
 
Klubi on jäsenenä Hyvinkään kaupunkiyhdistys ry:ssä. 


