
 
 
 
HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖPALKINTO 2018 
 
Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2018 Leila Järviselle 
ja kunniamaininnan Markku Koskiselle. 
 

Ympäristöpalkinnon perustelut:  
Leila Järvinen on yli kahden vuosikymmenen ajan ollut Hyvinkään luonnon näkyvä 
puolestapuhuja. Hyvinkään Luontokalenterin tekijä hän on ollut 12 kertaa, 
viimeisimpänä Hyvinkään kämmekät 2019. Luontokalenteri on toiminut hyvänä 
näyteikkuna Hyvinkään luontoon. 
 
Hän on laatinut useina vuosina Hyvinkään Sanomiin ja Aamupostiin kirjoitussarjoja 
aiheena mm. Kurkisuo, Vantaanjoki ja Keravanjoki. 
 
Leila Järvisen tekemiä luontokuvanäyttelyitä eri aiheista on ollut vuosittain 2-3 
paikassa Hyvinkäällä, kuten Hyvinkään pääkirjastossa ja Hakalan kirjastossa, 
Hyvinkään taidemuseossa, ympäristökeskuksessa, uimalassa, Vaiveron Myllytilalla, 
maaseutuopistolla. Teemoina ovat olleet mm. Kurkisuo, Keravanjoki, Vantaanjoki, 
Hyvinkään järvet ja lammet, Salpausselkä, Metsät, Mielimaisemia Hyvinkäällä (joista 
kaupunkilaiset äänestivät mieluisimmaksi Kytäjän), geologia ja kalliot, sekä erilaiset 
kasvit, perhoset ja muut hyönteiset. Esimerkkinä Metsä-näyttelyyn Hyvinkään 
kirjastossa metsävuoden 2018 avajaisissa 23.1. pääsee linkistä: 
https://youtu.be/zinE6ov8YLE  
 
Leila Järvinen on ollut lukuisia kertoja oppaana ympäristönsuojeluyhdistyksen retkillä: 
lähiluontoretkillä, Luonnonkukkien päivän retkillä, Suomen luonnonpäivän retkillä, 
suoretkillä, geologian päivän retkillä, Jokamiespäivän retkillä, metsäretkillä, 
joutsenretkillä, Taidemuseon ”Laitumella” retkillä (3 eri retkeä täysin bussilastein 
v.2010) ja monilla muilla. Useat retkistä ovat olleet vuosittain toistuvia. 
 
Hän on myös pitänyt useita luento-kuvaesityksiä eri tilaisuuksissa, kuten 
ympäristönsuojeluyhdistyksen kokouksissa ja yleisöilloissa. Erityisesti on mainittava 
yhteistyö Hyvinkään taidemuseon ”Laitumella” näyttelyn yhteydessä, jolloin Leilalla oli 
kaksi luentoa Hyvinkään taidemuseolla v.2010. 
 
Leila Järvinen toimi esitaistelijana Kurkisuon suojelun puolesta lukuisin kirjoituksin 
useissa eri lehdissä, Kurkisuon tuntijana ja oppaana kansanedustajille eduskunnan 
ympäristöryhmän ja ympäristövaliokunnan retkellä 2012 sekä ensimmäisen Suomen 
luonnonpäivän retkellä v.2013, jolloin Kurkisuolle tulivat silloinen ympäristöministeri 
Ville Niinistö, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi ja muita vaikuttajia 
tavallisten kaupunkilaisten lisäksi.  
 
Leila oli aktiivisesti mukana alusta lähtien Pro Kurkisuo-liikkeessä, ja hän oli mukana 
luovuttamassa kansalaisadressia eduskunnan ympäristövaliokunnalle 2006. 



(Kurkisuo-adressissa oli yli 3200 nimeä.) Hänen Kurkisuo-kuviaan on ollut esillä 
lukuisissa eri yhteyksissä ja tilaisuuksissa näyttelyiden lisäksi. 
 
ELY-keskus vahvisti Altian omistaman osan Kurkisuosta luonnonsuojelualueeksi 
21.12.2011, ja 27.9.2012 VAPO myi Kurkisuon valtiolle suojelutarkoituksiin. 
Kaavallisen vahvistuksen Kurkisuo sai 14.11.2016, kun valtuusto hyväksyi Kurkisuon 
osayleiskaavan. 
 
 
Kunniamaininnan perustelut: 
 
Markku Koskinen on harrastanut metsän kunnossapitoa Mustamännistössä jo noin 
kymmenen vuoden ajan. Nykyään kunnossapidettävä alue on noin kuuden hehtaarin 
alue Mustanmännistönpuistossa, jonka hoidosta hän on sopinut kaupungin kanssa.  
 
Hän on vapaaehtoisesti raivannut pyörätien ja Santasillankadun tonttien välistä 
maastoa, kerännyt risuja ja oksia, sekä kaatanut huonokuntoisia puita, joiden hausta 
hän on sopinut kaupungin kanssa. Hän on myös istuttanut ulkomaisia havupuita 
alueelle monimuotoistamaan kasvillisuutta. Hän on alueen tontinomistajien luvalla 
siistinyt myös tonttien rajoja.  
 
Markku Koskinen on toiminnallaan tehnyt metsäaluetta viihtyisämmäksi alueen 
asukkaille. Valoisuuden lisääntyminen on edistänyt marjojen kasvua ja viereisiin 
metsiin verrattuna alue onkin siistimpi ja valoisampi. 
 


