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Presidentin muisteluita kaudesta

Mielenkiintoinen kausi 2009-2010 on ta-
kana. Kauteen sisältyi paljon hyviä hetkiä 
ja mielenkiintoisia tapahtumia. Vuosiker-
tomuksen varsinainen tekstiosuus kertoo 
tarkemmin tapausten historiallisen kulun, 
joten en puutu niihin tässä tarkemmin. 
Seuraavana muutama muistikuva.

Kuukausikokouksista

Klubin kuukausikokoukset pidettiin pää-
sääntöisesti jo tutuksi tulleessa ravintola 
van Goghin kabinetissa. 

Vierailuja teimme kauden aikana kolmeen 
kohteeseen. Urheilumuseoon tutustuim-
me marraskuun kokouksessa. Maalis-
kuussa olimme ladyjen kanssa vedenalai-
sen maailman lumoissa Sea Lifessä. 
Toukokuussa tutustuimme Avain Techno-
logies yritykseen. 

Kokouksissa meillä oli tilaisuus kuulla niin 
ulkopuolisten vierailijoiden kuin omien 
veljien pitämiä ajankohtaisia ja mielenkiin-
toisia esitelmiä.

Pikkujoulu

Juhlatoimikunta ansaitsee aplodit ja kii-
tokset viihtyisän pikkujoulun järjestämi-
sestä ravintola Nyyrikissä. Musiikki oli 
elävää ja yleisö iloinen.

Aktiviteetit

Klubin perinteiseen musiikkirepertuaariin 
saatiin uusi toimintamuoto lokakuussa pi-
detyn lauluyhtye Ketsuroiden konsertin 
merkeissä. 

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
29.11.2009 järjestetty konsertti Temppeli-
aukion kirkossa oli jälleen menestys.

Konkreettisia avustuskohteita omalla 

alueellamme olivat mm. päiväkoti Susan-
na, Eläintarhan koulu ja Länsi-Pasilan 
ala-aste. Huomioliivit lahjoitettiin päiväkoti 
Susannan lapsille joulukuussa ja stipendit 
koululaisille annettiin toukokuussa.

Myös klubin epävirallinen joulupukki oli 
liikkeellä. Floorakenttä oli Joulupukin apu-
na aattoiltana SPR:n Harjulinnan vas-
taanottokodissa. Vastaanottokodissa on 
kuutisenkymmentä lasta tai nuorta.

Kiitokset

Mieleni tekisi mainita ja kiittää useita vel-
jiä hyvistä ideoista ja aktiivisesta osallis-
tumisesta moniin tapahtumiin. Tyydyn 
kuitenkin tässä kaikkia veljiä, ladyja ja yh-
teistyökumppaneita koskevaan sydämelli-
seen kiitokseen kauden aikana osoitetus-
ta innosta ja hyvästä hengestä. Ainoas-
taan yhteisvoimin saamme jotain merkit-
tävää aikaiseksi. 

Jäsenmäärän muutos oli positiivinen. 
Saimme kaksi uutta jäsentä mukaan klu-
bin toimintaan. Kiitokset kummeille ja uu-
sille veljille.

Lopuksi

Toiveeni oli edistää klubin sisäistä yh-
teenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Keskinäi-
nen tuntemus ei toteudu hetkessä. Vie ai-
kaa, ennen kuin uudet veljet ja pitempään 
klubiin kuuluneet oppivat tuntemaan toi-
sensa. Keinoja tämän parantamiseksi on 
syytä miettiä.

Ajatus klubistrategian kehittämisestä ja 
eteenpäin viemisestä on mielestäni tär-
keä. Klubin toimintaan sitoutuminen ja 
positiivisten muutosten aikaansaaminen 
on pitkäjänteistä, enemmän kuin yhden 
toimikauden aikana tapahtuvaa toimintaa.
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Presidenttikausi oli henkilökohtaisesti hie-
no kokemus. Tämä kausi sai minut monta 
kertaa miettimään lionismin merkitystä ja 
mahdollisuuksia ihmisten välisen avunan-
non ja ymmärtämisen lisäämisessä – niin 
lähiympäristössä kuin globaalistikin. Leijo-
nia tarvitaan.

Toivon LC Helsinki/Floorankentälle  toi-
meliasta ja menestyksekästä kautta 
2010-2011.

Olli Tiainen
Past President

Hallitus ja virkailijat 2009-2010

Klubihallitus 2009-2010

presidentti Olli Tiainen
Past President Matti Okolo-Kulak
1. varapresidentti Miikka Vehkaoja
2. varapresidentti Ari-Pekka Dag
sihteeri Sakari Hannula
rahastonhoitaja Eero Lehtinen
jäsentoimikunnan pj. Jaakko Koskinen
aktiviteettitoimikunnan pj. Kari Vento
klubimestari ja Tailtwister Kyösti Pyysalo

Toimikunnat ja niiden puheejohtajat

Jäsentoimikunta, Jaakko Koskinen
Viihtyvyystoimikunta, Kyösti Pyysalo
Aktiviteettitoimikunta, Kari Vento
Julkaisutoimikunta, Jaakko Koskinen

Virkailijat

konserttivastaava Antti Tuomikoski
nuoriso- ja palveluvastaava Matti Pirjetä
nuorisovaihtovastaava Jukka Soisalon-Soininen
tiedotus, web master Sami Savolainen
tilintarkastajat Pekka Laaksonen ja Raimo Paappa
varatilintarkastaja Matti Pirjetä
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Klubin perustiedot

LC Helsinki Floorankenttä kuuluu jäsenenä Suomen Lions-liittoon>  ja hallinnollisesti 
sen N-piirin III-alueen 1. lohkoon.  Lionit ovat osa maailmanlaajuista palveluverkos-
toa, Lions Clubs International.

• Klubi on perustettu 30.11.1988, Charter Night 4.3.1989
• Kansainvälinen lions-numero 4032049173, kotimainen numero 823
• Kummiklubi: LC Helsinki/Metsälä
• Ystävyysklubi: LC Kiikala
• Nimensä LC Helsinki/Floorankenttä on saanut Maamme-laulun historiallisilta 

syntysijoilta.  Kumtähden kentällä esitettiin Flooran päivänä 13.5.1848 ensi ker-
ran Johan Ludvig Runebergin sanoittama ja Fredrik Paciuksen säveltämä 
"Maamme"-laulu.

• Flooranpäivän viettäminen on usein sisällytetty toimintasuunnitelmaamme. 
Klubimme ensimmäinen Flooranpäivän palkinto myönnettiin Pelastusarmeijalle 
13.5.1997.

• Muinaisessa Roomassa Flora oli kukkien ja kevään jumalatar 
• Kokoontumispaikka ravintola Van Gogh Itä-Pasilassa

Toiminta-ajatus

LC Helsinki/Floorankenttä kehittää ja ylläpitää Leijonahengen mukaisesti jäseniensä 
mahdollisuuksia ja voimavaroja olla mukana klubin omissa ja järjestön yhteisissä 
aktiviteeteissa, päämääränä ilman oman edun tavoittelua lähimmäistemme 
kaikkinaisen ahdingon ennalta ehkäisy ja lievittäminen. 

 
”Yhdessä viihtyen – yhteiseksi hyväksi” 

Tavoitteet ja keinot 2009-2010

 Jäsenmäärän kasvattaminen
 Etsiä uusia tapoja tehdä aktiviteetteja -> lisää jaettavaa rahaa
 Pystyä toteuttamaan sellaisia aktiviteetteja, joissa jäsenistö saisi kontakteja 

sekä yhteistyökumppaneihin että avustettaviin
 Klubiviihtyvyyden edelleen kehittäminen
 esitelmiä, erityisesti veljiltä
 vierailut ja matkat
 Jäsenten keskinäisen tuntemisen parantaminen ja yhdessä viihtyminen
 Yhteistyön jatkuminen ystävyysklubien kanssa
 Lions-tietämyksen parantaminen jäsenille -> sitä kautta myös ulospäin 

tiedottaminen paranee
 Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen Helsingin Laulun ja Stadia Pop/Jazz 

koulutusohjelman kanssa
 yhteistyön jatkaminen stipendikoulujen kanssa
 Käydään myymälässä -auditointi jatkaminen
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Tapahtumakalenteri 2009-2010

Elokuu 2009

25.8.2009 klo 18.00-19.30 oli N-piirin kauden avaus Arabian Heltechissä. Tilaisuuden 
jälkeen jaettiin vuosikirjat. Paikalla klubiltamme ainakin Antti Tuomikoski ladynsä 
Jatan kanssa, Olli Tiainen ladynsä Ritvan kera sekä Sakari Hannula.

Syyskuu
                                                                                      
3.9.2009 klo 17.00 oli hallituksen kokous van Goghissa.

10.9.2009 klo 18.00 oli kauden avaava klubikokous presidentti Olli Tiaisen luona.

17.-19.9.2009 oli Europa Forum Tampereella.

24.9.2009 klo 18-21 oli SuurPNAT Heltech Arabianrannassa.

Lokakuu

1.10.2009 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona. Leijonavöitä 
oli ostettavissa.

8.10.2009 klo 18.00 oli klubikokous ja vuosikokous van Goghissa. Vieraana stipen-
diaattimme, nuori voimistelija Jemina valmentajansa Elisa Galerin kera.

14.10.2009 klo 19.00 oli Ketsurat-konsertti Opetustalo Oy:n tiloissa.

Marraskuu   
 
5.11.2009 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona.

12.11.2009 klo 18.00 oli klubikokous ja vierailu Urheilumuseossa.

24.11.2009 klo 18.30-22.00 oli pikkujoulut teatteriravintola Nyyrikissä.

29.11.2009 klo 19.00 oli Floorankentän adventtikonsertti "Joulun kellot soivat" 
Temppeliaukion kirkossa. Kuorona jälleen kerran Helsingin Laulu johtajanaan Hanna 
Remes. Liput 12 €, lasten ja eläkeläisten liput 8 €.
  
Joulukuu

3.12.2009 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona.

9.12.2009 18.00 oli klubikokous van Goghissa. LC Kiikalan Ari Kämäri näytti dvd:lle 
siirretyn Kiikala-dokumentin vuodelta 1978, ja Raimo Paappa kertoi LCIF:stä.
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Tammikuu 2010

7.1.2010 klo 17.00 oli hallituksen kokous van Goghissa.

14.1.2010 klo 18.00 oli klubikokous van Goghissa. Klubiestitelmänä oli Kevytosasto 
Liskin seikkailut Karjalassa, ja klubivieraana LC Hki/Maunulan Past President Tapani 
Kontiala.

Helmikuu   
                                      
4.2.2010 klo 17.00 oli hallituksen kokous van Goghissa.

11.2.2010 klo 18.00 oli klubikokous van Goghissa. Ehdollepanotoimikunta nimitettiin. 
Vieraana olivat piirikuvernööri Esko Viinikainen sekä Sandra Okolo-Kulak.

Maaliskuu

4.3.2010 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona.

11.3.2010 klo 18.00 oli klubikokous Sea Lifessa Linnanmäellä. Esitettiin ehdotus 
uudesta hallituksesta.

Huhtikuu

1.4.2010 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona.

8.4.2010 klo 18.00 oli klubi- ja vaalikokous van Goghissa.

Toukokuu
                                                                          
6.5.2010 klo 17.00 oli hallituksen kokous presidentti Olli Tiaisen luona.

12.5.2010 klo 18.00 oli kauden viimeinen klubikokous Avain Technologiesilla.

28.5.2010 klo 18.00 oli vierailu ystävyysklubiimme LC Kiikalaan.

Kesäkuu

12.-13.6.2010 oli liiton vuosikokous Hämeenlinnassa.
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Kauden kohokohdat

Floorankenttä Pasilan toritapahtumassa
Floorankenttä oli näyttävästi mukana 
Pasilan toritapahtumassa Maistraatinto-
rilla lauantaina 19.9. Meillä oli siellä oma 
teltta. Esillä oli  mm. taidetta sekä kon-
serttilippuja ja muuta aktiviteettituotteita 
oli myytävänä. Klubiamme ja laajemmin-
kin leijonatoimintaa esitteli kuusi klubin 
jäsentä, Miikka Vehkaoja, Simo Pääkkö-
nen, Kari Vento, Jaakko Koskinen, Matti 
Okolo-Kulak ja presidentti Olli Tiainen.

Kuva Olli Tiainen

Toritapahtuma oli osa Pasila-Seuran jär-
jestämää kaupunginosatapahtumaa. Sii-
hen osallistuivat useat pasilalaiset seurat 
ja yhteistöt. Floorankentän lisäksi mukana 
olivat mm Rauhanasema, Suomen Mes-
sut, Kalliolan setlementti - Pasilan asu-
kastalo, Paavalin seurakunta, Meilahden 
seurakunta, Pasilan pääkirjasto ja Vartti-
lehti.

Myytävänä taiteena oli Jaakon lahjoitta-
maa omaa grafiikkaansa Pasilan van-
hoista rakennuksista. Myytävänä olleet 
konserttiliput olivat Vokaaliyhtye Ketsu-
roitten konserttiin 14.10. klo ja Helsingin 
Laulun adventtikonserttiin 29.11. klo 
19.00.

Teksti Antti Tuomikoski

Jemina toi terveiset Italiasta 8.10.

Jemina viime kesäisiä taitoja katsottiin ruudulta, kun - kuinka 
ollakaan - vedeotykki ei toiminut tärkeällä hetkellä. (Antti  
Tuomikoski)

Yksitoistavuotias voimistelijatyttö Jemina 
toi lokakuun vuosikokoukseemme 8.10. 
kiittävät terveiset kesäleiriltä Italiasta. 
Yhdessä italialaisen valmentajansa Elisa 
Galerin  kanssa hän samalla esitteli kuva-
galleriaansa. Iloksemme Jemina esitti

keskilattialla voimistelijantaitojaan meille 
kokoukseen osallistuneille. Jemina oli Ita-
liassa Bresciassa viime kesänä leijonien 
stipendiaattina. Matkan toteutti Jeminan 
voimisteluseura Kieppi ry.

Stipendin taustalla olivat Floorankentän 
lisäksi LC Töölö ja LC Munkkiniemi. 
Nämä kaikki kolme helsinkiläistä klubia 
halusivat tukea Jeminaa tälle leirille, jon-
ka ohjauksesta vastasivat italialaiset 
maailmanmestaritason voimistelijat. Kol-
men leijonaklubin yhteistoiminnalle oli 
luonnikkaat perusteet: Jeminan asuu ja 
käy koulua Pasilassa - siis Floorankentän 
alueella, Kiepin vakituinen harjoittelusali 
on Töölön Kisahallissa ja Voimisteluseura 
Kiepin kotipaikka ja toimisto ovat Munkki-
niemessä. Jeminan koulu, Länsi-Pasilan
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koulu on vuosittainen stipendikoulumme.

Floorankentälle stipendi-idean esittelivät 
B-piirin entinen kuvernööri Ilkka Siissalo 
ja Kiepin hallituksen nimeämä "vastuu-
vanhempi" Teija Grönqvist. Alunperin 
stipendi-idean taustalla oli nykyinen lion 
Tiina Sola-Jalli. 

Teksti Antti Tuomikoski
Leijonien stipendiaatti Jemina (vas.) voimistelusalissa Italiassa 
viime kesänä heinä-elokuun vaihteessa. (Kuva Jeminan 
albumista)

Ketsuroitten konsertti

Vokaaliyhtye Ketsurat.

Vokaaliyhtye Ketsurat esiintyi kuusihenki-
sellä kokoonpanolla Floorankentän kon-
sertissa keskiviikkona 14.10.2009. Kon-
sertti koostui pääasiassa kansanlauluista 
ympäri maailmaa. Vaikka kaukaiset kult-
tuurit ovat toisilleen vieraita, on musiikki 
yhdistävä tekijä. Ovatpa kansanlaulut 
sitten mistä päin tahansa, tunne-elämän 
kirjo on aina esillä: ihastuminen, rakastu-
minen, sydänsurut. Yhtyeellä oli tulkinnan 
tukena useita perinnesoittimia, niin ikään 
ne ovat eri puolilta ympäri maailmaa. 
Suomalaista kansanmusiikkiperinnettä 
edusti "Yksi ruusu on kasvanut laak-
sossa" persoonallisena Ketsuroitten tul-
kintana.

Konsertti järjestettiin Pasilassa Opetus-
talon auditoriossa. Jaakko Koskinen on 
vajaa vuosi sitten "löytänyt" Ketsurat leijo-
nien yhteistyökumppaniksi. 

Tätä ennen he ovat esittäytyneetleijonille 
Floorankentän kokouksessa samoin kuin 
he esiintyivät viime kevään piirikokouk-
sessa. Tämän onnistuneen konsertin 
konserttivastaavana toimi Kari Vento.

Floorankenttä on tunnettu konserteistaan. 
Jälleen kerran Liiton ja piirin ylin johto oli 
paikanpäällä toteamassa tyytyväisyy-
dellä, mitä se "konserttiklubi" jälleen esit-
tää. Kiittäessään Ketsuroita Kari Vento 
muistutti meidän seuraavasta konsertis-
tamme. Adventtikonsertti "Joulun kellot 
soivat" ensimmäisenä adventtisunnun-
taina 29.11. klo 19.00 Temppeliaukion 
kirkossa. Kuorona siellä on Helsingin 
Laulu johtajanaan Hanna Remes.

Tyytyväistä yleisöä.

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski
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Marraskuun klubikokous Urheilumuseolla

Floorankentän marraskuun klubikokous 
pidettiin Urheilumuseolla 12.11.2009. 
Klubiveljien lisäksi mukana oli kaksi jäse-
nyydestä kiinnostunutta. He löivät kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla: tutustuivat sekä 
Urheilumuseoon että Floorankenttään 
samalla kerralla.

Suomen Urheilumuseosäätiön johtaja 
Pekka Honkanen toimi isäntänä ja oppaa-
na klubivierailun aikana.

Suomen Urheilumuseo sijaitsee Olympia-
stadionin tiloissa. Perusnäyttelyssä on yli 
1000 esinettä, joista tunnetuimmat ovat 
Paavo Nurmen kultainen piikkari ja kan-
salaiskeräyksen avulla hankitut Matti 
Nykäsen kaikki mitalit.

Flooranakenttäläisiä tutustumassa Urheilumuseoon.

Urheilumuseon kokoelmissa on kaikkiaan 
30.000 esinettä. Osa niistä on kerrallaan 
esillä vaihtuvissa erikoisnäyttelyissä. 
Syksyllä 2009 erikoisnäyttelyn aiheena 
on vammaisurheilu Suomessa.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Sakari Hannula

Mukavat pikkujoulut Nyyrikissä

Floorankenttä järjesti 24.11.2009 muka-
van pikkujoulun ravintola Nyyrikissä. Ruo-
ka oli hyvää ja ohjelma omaehtoista. Oh-
jelman suunnittelusta vastasivat juhlatoi-
mikunnan jäsenet, Miikka Vehkaoja (pj), 
Jaakko Koskinen, Kyösti Pyysalo ja 
Sakari Väänänen.

Juhlatoimikunta vastasi myön ohjelman 
toteutuksesta, paitsi sairastunut puheen-
johtaja Miikka oli vain hengessä mukana. 
Juhlatoimikunta sai ja joutui käyttämään 
myös avustajia, joista erityisesti näyttelijät 
nousivat yleisön suuriksi suosikeiksi. 
Meitä floorankenttäläisiä ilahdutti erityi-
sesti se, että Ari-Pekka ja Tuija 

Humoristiseen tapaansa presidentti Olli Tiainen avasi pikku-
joulun.

edustivat salolaistunutta ystävyysklu-
biamme LC Kiikalaa.

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski
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Floorankentän adventtikonsertin suosio säilyy

Konsertin päätteeksi Floorankentän presidentti Olli Tiainen 
kukitti kuoron johtajan Hanna Remeksen.

LC Floorankentän perinteisen adventti-
konsertin suosio säilyy. Ensimmäisenä 
adventtisunnuntaina 29.11.2009 järjestet-
ty konsertti Temppeliaukion kirkossa oli 
jälleen menestys. Kuorona oli pitkäaikai-
nen yhteistyökumppanimme Helsingin 
Laulu johtajanaan Hanna Remes. 
Floorankenttä ja Helsingin Laulu ovat 
yhdessä järjestäneet konsertin Temppeli-
aukion kirkossa jo yli 10 kertaa.

Ohjelmistossa oli pääasiassa suomalaisia 
ja italialaisia joululauluja. Kirkkosalissa 
aisti kuinka ohjelma oli yleisön mieleen. 
Niillä lauluilla joulun odotustunnelma 
viritettiinkin yli kuuteensataan sydämeen.

Konserttia seuraavana päivänä, 
marraskuun viimeisenä päivänä 30.11., 
tuli kuluneeksi 70 vuotta Talvisodan 
syttymisestä. Merkkipäivän kunniaksi 
kuoro lauloi ylimääräisen kappaleen, 
Uuno Kailaksen Suomalainen rukous, 
joka tunnetaan myös alkusanoistaan 
"Siunaa ja varjele meitä". Suomalaista 
rukousta pidetään kauneimpana koskaan 
kirjoitettuna isänmaallisena runona. 
Virsikirjaan tämä 1930-luvulla kirjoitettu ja 
sävelletty runo hyväksyttiin 1986. 
Suomalainen rukous on Taneli Kuusiston 
säveltämä.

Teksti ja kuva Antti Tuomikoski

Päiväkoti Susannalle huomioliivejä

Floorankenttä lahjoitti päiväkoti Susannal-
le 100 kpl huomioliivejä. Lahjoitus otettiin 
ilolla vastaan ja luovutuskuvauksessa 
lapset toimivat mielellään "mannekiinei-
na". Lahjoituksen taustalla oli klubin toive 
lasten turvallisuuden lisäämisestä liikut-
taessa liikenteessä ja vähän muuallakin.

Klubin lahjoituksen kävivät 11.12.2009 
luovuttamassa presidentti Olli Tiainen, 
varapresidentti Miikka Vehkaoja ja Hannu 
Salo. Päiväkodin puolesta lahjoituksen 
vastaanotti Satu Tuhkiainen iso lapsiryh-
mä ympärillään. Päiväkoti  Susannatoimii 
Floorankentän toimialueella Länsi-
Pasilassa. Lahjoitusvihje tuli LC 
Viaporilta.

Huomioliivit puettiin heti päälle. Kuvassa pukemisessa 
avustavat taustalla Floorankentän presidentti Olli Tiainen ja 
varapresidentti Miikka Vehkaoja. Oikealla pukemisessa 
avustaa päiväkodin edustajana Satu Tuhkiainen. 

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Hannu Salo
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Joulukuussa kaksi klubiesitelmää: Kiikala ja LCIF

Joulukuun kokouksessa 9.12.2009 oli klu-
biesitelmiä kaksittain. Entinen jäsenem-
me, nykyinen LC Kiikalan jäsen Ari 
Kämäri kertoi uuden klubinsa kaitaeloku-
vahankkeesta, sen filmauksesta ja uudel-
leentoteutuksesta DVD-versiona. Ko-
kouksen päätteeksi katsottiin tämä 37 mi-
nuutin pituinen filmi. Illan toisena esiinty-
jänä tuleva LCIF-aluekoordinaattori 
Raimo Paappa kertoi alkavasta tehtäväs-
tään ja piti klubiesitelmän leijonien kan-
sainvälisestä säätiöstä LCIF:stä.

Pala Kiikalaa

Ari Kämäri kertoi, kuinka LC 
Kiikala on toteuttanut DVD-
version Kiikalan elämänme-
noa esittelevästä kaitafilmis-
tä 30 vuoden takaa. Eloku-
van on filmannut vuonna 
1978 aktiivinen kaitafilmaus-
harrastaja, kansakoulun-      Ari Kämäri 

opettaja Kalevi Joutsela. Filmi on digitoitu 
tänä vuonna 2009 ja se on Kiikalan klubin 
suurin oma varainhankinta-aktiviteetti. 
DVD-versiota myydään 25 euron kappa-
lehintaan. Hankkeen markkinoinnissa 
mukana oleva Ari toivoo, että DVD:stä tu-
lee Kiikalassa tämän joulun ”kuumin hitti-
tuote”.

Elokuva kuvaa laaja-alaisesti pienen Kii-
kalan kunnan ja kuntalaisten elämänme-
noa filmausvuotena. Kolmekymmentä 
vuotta sitten Kiikala oli pieni maatalous-
valtainen kunta.  Maatalojen tilakoot ja 
karjamäärät olivat pieniä nykyisiin verrat-
tuna. Filmistä kuitenkin käy ilmi, että teol-
lisuus ja yritystoiminta tekivät jo silloin tu-
loaan pieneen Salon naapurina olevaan 
maalaiskuntaan. Lyhyessä kohtauksessa 
kunnanvaltuuston kokouksesta vakuute-
taan, että itsenäisenä pieni Kiikalan kunta 
pystyy parhaiten täyttämään valtion anta-
mat velvollisuudet. Päätös oli voimassa 
kuvaushetkestä vielä 30 vuotta, mutta 

tämän vuoden alussa 1.1.2009 Kiikala liit-
tyi Salon kaupunkiin yhdessä kahdeksan 
muun pienkunnan kanssa.

Klubi-illan lopuksi katsottiin DVD-versiona kotiseutuaiheinen 
kaitaelokuva Kiikalasta, ystävyysklubimme LC Kiikalan 
kotikunnasta. 

Filmi on digitoitu niin aitona  kuin mahdol-
lista. Kaikki näitä filmejä nähneet muista-
vat, että kaitafilminkatseluun kuuluvat va-
jaan puolen sekunnin pituiset liimauskat-
kot. Ne on säilytetty. Samoin aitoon kaita-
elokuvatunnelmaan pääseminen edellyt-
tää valkokankaalla näkyviä pölyhiukkasia. 
Myös ne on säilytetty. Vain hiukset ja 
muut isommat säröt on poistettu, mutta 
muuten kopio on ”täysin aito”.

LC Kiikala on suullisesti saanut nykyisin 
Keravalla asuvalta Kalevi Joutselalta kau-
palliset oikeudet filmiin. Tuotto käytetään 
leijonaperiaatteiden mukaiseen avustus-
toimintaan. Perusteetkin oikeuksien 
myöntämiseen klubille ovat luonnikkaat. 
Filmausaikaan Joutsela oli LC Kiikalan jä-
sen ja klubi huolehti Kiikala-filmin mate-
riaalikustannuksista. - Siis kaukonäköistä 
toimintaa sekä filmaajalta että klubilta pai-
kallishistorian tallentamiseksi. Digitoinnin 
on tuottanut Lions Klub Kiikala ja sen on 
toteuttanut Tannerkuvat.

Leijonien kansainvälinen säätiö LCIF 
käyttää lahjoitukset 100-prosenttisesti 
avustustoimintaan

Raimo Paappa kertoi kuinka leijonien 
kansainvälinen säätiö LCIF on vuonna 
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1968  tapahtuneen perustamisensa jäl-
keen saanut  maailmanlaajuisesti lahjoi-
tuksina useita satoja miljoonia US-dol-
lareita. Vuosina 2005-2008 toteutettu 
Sight First –kampanja yksistään tuotti yli 
200 miljoonaa dollaria. Suomen leijonat, 
klubit, piirit ja Liitto ovat lahjoittaneet yh-
teensä yli 6 miljoonaa USD.

Floorankentän tuotto viimeksi toteutetus-
sa Sight First -kampanjassa oli yli 8000 
USD. Se oli lähes kolminkertainen (270 
%) tulos meille asetettuun tavoitteeseen 
nähden. Koko klubi olikin kampanjassa 
tosissaan kolmen presidenttikauden ajan 
2005-2008. Klubistamme Kyösti Pyysalo 
toimi Sihgt Firstin lohkokoordinaattorina. 
Hän oli käytännössä myös klubimme 
kampanjavastaava.

Raimo Paappa piti klubisesitelmän LCIF:stä.

LCIF käyttää kaikki saamansa lahjoituk-
set sataprosenttisesti leijonaperiaatteiden 
mukaiseen avustustoimintaan, pääasias-
sa sosiaalisiin ja terveydenhuoltoa tuke-
viin kohteisiin. Täyteen avustusprosenttiin 
päästään sillä, että hallinnon kulut kate-
taan korko- ja muilla sijoitustuotoilla.

Myös Suomeen on saatu avustuksia. En-
simmäisenä suomalaisena avustuskoh-
teena olivat vuonna 1976 tapahtuneen 
Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen uh-
rit ja heidän omaisensa. Taloudellista tu-
kea ovat lisäksi Suomessa saaneet mm. 
eräät sotainvalidien hoitokodit, Lions 
Quest -toiminta ja Heinolan reumasairaa-
la. Nyt vireillä on  avustusanomus näkö-
vammaistoimintaan: suunnitelman mu-
kaan yhdessä Näkövammaisten Keskus-
liiton kanssa rakennettaisiin sokeille lap-
sille leikkipuisto. Tähän LC Pakilan aloit-
teesta liikkeelle lähteneeseen hankkee-
seen toivotaan useiden N-piirin klubien 
lähtevän mukaan samoin kuin kotimaisen 
leijonasäätiön, Arne Ritari -säätiön. Se 
hanke on taloudellisestikin niin mittava, 
että siihen tarvittaisiin LCIF:n tukea.

LCIF saa suurimman osan lahjoituksis-
taan myöntämällä Melvin Jones -jäsen-
kunnan jäsenyyksiä MJF-rintamerkein ja 
seinäplakaatein. Säännöissään säätiö to-
teaakin kauniisti, että MJF-jäsenyys on 
korkein huomionosoitus, minkä LCIF voi 
myöntää. Klubit ja muut lionstahot hake-
vat jäsenyyksiä ansioituneille jäsenilleen. 
Lahjoitussumma on 1000 USD. Tähän 
mennessä tämä huomionosoitus on  koh-
distunut viidelle Floorankentän jäsenelle. 

Lopuksi kirjoittajan lisäys:

Klubimme 20-vuotisjuhlassa viime kevää-
nä 13.3.2009 luovutettiin neljä MJF-pla-
kaattia. Mukana olleena voin todeta, että 
se oli juhlallinen hetki, kun Liiton puheen-
johtaja Heidi Rantala ja piirikuvernöööri 
Jorma Laurila julistivat huomionosoitus-
ten saajat ja ojensivat plakaatit. Tämä 
huomionosoitus kohdistui silloin Jaakko 
Koskiseen, Raimo Paappaan, Kauko 
Palvaliniin ja Kyösti Pyysaloon.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuvat Hannu Salo
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Floorankenttä Joulupukin apuna

Floorakenttä oli aivan konkreettisesti Jou-
lupukin apuna aattoiltana SPR:n Harjulin-
nan vastaanottokodissa. Vastaanottoko-
dissa on kuutisenkymmentä lasta tai 
nuorta. Heistä jokaiselle klubimme toi 
suomalaista joulutunnelmaa.

Täysin uusi avustusmuoto toteutettiin ak-
tiivisen jäsenemme Hannu Rantapään 
ideasta.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Hannu Rantapää

Kunniakäynti paukkupakkasella

Floorankentän lippu eturivissä neljäs oikealta. Lippua kantoi 
varapresidentti Miikka Vehkaoja. 

Floorankenttä osallistui leijonien perintei-
selle kunniakäynnille Hietaniemen sanka-
rihaudoille. Kunniakäynti toteutettiin tänä 
vuonna 9.1. aurinkoisella paukkupakka-
sella. Tänä vuonna järjestelyvastuu oli B-
piirillä.

Lippurivistössä Floorankentän lippua kan-
toi varapresidentti Miikka Vehkaoja. Li-
säksi kunniakäynnille osallistuivat flooran-
kenttäläisistä Raimo Paappa sekä Antti ja 
Jatta Tuomikoski.
Teksti  ja kuva Antti Tuomikoski

Vieras Maunulasta ja klubiesitelmä Laatokalta

LC Maunulan past-presidentti Tapani Kontiala (vas.) ojensi 
klubinsa pöytästandaarin Floorankentän varapresidentti Miikka 
Vehkaojalle.

Vuosi alkoi tammikuun kokouksella, jossa 
meillä oli vieras LC Maunulasta  ja jossa 
kuulimme klubiesitelmän. Kuvien kera 
esitetty klubiesitelmä oli Laatokalta ja sen 
ympäristöstä sotahistoriallisilta matkoilta 
Karjalaan.

LC Maunulan past-presidentti Tapani 
Kontiala vieraili klubissamme ja ojensi vii-
me vuonna olleen klubimme merkkipäi-
vän johdosta klubinsa pöytästandaarin.
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Puheessaan Tapani muisteli klubiemme 
välistä yhteistoimintaa. Ellei kuvernööri-
vierailua lasketa mukaan, niin varsinaise-
na "klubivierailuna" tämä oli ensimmäi-
nen. Juhlissa sen sijaan on vierailtu, meil-
tä on esim. ollut delegaatiot toistemme 
merkkipäiväjuhlissa. Maunulasta on ollut 
useitakin vieraita adventtikonserteissam-
me. Taloudellisesti ehkä merkittävin yh-
teistoimintaprojekti oli viime syksyinen 
Ketsuroitten konsertti. Sinne LC Maunula 
myi enemmän lippuja kuin kukaan muu, 
enemmän kuin Floorankenttä ja enem-
män kuin Ketsurat. Ensimmäiset henkilö-
kohtaiset kontaktit Tapani oli saanut floo-
rankenttäläisiin piirin toimikuntatyöskente-
lyssä jo yli 10 vuotta sitten. Keskustelus-
sa todettiin sekin, että tuttavuus yhteen 
floorankenttäläiseen on vielä vanhempaa 
perua. Nimittäin rahastonhoitajamme 
Eero Lehtinen ja vieraamme Tapani Kon-
tiala ovat käyneet samaa yhteiskoulua yli 
45 vuotta sitten Ilomantsissa. Tästä on 
yhteistoimintaa hyvä jatkaa.

Jäsenkandidaatti Mikko Liski piti klubiesi-
telmän "Ryhmä Liski Karjalassa". Esitel-
mään liittyen Hannu Salon näyttämässä 
kuvakoosteessa oli 70 kuvaa sotahisto-
riallisilta matkoilta tunnetuille aistelupai-
koille Karjalassa. Matkat oli osin tehty 

pienoisbussilla ja osin jokilaivalla Laato-
kalle, Syvärille ja Ääniselle.

Olennaisena osana esitelmään kuului 
luettelo taistelupaikkoihin liittyvistä tai 
taistelupaikkoja lähellä olevista uimapai-
koista, joissa matkalaiset ovat käyneet ui-
massa. Luettelossa oli sekäjokia että jär-
viä.

Jäsenkandidaatti Mikko Liski (oik.) piti sotahistoriallisen klubi-
esitelmän Karjalan tunnetuilta taistelupaikoilta, kuva-assis-
tenttina Hannu Salo.

Mikon vetämiä matkoja on viime vuosina 
järjestetty kolme ja seuraava on tiedossa 
ensi syksynä. Tähänastisilla matkoilla 
ovat floorankenttäläisistä osallistuneet 
Arto Mattila, Raimo Paappa, Kauko 
Palvalin ja Hannu Salo.

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski

Presidentin terveiset kesäisestä Australiasta

Presidentit Olli Tiainen ja Mick Odgers vaihtoivat klubiensa 
standaareja kesäisessä Australiassa tammikuussa 2010.

Presidenttimme Olli ja ladynsa Ritva 
Tiainen viettävät talvilomaansa kesäises-
sä Australiassa. Tammikuun paikkauksen
Olli on hoitanut paikallisen klubin LC Bu

derim´n "business meeting´ssä" eli mei-
käläistä hallituksen kokousta vastaavassa 
palaverissa.

Varmimmaksi vakuudeksi Olli lähetti ku-
van standaarien vaihdosta. Kuvassa 
Floorankentän standaarin on klubinsa 
puolesta vastaanottanut presidentti Mick 
Odgers. LC Buderim on perustettu 1967 
ja siellä on 23 jäsentä. Jäsenhankinta-
kampanja on menossa Australiassakin ja 
helmikuussa Buderim´n klubiin ollaan 
ottamassa 3 uutta jäsentä.

Teksti Antti Tuomikoski
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Kansainvälisten muisteluiden ilta

Helmikuun klubikokous oli kansainvälis-
ten muisteluiden ilta ja klubi sai kolme ul-
komaalaista viiriä ja yhden muistolahjan. 
Kokoukseen toi lisähohtoa myös kuver-
nööri Esko Viinikaisen vierailu ja uuden 
jäsenen ottaminen.

Klubikokous alkoi juhlallisesti jäseneksi 
ottamisella. Uusi jäsen Mikko Liski antoi 
jäsenvalan ja ja kummi Raimo Paappa 
kummivalan. Valat otti vastaan presidentti 
Olli Tiainen. Mikko otti valmistautumisen 
jäsenyyteen varman päälle ja piti tammi-
kuun kokouksessa klubiesitelmän mat-
koistaan Karjalan tunnetuimmille taistelu-
paikoikoille. Näilla matkoilla jäsenyyttä oli 
jo pohjustettu, sillä niille on osallistunut 
useampiakin floorankenttäläisiä.

Raimo Paappa kiinnittää jäsenmerkkiä uudelle jäsenellemme 
Mikko Liskille. Presidentti Olli Tiainen on juuri ottanut vastaan 
Mikon jäsenvalan.

Kuvernööri Esko Viinikaisen alustus 
osoitti, että hän oli tehnyt kotiläksynsä hy-
vin. Hän oli tietoinen, että Floorankenttä 
on piirin yksi johtava kulttuuriklubi. Esko 
oli osallistunut puolisoineen syksyllä jär-
jestettyyn Ketsuroitten konserttiimme. 
Vuotuinen piirin toiseksi suurin konsertti, 
adventtikonsertti Temppeliaukion kirkossa 
on Floorankentän järjestämä. Kuorona 
meillä on jo yli 10 vuotta ollut tunnettu ja 
tunnustettu Helsingin Laulu johtajanaan 
Hanna Remes.

Kuvernööri Viinikainen toi kokoukseem-
me illan ensimmäisen kansainvälisen tuu-
lahduksen lahjoittamalla klubille viime

kesäisen Minneapolisin Conventionin vii-
rin. Vastalahjaksi kuvernööri sai klubimme 
kauniin vihreän standaarin.

Kuvernööri Esko Viinikainen sai vierailustaan Floorankentän 
standaarin. Vastalahjaksi hän toi Minneapolisin Conventionin 
viirin.

Kuvernööri muistutti, että Minnesota on 
vanhaa suomalaisseutua. Suomalainen 
kuvernöörikurssi herättikin siellä huomio-
ta Finland-verkkareineen.

Sandra Okolo-Kulak oli viime kesänä 
vaihto-oppilaana Meksikossa. Hän toi 
sieltä sikäläisen klubin lahjana kaksi 
kansallispukuista nukkea. Presidentti Olli 
Tiainen otti ne mielellään vastaan, mutta 
sopi Sandran kanssa niin että hän saa 
pitää niitä huoneessaan matkamuistona 
kunhan lupautui tuomaan tai 
vanhempiensa mukana lähettämään ne 
klubimme juhliin.

Sandra Okolo-Kulak kertoi tyytyväisenä vaihto-oppilas-
matkastaan viime kesänä Meksikoon. Taustalla vanhemmat 
Katariina ja Matti Okolo-Kulak.



LC Helsinki/Floorankenttä Toimintakertomus 2009-2010

16

Viime kesänä Katarina ja Matti Okolo-
Kulakin perheessä oli vaihto-oppilas Sak-
sasta, Felix Meier. Felixin isän klubi LC 
Limes Friedrichsdorf oli lähettänyt meille 
klubinsa standaarin ja nyt Matti luovutti 
sen klubillemme.

Past-presidentti Matti Okolo-Kulak ojensi presidentti Olli  
Tiaiselle viime kesäisen vaihto-oppilaan tuoman standaarin 
Saksasta.

Presidentti Olli Tiainen oli joulusta tammi-
kuulle ladynsa Ritvan kanssa tyttäriensä 

luona Australiassa. Siellä Olli teki klubi-
vierailun paikallisen klubin LC Buderim´n 
hallituksen kokoukseen.

Presidentti Olli Tiainen toi Australiasta LC Buderim´n 
standaarin.

Tuliaisena oli standaari ja jatkossa se ko-
ristaa meidän kokouksiamme ja juhliam-
me. Olli vei mennessään meidän tunnuk-
semme Australiaan.

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski

Ladytapahtuma Sea Life´ssa

Kevään ladytapahtuma järjestettiin 11.3. 
Linnanmäen Sea Lifessa. Tilaisuuden 
alussa pidettiin maaliskuun klubikokous. 
Kokouksen jälkeen kierrettiin puolitoista 
tuntia Sea Lifen akvaariomaailmassa. Ilta 
päätettiin illalliseen ravintola Weeruskas-
sa.

Akvaarioissa näimme pääasiassa eksoot-
tisia kaloja ja muita merieläimiä sekä ve-
denalaista kasvistoa. Mutta löytyi sieltä 
tutunnäköisiä silakoitakin.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Sakari Hannula

Jälleen uusi jäsen

Floorankenttä sai huhtikuun kokoukses-
saan jälleen uuden jäsenen, kun Tapani 
Salminen antoi jäsenlupauksen. Kummi 
Raimo Paappa kiinnitti jäsenmerkin uu-
den jäsenen rintapieleen. Huhtikuun ko-
kous oli tärkeä valintakokous. Siitä huoli-
matta presidentti Olli Tiainen halusi aloit

taa kokouksen jäseneksiottoseremonialla.

Valintakokous valitsi ensi kauden presi-
dentiksi Miikka Vehkaojan. Sihteeriksi 
valittiin edelleen Sakari Hannula ja rahas-
tonhoitajaksi niin ikään edelleen Eero 
Lehtinen.
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Kummi Raimo Paappa kiinnittää jäsenmerkkiä juuri jäsen-
lupauksensa presidentti Olli Tiaiselle antaneen uuden jäsenen 
Tapani Salmisen rintapieleen.

Valintojen lisäksi asialistan ehkä tärkeim-
piä kohtia olivat: osallistumme näkövam-
maisten lasten kuntoutuspihahankkee-
seen 100 eurolla ja kesän nuorisoleirikus-
tannuksiin 150 eurolla. LCIF-alue-
koordinaattori Raimo Paapalle ja rahas-
tonhoitaja Eero Lehtiselle annettiin tehtä

väksi hoitaa kuntoutuspihaa koskeva tili 
siirto ennen LCIF-johtaja Veikko Teeriojan 
määräämää takarajaa. Liiton vuosiko-
kouksessa Hämeenlinnassa päätettiin tu-
kea N-piirin kuveernöörin Esko Viinikai-
sen valintaa Liiton varapuheenjohtajaksi.

Kevään mielenkiintoisia vierailuja tulevat 
olemaan toukokuun kokous Avain Tech-
nologies´ssa Ruoholahdessa ja odotettu 
matka Kiikalaan. Toukokuun klubikokous 
pidetään helatorstain vuoksi poikkeuksel-
lisesti keskiviikkona 12.5. klo 18.00. Kii-
kalassa kokoonnutaan 28.5. klo 18.00 
ampumaradalla. Illan ohjelmassa on mm. 
haulikkoammuntaa. Molempiin ilmoittau-
tumiset presidentti Olli Tiaiselle: Avain 
Technologies´iin 20.4. mennessä ja Kiika-
laan 12.5. mennessä.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Hannu Salo

Floorankentällä uudet nettisivut ensimmäisenä

Piirikokouksessa 24.4.2010 hyväksyttiin 
N-piirin toimintakertomus kaudelta 2008-
2009. Kertomuksessa todetaan mm. se, 
että Floorankenttä oli ensimmäinen klubi, 
joka otti käyttöön piirin uuden formaatin 
mukaiset nettisivut. Me itsehän olemme 
tämän tienneet koko ajan, mutta IPDG 
Jorma Laurila halusi kirjata tämän piirin 
asiakirjoihin virallisesti.

Uusien nettisivujen tietämiltä pääsimme 
toisenkin kerran toimintakertomukseen. 
Siellä nimittäin todetaan kuinka klubimme 
aktiivi Raimo Paappa on ollut vetämässä 
koulutusta uusien nettisivujen tullessa 
2008 käyttöön. Tähän mennessä jo kohta 
puolet klubeista on ottanut käyttöönsä 
piirin viestintäjohtaja Tusse Johanssonin 
kehittelemän helppokäyttöisen mutta silti 
näyttävän formaatin. Toimintakertomus 
löytyy N-piirin nettisivuilta.

Piirikokouksessa valittiin piirikuvernööriksi 
Tuomo Holopainen, ensimmäiseksi vara

piirikuvernööriksi Pekka Sarvanto ja toi-
seksi varapiirikuvernööriksi Jukka Kärk-
käinen. Valintansa jälkeen DGe Holopai-
nen julkisti ensi kauden piirihallituksen. 
Siihen oli valittu kaksi floorankenttäläistä. 
Hallinnollisena asiantuntijana jatkaa Antti 
Tuomikoski ja lohkon puheenjohtajana 
(ZC) tulee toimimaan Kyösti Pyysalo. 
Uusi kausi alkaa 1.7.2010.

Piirikokouksessa muisteltiin hymyssä suin piirikuvernöörin 
äskeistävierailua Floorankentän klubikokouksessa. Vas. 
Miikka Vehkaoja, Olli Tiainen, DG Esko Viinikainen, Kyösti  
Pyysalo ja Antti Tuomikoski.

Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Pekka Sarvanto
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Karol nuorisovaihtoon Peruun

Floorankenttä päätti jo viime kaudella lä-
hettää Karol Soisalon-Soinisen vaihto-op-
pilaaksi. Silloin Karol kuitenkin oli liian 
nuori, mutta tämän vuoden heinäkuussa 
järjestettävälle matkalle Karol on saanut 
myös Liiton nuorisovaihto-organisaation 
vahvistuksen. Kohdemaakseen Karol on
valinnut eksoottisen ja kaukaisen maan, 
Perun.

Karol Soisalon-Soininen (keskellä) kävi esitte-lemässä vaihto-
oppilasmatkasuunnitelmaansa toukokuun hallituksen 
kokouksessa.

Karol kävi esittelemässä matkasuunnitel-
maansa toukokuun hallituksessa. Ensi 
kaudella saamme sitten raportin matkasta 
ja matkavaikutelmista.

Hallituksen tämän kauden viimeinen ko-
kous pidettiin presidentti Olli Tiaisen ja 
hänen ladynsa Ritvan kotona Länsi-Pa-
silassa. Samassa paikassa hallitustaival 
myös alkoi, silloin presidentti Ollin keittä-
män hirvikeiton ryydittämänä. Ainakin 
lady Ritva vakuutti tuolloin, että keitto oli 
hirvimiehen itsensä keittämä. Ja on halli-
tus saanut nauttia presidenttipariskunnan 
herkullisista tarjoiluista kolmannenkin ker-
ran. Nimittäin kevättalvella oli tarjolla täy-
tekakkukahvit 40-vuotishääpäivän kun-
niaksi.
Teksti Antti Tuomikoski
Kuva Ritva Tiainen

Toukokuun kokous Avain Technologies Oy:ssä

Kauden viimeinen eli toukokuun kokous 
toteutettiin yritysvierailun merkeissä, 
Avain Technologies Oy:ssä Ruoholahdes-
sa. Illan isäntänä toimi yhtiön toimitusjoh-
taja Pekka Kuosmanen.

Avain Technologies on ohjelmistotuote- ja 
konsultointiyritys. Turvallisuus on keskei-
sessä osassa sen toimintaa. Esittelyn 
myötä sen uskoi. Yhtiön toimialaan nimit-
täin kuuluu mm. sähköisen allekirjoittami-
sen toteuttaminen ja tuotekehitys. Arkis-
toinnin kehittelylle taas tuo haasteita mm. 
se, että jokaisen vastasyntyneen terve-
ystiedot täytyy säilyttää periaatteessa

Toimitusjohtaja Pekka Kuosmanen esitteli Avain Technologies 
Oy:n toimialaa ja kehitysnäkymiä.
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Onnittelumalja Ari-Pekalle 20-vuotishääpäivän johdosta. 
Onnittelut lähetettiin myös ladylle.

vähintään 130 vuotta. Yhtiön omistajia 
ovat sen työntekijät ja Sitra.

Mielenkiintoisen illan vierailupaikan jär-
jestäjä Ari-Pekka Dag sai luvan poistua 
kesken kaiken. Syy oli hyväksyttävä: 20-
vuotishääpäiväillallinen yhdessä ladynsa 
kanssa.
Teksti ja kuva Antti Tuomikoski

Kiikalassa haulikkoammuntaa

Kiikalanvierailulla 28.5. oli tällä kertaa ai-
van uutta ohjelmaa, haulikkoammuntaa. 
Useimmat meistä vieraista piti haulikkoa 
kädessään ensimmäistä kertaa. Siksi am-
muntailta aloitettiinkin koulutuksella ja 
niistä tärkeimmällä: varomääräyksillä. 
Koulutusta valvoi radanhoitaja.

Loppukilpailuun (5 ampujaa) meistä selvi-
si vain Raimo. Kaikki palkintosijat menivät 
lopulta isännille eikä ihme. Kiikalan klubi-
laisista monet ovat innokkaita metsämie-
hiä ja muutenkin ammunnan harrastajia.

Presidentti Olli Tiainen luovutti kiitokseksi kuvakansion viime 
kevään vierailusta. Vastaanottajana LC Kiikalan presidentti  
Hannu Isotalo.

Raimo Paappa, reservin yliluutnantti

Eräskin on saanut armeija-aikanaan tark-
ka-ampujakoulutuksen.

Tappion sulatellua helpotti savusaunan 
pehmeät löylyt ja maalaistalon herkullinen 
illallinen. Muutamat jäivät yöksi pelatak-
seen aamulla golf-kierroksen Salon ken-
tällä.

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski
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Stipendejä Pasilan kouluille

Vakiintuneen tavan mukaisesti LC Floo-
rankenttä lahjoitti stipendejä Pasilan kou-
luille, Eläintarhan asteelle ja Länsi-Pasi-
lan ala-asteelle.Stipendilahjoitukset kävi 
viemässä presidentti Olli Tiainen ja lion 
Matti Pirjetä, viimeisellä kouluviikolla 
kesäkuun alussa.

Eläintarhan koulun rehtori Leena Andro-
nov kertoi samalla koulun uutisia. Koulu 
on Helsingin ainoa ranskankielellä perus-

Länsi-Pasilan koululle osoitetut stipendit vastaanotti  
apulaisjohtaja Pirkko Lassander. Luovuttajana Floorankentän 
puolesta lion Matti Pirjetä.

Niin ikään entisen käytännön mukaisesti 
nytkin annettiin kummankin koulun opet-
tajakunnalle valtuudet valita stipendien 
saajat.opetusta antava koulu. Apuna on 
syntyperäinen ranskaa puhuva opettaja. 
Koululla on myös ystävyyskoulu Rans-
kassa, Brioudessa. Tällä hetkellä Eläin-
tarhan ala-asteen oppilaista hieman yli 
puolet puhuu äidinkielenään muuta kieltä 
kuin suomea.

Rehtori Leena Andronov vastaanotti stipendit Eläintarhan 
koulun puolesta LC Floorankentän edustajalta Matti Pirjetältä.

Teksti Antti Tuomikoski, Kuvat Olli Tiainen

Hämeenlinnassa Floorankentällä 6 edustajaa

Floorankentällä oli näyttävä edustus Suo-
men Lions-liiton vuosikokouksessa Hä-
meenlinnassa 12.-13.6.2010. Paikalla oli 
klubistamme viisi leijonaa ja yksi ladyjen 
edustaja eli yhteensä kuusi.

Kokous oli rauhallinen, tosin varapuheen-
johtajasta jouduttiin äänestämään kaksi 
kierrosta. Valituksi tuli PDG Heimo Potin-
kara Lahdesta, C-piiristä.

Kyösti Pyysalo, Miikka Vehkaoja ja Antti Tuomikoski 
äänestämässä. (Henkilökunta avusti kuvan otossa)

Lippumarssilla presidentti Olli Tiainen kantoi Floorankentän 
lippua. (Kuva Jatta Tuomikoski)

Piirien rekisteröimistä vaatinut klubi veti 
aloitteensa pois, joten tehdyt sääntötar-
kennukset tehtiin sopuisasti.

Seuraava vuosikokous pidetään Vaasas-
sa 11.-12.6.2011.

Teksti Antti Tuomikoski
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Palkitut floorankenttäläiset
LCI:n Milestone Chevron 25 vuoden lions-palvelusta

Olli Tiainen

Timanttinen rintamerkki edelliseltä kansainväliseltä presidentiltä Eberhard J. 
Wirfsiltä kiitoksen osoituksena jäsenkasvun varmistamisesta

Olli Tiainen

Kotimainen 100 %:n presidentin ansiomerkki 
Olli Tiainen

Floorankentän Vuoden leijona -patsas
Sakari Hannula

100 % läsnäolo
Sakari Hannula
Mikko Latva
Matti Pirjetä
Kyösti Pyysalo
Hannu Salo
Antti Tuomikoski

Floorankentän myöntämät stipendit

Eläintärhan ala-aste, kevät 2010
Mohamed Abdikhariin, 2A
Ahmed-Nur Ahmed, 3A
Rounak Bhattacharjee, 4A
Eemeli Nurmi, 4-6 mominuoto
Mohamed Jubril, 5A
Emma Mononen, 5B
Aili Nuotio, 6A
Hertta Viskari, 6A

Toimitus, taitto sekä ensimmäisen sivun kuva Sakari Hannula


