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Lions Club Helsinki  TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 
Floorankenttä   
 
 
 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 
 
Toimintakertomus pohjautuu pääosin klubin www-sivujen ylläpitäjän, Antti Tuomikosken 
teksteihin. Valokuvamateriaali kaudelta löytyy klubin www-sivuilta:  
 
http://www.verkkoviestin.fi/lionshkifloorankentta/ 
 
Hallitus ja virjailijat 2014-2015 
 
Klubihallitus 2014-2015 
 
Presidentti Markku Heinaro 
 
Past President Sakari Hannula 
1. varapresidentti Kari Kammonen 
2. varapresidentti Timo Rantanen 
Sihteeri Vesa Puisto 
Rahastonhoitaja Raimo Paappa 
Jäsentoimikunnan pj. Jaakko Koskinen 
Tailtwister Kyösti Pyysalo 
 
Aktiviteettitoimikunnan pj. Kari Vento (hallituksen varajäsen) 
  
Virkailijat 
 
Webmaster Raimo Paappa 
 
Kotisivujen toimittaja Antti Tuomikoski 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski 
 
Nuorisovaihtovastaava Matti Okolo-Kulak 
  
Toimikunnat 
 
Jäsentoimikunta: 
Puheenjohtaja Jaakko Koskinen 
 
Aktiviteettitoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Vento 
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Presidentin katsaus päättyneeseen kauteen	  
	  

	   	   	  
	  
	  

Klubimme 26 kausi aloitettiin  hallituksen kokouksella 
pitopaikkana Pub Päätön Kana, läsnä oli 10 veljeä.  Päätimme lahjoittaa 
N-piirin kauden virallisessa avajaistilaisuudessa 28.08. 200€ 
Iiriskeskuksen kuntoutuspihan laitehankintoihin. 
  

Kauden ensimmäiseen klubikokoukseen Taverna Pohjan Akkaan saimme vieraaksi N-
piirin toisen varapiirikuvernöörin  Aarne Kiviojan.  Muita vierailijoita syyskaudella olivat 
treffiklubi Vantaa Komeettojen edustajat sekä Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Markku Seppä. 

 
Merkittävimmät aktiviteetit syyskaudella olivat perinteinen rauhanjulistekilpailu Eläintarhan 
ala-asteella,  osallistuminen nenäpäiväkampanjaan lipaskeräyksellä Arabian 
ostoskeskuksessa, sekä koko kauden merkittävin aktiviteetti adventtikonsertti 
Temppeliaukion kirkossa yhdessä Helsingin laulun kanssa. 
 
Kevät kaudella kymmenen floorankenttäläistä osallistui 10.1.2015 kunniakäynnille 
Hietaniemen sankarihaudoille. 
 
Kevätkauden vierailut: LC Helsinki Pro Humano - vieraili helmikuun 
klubikokouksessamme. Foorankenttäläiset puolestaan vierailivat merisipoolaisten 
kuukausikokouksessa Leipomokahvila N'avettassa Västerskogissa 
 
Kevään yksi eniten kiitosta saanut sekä hyvää mieltä tuottanut aktiviteetti oli hoitokoti 
Päiväkummussa  hemmottelupäivän päätteeksi järjestettyihin tanssiaisiin kavaljeereiksi 
kutsuttujen Floorankentän veljien sekä N-piirin tulevan ja entisen kuvernöörin pyörähtely 
hoitokotilaisten kanssa parketilla 
 
Kauden aikana klubin jäsenmäärä pysyi ennallaan. 
 
Lopuksi haluan kiittää klubivirkailijoita ja veljiä hienosta kaudesta ja saamastani avusta 
klubipresidentin tehtävien hoidossa.  Haluan myös toivottaa onnea ja menestystä 
seuraajalleni Flooran kentän klubipresidentin tehtäviin. 
 
Markku Heinaro 
Klubipresidentti 2014-2015 
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Kausi aloitettiin lahjoituksella Iiris-keskuksen kuntoutuslaitteisiin  
 
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 26.8.2014 Floorankentän hallitus päätti 
osallistua Iiris-keskuksen kuntoutuspihan leikki- ja kuntoutuslaitteiden hankintaan.  Iiris-
keskus on Näkövammaisten Keskusliiton päätoimipaikka Helsingin Itäkeskuksessa. 
 
Kausi aloitettiin lahjoituksella Iiris-keskuksen kuntoutuslaitteisiin  
Floorankentän presidentti Markku Heinaro ja Hannu Salo löivät kauden 
avajaistilaisuudessa piirikuvernööri Sini Eloholman kanssa kättä päälle. Eleellä 
Floorankenttä sitoutui tukemaan 200 eurolla piirin kampanjaa hankkia Iiris-keskukselle 
uusia leikki- ja kuntoutuslaitteita lasten kuntoutuspihaan.Syyskauden ensimmäisessä 
kokouksessaan 26.8.2014 Floorankentän hallitus päätti osallistua Iiris-keskuksen 
kuntoutuspihan leikki- ja kuntoutuslaitteiden hankintaan.  Iiris-keskus on Näkövammaisten 
Keskusliiton päätoimipaikka Helsingin Itäkeskuksessa. 
 
Uusien leikki- ja kuntoutuslaitteiden hankinta on N-piirin hanke, arvoltaan 1.500 euroa. 
Floorankenttä päätti osallistua siihen 200 euron lahjoituksella. Lahjoitus ilmoitettiin 
piirikuvernöörille kauden avajaistilaisuudessa 28.8., sattumoisin juuri Iiris-keskuksessa. 
Piirikuvernööri Sini Eloholma puolestaan ilmoitti avajaisyleisölle, että Floorankenttä on 
tässä mukana luetellen samalla muutkin hankkeeseen sitoutuneet klubit.  
 
Kuvernööri Eloholma kertoi, että lähes koko tarvittava rahamäärä (1.500 e) on saatu 
kokoon. Iiris-keskus on itse saanut esittää toiveen tarvittavista laitteista. 
 
Kausi alkoi varapiirikuvernöörin vierailulla 
 
Kauden ensimmäiseen kokoukseen saimme vieraaksi toisen varapiirikuvernöörin Aarne 
Kiviojan. Puheessa luotiin leijonahenkeä ja kalentereihin kirjattiin piirin tärkeimmät 
tapahtumat. Pitemmän aikajakson suurimpia tavoitteita ovat lähivuosien Punainen Sulka ja 
Lions-organisaation 100-vuotismerkkivuosi 2017.  
 
Aarne kertoi, kuinka Päämaja on aloittanut tämän kauden alussa valmistautumisen 
juhlavuoteen. Sattumoisin Aarnen kausi kuvernööritiimissä alkoi 1.7.2014 ja päättyy 
kuvernöörivuoteen 2017. Aarnen kolmivuotisen kauden kaksi ensimmäistä vuotta on 
juhlaan valmistautumista ja sitten viimeinen kausi päättyy varsinaisiin juhliin. 
 
Päämajan tavoitteena on, että tämän jakson aikana vuoteen 2017 mennessä leijonat 
palvelevat maailmanlaajuisesti sataa miljoonaa ihmistä. 
 
Nenäpäivä, rauhanjulistekilpailu, adventtikonsertti... 
 
Floorankenttä valmistautuu lähiajan aktiviteetteihin, kuten Nenäpäivään, 
Rauhanjulistekilpailuun ja adventtikonserttiin. Nenäpäiväkeräys toteutetaan kahtena 
päivänä Arabianrannan kauppakeskuksessa, Raimo Paapan johdolla. 
Rauhanjulistekilpailu järjestetään Eläintarhan ala-asteella, vastuuhenkilönä Matti Pirjetä.  
Adventtikonsertin ilmoitushankintaan osallistuu jokainen floorankenttäläinen yhdellä 
ilmoituksella, vain Jaakko Koskisella ja Simo Pääkkösellä on oikeus hankkia useampia 
ilmoituksia. 
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Piirin järjestämään kuntoutusvälineitten hankintaan Iiris-keskukseen päätettiin osallistua 
200 eurolla. Lahjoitus ilmoitetaan kuvernööri Sini Eloholmalle kauden avajaisissa 
sattumoisin juuri Iiris-keskuksessa. 
 
Floorankenttä hoiti taas nuorisovaihto-osuutensa 
 
Klubi kiitti Matti Pirjetää siitä, että hän oli kesällä huolehtinut parin viikon ajan yhdestä 
nuorisovaihto-oppilaasta.  Belgialaisnuorukainen oli viihtynyt Matin luona ja 
pääkaupunkiseudun nähtävyyksistä oli riittänyt ohjelmaa koko vierailun ajaksi. Vieras oli 
ollut ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Vihreys ja luonto sekä Helsingin puistot olivat 
erityisesti ihmetyttäneet 17-vuotiasta Michielia. Matti kertoi olvansa tyytyväinen 
saadessaan pitää huolta nuoresta, kohteliaasta ja kielitaitoisesta vaihto-oppilaasta.  - 
Tämä oli jo toinen kerta, kun Matti isännöi leijonien nuorisovaihtaria. 
 
Rehtori Andonovin lähtiäiskahvit 
 
Floorankentän pitkäaikaisimman yhteistyökoulun, Eläintarhan ala-asteen rehtori Leena 
Andonov tarjosi klubimme edustajille kakkukahvit 27.10.2014 kaksinkertaisesta syystä. 
Nimittäin tohtori Andonov siirtyy töihin Helsingin yliopistoon ja hän sai samalla käynnillä 
ojentaa rauhanjulistekilpailun parhaat työt Floorankentän raadin arvioitavaksi.  Rehtori 
Andonovin johtama koulu on osallistunut rauhanjulistekilpailuun toistakymmentä vuotta. 
 
Floorankentän pitkäaikaisimman yhteistyökoulun, Eläintarhan ala-asteen rehtori Leena 
Andonov tarjosi klubimme edustajille kakkukahvit 27.10.2014 kaksinkertaisesta syystä. 
Nimittäin tohtori Andonov siirtyy töihin Helsingin yliopistoon ja hän sai samalla käynnillä 
ojentaa rauhanjulistekilpailun parhaat työt Floorankentän raadin arvioitavaksi.  Rehtori 
Andonovin johtama koulu on osallistunut rauhanjulistekilpailuun toistakymmentä vuotta. 
 
  
Eläintarhan ala-aste on ollut klubin perustamisesta lähtien Floorankentän stipendikoulu. 
Klubi on tehnyt joka vuosi lahjoituksen stipendien jakamiseen koulussa. Opettajakunta on 
saanut valita stipendien saajat. Tohtori Andonovin rehtorikaudella Floorankenttä on 
järjestänyt koululla turvapäivän poliisivierailuineen; olemme saaneet osallistua koulun 
merkkivuosijuhliin. Rehtori puolestaan on vieraillut klubissamme kertoen koulun 
kulloisistakin uutisista.  
 
Klubilla ja koululla on ollut myös muuta yhteistyötä mm. rauhanjulistekilpailussa. Kilpailuun 
osallistuvat vuosittain 6-luokkalaiset opettajiensa ohjauksessa. 
 
Eläintarhan ala-asteen koulun oppilaat olivat jälleen aikaansaaneet taidokkaita ja 
omaperäisiä ehdotuksia Lion-järjestön maailmanlaajuiseen rauhanjulistekilpailuun. Klubin 
presidentti Markku Heinaro sekä rauhanjulistekilpailun yhdyshenkilö Matti Pirjetä kävivät 
noutamassa kilpailuehdotukset  arvioitaviksi ja toimitettavaksi edelleen N-piirin 
karsintakilpailuun. 
 
Teksti: Hannu Salo ja Antti Tuomikoski 
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Floorankentän lipastuotto1.192,35 € Nenäpäiväkampanjaan 
 
Floorankentän lipaskeräys tuotti Nenäpäiväkampanjaan 1.192,35 €. Keräyspartio miehitti 
lippaineen Arabian ostoskeskuksen kahteen kertaan, ensiksi perjantaina 31.10. ja sitten 
lauantaina 8.11.2014.  
 
Sotaveteraanien johtaja ja Komeetat vieraina marraskuussa 
 
Marraskuun klubikokouksessa 4.11.2014 oli kymmenen vierasta: treffiklubi Vantaa 
Komeettojen edustajat sekä Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n toiminnanjohtaja Markku 
Seppä. 
 
Toiminnanjohtaja Seppä on tänä vuonna ollut erityisen tiiviisti yhteistoiminnassa leijonien 
kanssa.  Tiivistä yhteistoimintaa kuvastaa se, että hän on Lions-liiton nimeämän 
veteraanineuvottelukunnan jäsen ja lokakuun alussa hän oli Liiton järjestämän Kiitos 
veteraanit! -seminaarin pääalustaja.  
 
Seminaarille hän antoi näyttävästi tilaa järjestönsä tabloid-kokoisessa jäsenlehdessä. 
Jutun veteraaniseminaarista toiminnanjohtaja / lehden päätoimittaja oli pyytänyt 
Floorankentän toimittajalta.  Marraskuun numero oli saatu kirjapainosta juuri 
vierailupäivänä ja painomusteelta tuoksuva lehti tuotiin kokoukseemme. 
 
Hoito- ja toimeentulovastuu yhteiskunnalla 
 
Toiminnanjohtaja Seppä tiesi, kuinka paljon eri hyväntekeväisyysjärjestöt -  mm. Lions-
organisaatio - tekevät veteraanien hyväksi.  Silti hän puheessaan toivoi kolmannelta 
sektorilta veteraanien huomioimista, jos mahdollista, vielä enemmän, heidän 
avustamistaan vaikkapa vain pieniltä tuntuvissa käytännön askareissa. 
 
Toiminnanjohtaja korosti, että jako yhteiskunnan ja kolmannen sektorin velvollisuuksiin on 
selvä: kolmannelle sektorille ei koskaan kuulu hoito- eikä toimeentulovastuu.  Ne kuuluvat 
yhteiskunnalle. 
 
Alustuksen teemaan hyvin sopien Floorankentälle valittiin marraskuun kokouksessa 
veteraanivastaava.  Valituksi tuli parin vuoden takainen presidentti Mikko Liski, 
sotahistorian tuntija, taistelupaikoilla kävijä.  Mikko on vetänyt useita ryhmämatkoja 
luovutetun Karjalan alueelle, monet klubilaiset ovat olleet näillä matkoilla usemmankin 
kerran. 
 
Tuttuja treffiklubivieraita 
 
Vantaan Komeettojen lähetystö tuli sinä iltana treffiklubivieraaksi.  Kyse oli 
vastavierailusta, sillä olemme olleet heidän vieraanaan viime keväänä.  Klubivierailuilla 
pääsee näkemään, kuinka momella eri tavalla samat asiat voidaan tehdä, nähdään kuinka 
erilaisia klubikulttuurit ovat.  
 
Meillä istutaan rauhallisesti pöydissä.  Sukkapuikot eivät heilu, yhtään kaulaliinaa ei 
klubikokouksissa valmistu.  Komeettojen järjestämänä oli pari iltaa aiemmin ollut piirin 
suurin konsertti.  Pääesiintyjä vaihtuu aina, nyt oli Erinin konsertti Lumossa.  
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 Meidän adventtikonserttimme on tulossa ensimmäisenä adventtisunnuntaina marraskuun 
lopussa.  Se on piirin toiseksi suurin säännöllisesti vuosittain järjestettävä konsertti.  Se 
järjestetään Temppeliaukion kirkossa.  Kuoro on jo 15 vuotta ollut sama, Helsingin Laulu, 
johtajanaan Hanna Remes. 
 
Piirikuvernööri on myöntänyt Floorankentälle kerran piirin parhaan klubin palkinnon.  
Komeetat on saanut sen useamman kerran.  Komeetat lahjoitti 2.11.2014 Lastensairaala 
2017 -hankkeelle 11.000 €.  Lahjoitus on koko maassa suurin yksittäisen leijonaklubin 
lahjoittamana.  Mekin olemme tehneet päätöksen Lastensairaalan tukemisesta, mutta 
emme pysty kilpailemaan euromäärässä Komeettojen kanssa.  
 
Keskustelussa todettiin, että Floorankenttä voittaa Komeetat takuuvarmasti vain 
Nenäpäivän lipaskeräyksessä.  Nimittäin Komeetat eivät osallistu siihen lainkaan, sillä aina 
marraskuun alussa järjestettävän konsertin ja isänpäivän aatonaattona toteutettavan 
Nenäpäivän järjestelyt menisivät niin pahasti päällekkäin. 
 
Floorankentän keräyssumma selvisi 8.11.2014; tänä syksynä kerätty ja tilitetty summa on 
1.192,35 €.  Se on kaksinkertainen keskivertoklubin keräyssummaan verrattuna. 
 
Tunnelmallisia joululauluja Temppeliaukion kirkossa 
 
Pääpaino tämänvuotisessa Floorankentän ja Helsingin Laulun yhteisessä 
adventtikonsertissa Temppeliaukion kirkossa oli tunnelmallisissa suomalaisissa 
joululauluissa. Kuoron johtajan Hanna Remeksen lauluvalinnat olivat selvästi yleisön 
mieleen. Yhteinen adventtikonsertti oli järjestyksessään kuudestoista, jälleen täydelle 
kirkkosalille. 
 
Adventtikonsertti "Kynttilät syttyy" järjestettiin 1. adventtisunnuntaina 30.11.2014, jolloin 
Talvisodan syttymisestä tuli kuluneeksi päivälleen 75 vuotta. Veteraanit ovatkin tämän 
kauden aikana Leijonien palveluaktiviteettien kohteena.  
 
Viime vuosina konsertissa on esiintynyt myös solisti, nyt sopraano Elli Vallinoja. Yleisö 
palkitsi suosionososituksilla tälläkin kertaa solistin. Nuoresta iästään huolimatta Vallinojan 
kyvyt on huomattu jo Suomen kansallisoopperaa myöten. 
 
Kuorolaisista soolon lauloi Raimo Grönroos, Varpunen jouluaamuna. 
 
Konsertin päätteeksi Floorankenttä järjesti huomionosoituksen kahdelle pitkäaikaiselle 
yhteistyöhenkilölleen.  Konserttijärjestelyistä Temppeliaukion kirkossa 12 vuoden ajan 
vastanneen pastori Soili Maisilan toimenkuva muuttuu ja vuoden alusta lähtien hän vastaa 
Töölön seurakunnan lähetystyöpapin tehtävistä. Toinen huomionosoitus kohdistui tohtori 
Leena Andonoviin. Hän on toiminut Floorankentän tärkeimmän yhteistyökoulun 
Eläintarhan ala-asteen koulun rehtorina yli 20 vuotta. Tänä syksynä hän on siirtynyt 
Helsingin yliopistoon. 
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Kunniakäynnillä sankarihaudoilla 
 
Kymmenen floorankenttäläistä osallistui 10.1.2015 kunniakäynnille Hietaniemen 
sankarihaudoille. Ryhmä oli kunniakäynnin yksi suurimmista. Floorankentän lippua kantoi 
varapresidentti Kari Kammonen, piirin lipun kantaminen oli uskottu Floorankentän Kyösti 
Pyysalolle. 
 
B- ja N-piirien yhteinen kunniankäyntiperinne on alkanut jo 60-luvulla. Aiheesta on 
laajempi kuvakooste N-piirin nettisivuilla www.lions.fi/n. 
 
Pro Humano vierailulla helmikuussa 
 
Piirimme yksi pienimmistä mutta aktiivisimmista klubeista - LC Helsinki Pro Humano - 
vieraili helmikuun klubikokouksessamme 3.2.2015. Meille jäi vierailusta paljon opittavaa, 
mm. mitä voidaan tehdä Lions Questissa, mitä kummilapsi-toiminnassa. Vierailijoitten 
presidentti Sinikka Nikkanen pesi meidät jopa tietokilpailussa. 
 
Floorankentällä ja Pro Humanolla on ollut yhteistoimintaa ainakin kymmenen vuotta, mm. 
adventtikonsertissa. Siis vähintään tämän kymmenen vuoden ajan Pro Humano on myynyt 
ilmoituksia konserttimme käsiohjelmaan. Ja prohumanolaisia on tämän ajan aina 
osallistunut konserttiimme lippuja ja/tai lippupaketteja myyden. 
 
Meidät kutsuttiin myös vastavierailulle. Vierailu on teknisesti jopa helppo toteuttaa, sillä 
kummallakin on kokouspaikkana Nyyrikki. Odotamme kuka tulevista presidenteistä laittaa 
vierailun toimintasuunnitelmaansa. 
 
Vierailusta on uutinen myös Pro Humanon sivuilla 
 
Vierailulla Meri-Sibbon vaalikokouksessa 
 
Floorankenttä ja LC Sipoo/Meri-Sibbo ovat vierailleet säännöllisesti toisten luona vuoden 
2012 klubitreffeistä lähtien. Tällä kertaa floorankenttäläiset vierailivat merisipoolaisten 
kuukausikokouksessa Leipomokahvila N'avettassa Västerskogissa. 
 
Meri-Sibbo kokoontuu kuukausikokouksiinsa nykyisin viehättävässä leipomokahvilassa, 
N'avettassa. Sen sisätiloissa on näkyvillä niin tukihirret kuin tiiliseinääkin, ja erilaista 
kahvipullaa on valinnan vaikeuteen asti. 
 
Floorankenttäläisten edustus oli valitettavan vähäinen, sillä presidentti Markku Heinaron 
mukana olivat vain lionit Sakari Hannula ja Pertti Huovinen. Tunnelmaan tämä ei onneksi 
vaikuttanut, ja Meri-Sibbo otti vieraansa vastaan lämpimästi. 
 
Merisipoolaisten kokous oli samalla vaalikokous, ja hyvin etukäteen valmistellut asiakohdat 
etenivät ripeästi kokousta johtaneen 1. varapresidentti Matti Kampisen komennossa. 
Perinteisten aktiviteettien, hevosen lannan myynnin ja viidesluokkalaisten keväisen 
veneretken, lisäksi oli suunnitteilla liikenneturvallisuustapahtuma mopoikäisille koululaisille. 
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Kokouksen jälkeen nautittiin N'avettan maukas koskenlaskija-kanakeitto jälkiruokakahvin 
ja pullan kera. Lämminhenkisen vilkasta keskustelua käytiin pöydän ympärillä niin hevosen 
lannasta kuin Sipoon nähtävyyksistä. 
 
Suuret kiitokset iloisesta tapaamisesta LC Sipoo/Meri-Sibbolle, ja tervetuloa ensi kaudella 
taas vuorostaan vierailulle Floorankenttään! 
 
Teksti Sakari Hannula 
 
Lahjoituksia Iiris-keskuksen kuntoutuspihaan 
 
Lions-liiton N-piiri on hankkinut Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuspihaan laitteita 
jälleen tällä kaudella. Maanantaina 11.5.2015 oli lahjoituspäivä. Silloin luovutettiin mm. 
norsupyörä, jonka hankkimiseen Floorankenttä on taloudellisesti osallistunut, ja trampoliini. 
 
Mannerheimin museolla toukokuussa 
 
Vierailimme toukokuussa 2015 Mannerheimin museolla Helsingin Kaivopuistossa. Talo oli 
Mennerheimin kotina vuodesta 1924 lähtien aina hänen kuolemaansa 1951 saakka. Talo 
muutettiin Mannerheim-museoksi heti marsalkan kuolinvuonna. Vuonna 1957 
Mannerheim-säätiö osti kiinteistön Karl Fazerilta, jonka vuokralaisena Mannerheim oli 
talossa asunut. 
 
Rakennuksesta näkee ja aistii, kuinka se on ollut sotilaan, valtiomiehen ja 
tutkimusmatkailijan koti yli neljännesvuosisadan.  Museo on luonnollisesti täydentynyt 
vuosikymmenien saatossa.  Vaihtuvat näyttelyt tuovat uutta väriä 1900-luvun ehkä 
merkittävimmän suomalaisen henkilön historiakuvaan. 
 
Kuvaajan mielestä museon suurin heikkous on se, ettei siellä saa valokuvata.  Tällä kertaa 
ei saanut ryhmäkuvaa ottaa edes eteisessä, mutta vahtimestari tuli ystävällisesti ottamaan 
kuvan ryhmästämme museon etuovella. 
 
Selfie Hannu Salon kotoa 
 
Lähtiessä klubimme jäsen Hannu Salo osti kortin Eero Järnefeltin maalaamasta taulusta, 
johon oli maalattu kenraali Mannerheim hänen valtionhoitaja-ajaltaan.  Alkuperäinen 
Järnefeltin maalaus on valtioneuvoston istuntosalin seinällä presidenttien muotokuvien 
joukossa. 
 
Hannulle kuva on tuttu, lähes vastaava on esillä hänen kotonaan.  Nimittäin hänen isänsä 
Lauri Salo oli maalannut vastaavan kuvan tammikuussa 1951 heti Mannerheimin 
kuoleman jälkeen. Mallina Lauri Salo oli käyttänyt Eero Järnefeltin maalaamaa taulua. 
Kortti on kuvan alakulmassa. 
 
Hannu muistelee isänsä Lauri Salon (1920-1991) maalaaman Mannerheim-muotokuvan 
kopion syntyvaiheita. "Isäni käytti mallina koko sivun värikuvaa Eero Järnefeltin 
maalauksesta Pienessä tietosanakirjassa. Itse maalaustyö kesti isältä noin kaksi viikkoa. 
Maalausteline oli Kokemäen Kankaantaustan kansakoulun käsityöluokassa samaan 
aikaan, kun luokkaa käytettiin poikien veiston opetuksessa." 
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Kopion maalaaminen muistetaan Kankaantaustan kylällä edelleen, kertoo Hannu: "Olin 
koulun 100-vuotisjuhlassa vuonna 2009 ja useampikin isäni entisistä oppilaista kyseli ko. 
taulusta, jonka syntyä he olivat seuranneet." 
 
Kopion maalaaja oli leijonien jäsen 
 
Vuonna 1946 syntynyt Hannu muistaa myös, kuinka isä oli vienyt hänet, alle kouluikäisen 
poikansa katsomaan Mannerheimin hautajaisista tehtyä dokumenttielokuvaa. Ja isän 
muistelu jatkui: 
 
"Isä oli mennyt vapaaehtoisena talvisotaan, oli välirauhan aikana varusmiespalveluksessa 
ja osallistui jatkosotaan JR8:ssa, joka tunnetaan Tuntemattoman sotilaan rykmenttinä. Sen 
mukana isä osallistui myös Lapin sotaan." 
 
Sittemmin Lauri Salo oli osallistunut myös Lions-toimintaan ollen LC Kokemäen 
perustajajäsen vuonna 1955. 
 
Alla oleva valokuva Hannun isästä on 60-luvun alkupuolelta eli nelikymmenvuotiaana. 
 
Floorankentälle Päämajan Excellence-palkinto 
 
Kevään viimeisessä kokouksessa toukokuussa julkistettiin edellisen kauden 2013-2014 
tärkeimmät huomionosoitukset.  Päämaja oli myöntänyt Floorankentälle "Club Excellence 
Awardin". Se on lippunauhaan kiinnitettävä award ja sen ensimmäinen julkinen 
esittäytyminen on Sotkamon vuosikokouksessa Vuokatissa kesäkuun toisena 
viikonloppuna. 
 
Palkitun kauden 2013-2014 presidenttinä toimi Sakari Hannula. Hän henkilökohtaisesti sai 
Päämajan palkitsemana erittäin hyvän presidentin ansiomerkin. Jo aikaisemmin 
piirikuvernööri Heikki Saarinen oli myöntänyt Sakarille kotimaisen 100 % presidentin 
ansiomerkin. Joten voitaneen todeta, että Sakari putsasi pöydän täydellisesti. 
 
Kiikalassa jäljitettiin sodanaikaisen pommikoneen jäänteitä 
 
Toukokuun lopulla 2015 Floorankentän jäseniä kävi tutustumassa Kiikalan Rekijoella sinne 
talvisodan aikana pudotetun pommikoneen putoamispaikkaan.  Pudottamispäivä on 
todennäköisesti ollut 2.3.1940. Tutustumismatkalla pääoppaana oli LC Kiikalan presidentti 
Kalle Lehtinen. 
 
SB-2 tyyppisen pommituskoneen oli pudottanut hävittäjälentäjä Urho Lehtovaara.  Koneen 
pudotus oli ollut Lehtovaaran ensimmäinen ilmavoitto.  Kaikkiaan hän pudotti 44 
vastustajan konetta ja myöhemmin hänet nimettiin Mannerheim-ristin ritariksi. 
 
Pudottamispaikalla ei ole enää juuri mitään jäänteitä.  Kone oli räjähtänyt maahan 
osuessaan ja pikkupojat olivat keränneet ne vähäisetkin jäänteet.  Osa jäänteistä löytyy 
edelleen paikallisten talojen varastoista ja liitereistä.  Kiinnostavimpia on Neuvostoliiton 
Kommunistisen puolueen jäsenkirjan riekaleet, joista näkyy kuinka tunnollisesti 200 ruplan 
jäsenmaksu oli kuukausittain maksettu. 
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Miehistön 3-4 jäsentä oli kuollut viimeistään rajähdyksessä koneen iskeytyessä maahan.  
Heidät on haudattu läheiselle suontyyppiselle alueelle, mutta hautaa ei ole löydetty.  
Lentueen johtaja, "eversti Z" oli pelastautunut laskuvarjolla, mutta hän oli sittemmin kuollut 
Salon sairaalassa.  Välirauhan aikana hänen "maalliset jäännöksensä" oli haettu 
sinkiarkussa takaisin Neuvostoliittoon. 
 
Tietolähteitä löytyy sotahistoriateoksista ja yksityisistä paperille kirjatuista muisteloista 
sekä Wikipediasta ja nettimuisteloista.  Lisäksi vanhemmat paikalliset asukkaat 
muistelevat tapausta edelleen, mm. Kallen sukulaiset ovat muistelleet hänelle tapausta. 
 
Liiton viestintä Floorankentän johtoon 
 
Suomen Lions-liiton viestintä siirtyi Sotkamon kokouksessa 12.6.2015 täydellisesti LC 
Floorankentän johtoon.  Nimittäin Liiton vuosikokouksen alla pidetyssä 
kuvernöörineuvoston kokouksessa vt. viestintäjohtajaksi valittiin Raimo Paappa ja Lion-
lehden toimitusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Antti Tuomikoski. 
 
Sotkamon vuosikokouksessa 13.6.2015 oli Floorankentältä sääntöjen mukainen täysi 
edustus, 3+1.  Klubin valitsemina edustajina olivat presidentti Markku Heinaro, 
varapresidentti Kari Kammonen ja viime kauden sihteeri Timo Rantanen.  Entisenä 
kuvernöörinä Antti Tuomikoskella oli myös edustusoikeus vuosikokouksessa. 
 
Viestinnän johtoon valitut Raimo ja Antti ovat pitkäaikainen yhteistyöpari.  Antin toimiessa 
Floorankentän presidenttinä 1998-1999 Raimo toimi sihteerinä.  Antin toimiessa N-piirin 
kuvernöörinä 2005-2006 Raimo toimi kuvernöörin valitsemana piirisihteerinä.  Raimon 
toimiessa N-piirin Nenäpäivävastaavana vuodesta 2014 lähtien niin Antti on toiminut 
kampanjassa Liiton valokuvaajana. Floorankentän nettisivujen web-master on Raimo ja 
toimittajana Antti.  
 
Koko valtakunnassa ensimmäisenä klubina Floorankenttä otti käyttöönsä Verkkoviestimen 
julkaisupohjan.  Nyt Verkkoviestimen järjestelmä on käytössä useissa piireissä ja sadoissa 
klubeissa. Thorleif Johansson, joka toimii Liiton viestintäjohtajana 1.7.2015 saakka, 
koulutti 2008 Floorankentän uusien nettisivujen käyttäjiksi Raimon ja Antin lisäksi myös 
silloisen web-masterin Sami Savolaisen. 


