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Lions Club Helsinki Floorankenttä  Toimintakertomus, kausi 2018-1018 
Pertti Huovinen   26.09.2019 
 
 
 
Presidentin saatesanat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubimme toimintakausi 2018-2019 oli tavanomaisesta poiketen poikkeuksellisen 
aktiivinen ja suurten juhlien sävyttämä. Yhteinen 20v-taival Helsingin Laulun kanssa 
huipentui tänäkin vuonna Temppelinaukion kirkossa adventtina järjestettyyn 
juhlakonserttiin. Kauden toinen kohokohta oli keväällä klubimme 30v-juhlallisuudet. 
Sekä Lions Liiton että N-piirin johdon lisäksi tilaisuudessa oli edustettuna 12 lionsklubia. 
 
Tilaisuuden juhlapuhuja oli Lions Liiton entinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen todeten 
mm. että Floorankenttä tunnetaan aktiivisesta osallistumisesta liiton ja piirin eritasoisiin 
tehtäviin. Tilaisuudessa palkittiin useita henkilöitä mm. jo monessa ansioituneelle 
jäsenellemme Antti Tuomikoskelle myönnettiin Lions Pro Ritarin- arvo (nro30). 
 
Varainhankinta pohjautui edelleen vankasti kirkkokonserttiin. Lisäksi osallistuimme 
jälleen valtakunnalliseen Nenäpäiväkeräykseen sekä Auta lasta-auta perhettä 
keräykseen, jonka tuoton luovutimme Vallilan ensikodille. Kerättyjä varoja luovutimme 
stipendeinä jaettavaksi sekä Arabian että Pasilan ala-asteelle. Lisäksi tuimme Iiris-
keskuksen kalustohankintoja sekä luovutimme konsertti lippuja Vallilan ensikodin käyttöön. 
 
Klubikokouksiamme elävöittivät lukuisat ulkopuoliset esitelmien pitäjät. Avectilaisuuksia 
juhlien lisäksi oli myös ”pikkujoulu” -risteily Tallinnaan ja UutisvuotoTV-ohjelman 
nauhoitustilaisuudessa yleisönä oleminen. Vuosittaista osallistumista tammikuun 
sankarihauta-vierailuun ei myöskään unohdettu. Perinteisesti LC Kiikala oli vieraanamme 
syyskaudella jääkiekko-ottelun merkeissä ja me Kiikalassa vastavuoroisesti kevät 
kaudella. LC Malmittaret vierailivat klubikokouksessamme kevätkaudella ja me 
puolestamme LC Oulunkylän vieraana myös keväällä. 
 
Klubimme jäsenmäärä säilyi toimintakauden aikana entisellään. Haluan kiittää 
kaikkia klubimme jäseniä aktiivisesta osallistumisesta juhlavuotemme työntäyteiseen 
toimintaan sekä myös siitä arvokkaasta tuesta, jonka teiltä sain tehtäväni hoitoon. 
 
Pertti Huovinen   

Klubin presidentti 2018-2019 
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Hallitus ja virkailijat 
 
Klubihallitus 2018-2019 
  
Presidentti Pertti Huovinen 
Past President Hannu Salo 
  
1. varapresidentti Kari Kammonen (koulutusjohtaja GLT) 
2. varapresidentti Kyösti Pyysalo 
Sihteeri Kari Vento 
Kokoussihteeri Jaakko Koskinen 
Rahastonhoitaja Raimo Paappa 
  
Tailtwister Sakari Hannula 
Jäsenjohtaja Jaakko Koskinen (GMT) 
Palvelujohtaja Kari Vento (GST) 
LCIF-koordinaattori Mikko Liski 
  
Virkailijat 
  
Webmaster Raimo Paappa 
Kotisivujen toimittaja Antti Tuomikoski 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski 
Nuorisovaihtovastaava Matti Pirjetä 
ARS-asiamies Mikko Latva 
  
SULKA-vastaava Kyösti Pyysalo 
  
Toimikunnat 
 
Jäsentoimikunta: 
Puheenjohtaja Jaakko Koskinen 
 
Aktiviteettitoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Vento  
 
Kauden alkaessa kirjattua 
 
Helteinen kesä on pitkällä.  Toiminta alkaa elokuun lopulla jo perinteisellä matkalla 
taistelupaikoille.  Matkaa Venäjän Karjalaan 23.-26.8.2018 vetää jäsenemme Mikko Liski, 
niin kuin ennenkin.  Mikko lupasi ottaa kameran ja kynän mukaan, joten saamme lukea 
aikanaan matkaraportin. 
 
Presidentti Pertti Huovinen muistuttaa, että klubin kokoukset alkavat hallituksen 
kokouksella ti 28.8. klo 17.00 Zinnkellerissä, Meritullinkatu 25, ja kuukausikokouksella 4.9. 
klo 17.00, ravintola Nyyrikissä, Pohjolankatu 2, Metsälä. 
 
Sihteeri Kari Vento pitää vasemmassa palkissa olevan tapahtumakalenterin ajan tasalla 
koko kauden.  Se on jo nyt päivitetty. Sakari Hannula puolestaan on päivittänyt 
virkailijaluettelon ja Ajankohtaista-sivut vasempaan palkkiin yläotsikolla "Kausi 2017-2018". 
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Kesän tässä vaiheessa omenat ovat parhaimmillaan, niin kuin kuvasta näkee. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Vienan Karjalan taistelupaikoilla 
 
Hulkonniemen taistelun muistomerkki Suomussalmella. Ilmari Kiannon kotitalo Turjanlinna 
Hulkonniemessä tuhoutui Talvisodassa, ja takana näkyvää Kiantajärven selkää pitkin 
vihollisjoukot häädettiin pois Suomussalmelta talvella 1940. 
 
Monelle floorankenttäläiselle tutuksi tullut sotahistorian harrastajaryhmä suuntasi 
allekirjoittaneen johdolla Vienan Karjalaan talvi- ja jatkosodan taistelupaikolle elokuun 
lopussa.  Matkalle lähdettiin 23.8.2018. 
  
Lentokoneen laskeuduttua Kuusamoon suuntasimme kulkumme Suomussalmelle ja 
Kuhmoon. Täällä neuvostojoukot ylittivät Suomen rajan 30.11.1939 ja Talvisota alkoi.  
Hyökkäysoperaatiolla neuvostojoukot saivat vallattua Suomussalmen kirkonkylän. 
Tunnetuissa Kuhmon, Suomussalmen ja Raatteentien taisteluissa vihollinen lyötiin 
kuitenkin takaisin Talvisodan loppuun mennessä. 
  
Retken toinen päivä keskittyi Jatkosodan hyökkäysvaiheeseen. Seurailimme kenrm. Erkki 
Raappanan 14.D:n sotatietä Rukajärvelle, jossa vierailimme Pallo-tukikohdassa. Pallossa 
käytiin kesäkuussa 1943 siihen asti sodan suurin tykistötaistelu, ja matala kukkula vaihtoi 
omistajaa useita kertoja. Lopulta Pallo jäi suomalaisten haltuun, kunnes se 
vetäytymisvaiheessa 1944 luovutettiin viholliselle. Pallo-tukikohdassa on edelleen 
nähtävissä taisteluhautoja ja korsujen jäännöksiä.  
  
Pallosta matkamme jatkui Vuonisen ja Vuokkiniemen kautta Uhtualle, jossa suunnassa 
saksalaiselle AO Norwegenille alistettu suomalaisen Osasto F:n (Fagernäs) hyökkäys 
pysähtyi KisKis kukkuloille noin 10 km ennen Uhtuaa. 
  
Kolmantena päivänä seurailimme niin ikään saksalaiselle AO Norwegenille alistetun 
Ryhmä J:n (Turtola) hyökkäysreittiä Sohjananjoen yli Kiestinkiin, jonne Mannerheim 
pysäytti hyökkäyksen suomalaisten osalta Yhdysvaltojen poliittisen painostuksen alla 
1942. Suomalaiset jäivät Kiestingissä mottiin.  Näissä taisteluissa kaatui Ryhmä J:n 
komentaja ev. Jussi Turtola ja kirjailijana tunnetuksi tullut alik. Kalle Päätalo haavoittui 
vakavasti. 
  
Yövyttyämme Vienanmeren rannalla Kantalahdessa suuntasimme kulkumme takaisin kohti 
Suomea. Jatkosodan alussa 1941 saksalaisten 169. D ja SS-Vuoristodivisioona Nord 
hyökkäsi suomalaisten 6.D tukemana Kuolajärven, Alakurtin, Kairalan ja Tuntsajoen kautta 
vanhalle rajalle ja edelleen kohti Kantalahtea.  Sieltä tarkoitus oli kääntää hyökkäys 
pohjoiseen Murmanskiin. Hyökkäys kuitenkin tyrehtyi Vermanjoelle, jossa asemat 
sijaitsivat jatkosodan loppuun asti. Vierailimme myös Alakurtin kaupungissa, jonne 
venäläiset ovat rakentamassa uudelleen jo kertaalleen lopetettua varuskuntaa. 
  
Retkemme päätteeksi perehdyimme vielä Talvisodan aikaisiin taisteluihin Sallassa, 
yrittihän Neuvostoarmeija tätäkin kautta tunkeutua Suomeen joulukuussa 1939. Hyökkäys 
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saatiin pysäytettyä vasta Kemijärven itäpuolella, ja vihollisen 122. D vetäytyi Märkäjärvelle 
ja Sallaan, jossa taistelut muuttuivat asemasodaksi tammikuussa 1940. 
  
Vierailu Mannerheim-ristin ritarin kotitalossa 
  
Eräänä retken kohokohtana oli käynti sallalaisen taksiautoilija Martti Remeksen luona. 
Martin isä oli kapt. Olli Remes, Mannerheim-ristin ritari nro 10.  Hän kaatui tarkk'ampujan 
luotiin Krivin taisteluissa 31.12.1942 luovuttaessaan komppanianpäällikön tehtäviä 
etulinjassa seuraajalleen.  
  
Olli Remes oli myös maajoukkuetason hiihtäjä, joka edusti Suomea useissa MM-kisoissa 
ja Garmisch-Partenkirchenin olympialaisissa 1936.  
  
Martin hallussa on Mannerheim-ristin ritari nro 72 Olavi Alakulpilta saatu nahkatakki. 
Alakulppi oli niin ikään maajoukkuehiihtäjä edustaen sekä Suomea että USA:ta, mutta 
kunnostautui sodan aikana Erillinen Osasto Sau:n ehkä maineikkaimpana partionjohtajana 
erityisesti partisaanijahdeissa. Aikanaan Alakulppi sai syytteen asekätkennästä. Tutun 
miehen ollessa vanginvartijana hän karkasi hammaslääkärireissulla ValPo:n kynsistä 
piileskellen Remesten kotitalossa. Myöhemmin Alakulppi pakeni Ruotsin ja Venezuelan 
kautta USA:han, jossa hän loi merkittävän sotilasuran.  Nyt hän on haudattuna Arlingtonin 
sotilashautausmaalle Virginiaan.  
  
Palvellessaan komppanianpäällikkönä Länsi-Saksassa oli Alakulpilla 
varusmiesautonkuljettajanaan muuan kersantti Elvis Presley, joka lahjoitti nahkatakkinsa 
silloiselle esimiehelleen.  
  
Alakulppi toimi myös USA:n hiihtomaajoukkueen johtajana neljissä olympialaisissa, ja 
kyseinen nahkatakki oli joukkueenjohtajan virallinen kisa-asu. Alakulppi lahjoitti Suomessa 
käydessään maineikkaan takkinsa Martti Remekselle. 
  
Floorankenttäläisistä tälle matkalle osallistuivat Pertti Huovinen, Arto Mattila ja Mikko Liski.  
Saman verran oli mukana muita sotahistorian harrastajia. 
  
Teksti: Mikko Liski ja Sakari Saikka 
 
Hallitus jatkoi ensimmäistä kokousiltaansa veneristeilyllä 
 
Hallituksen kokouksen jälkeen iltaa jatkettiin veneristeilyllä Helsingin edustalla.  Kari 
Kammosen kipparoimalle risteilylle osallistuivat presidentti Pertti Huovinen, sihteeri Kari 
Vento ja kokoussihteeri Jaakko Koskinen sekä Aleksi Puisto. 
Floorankentän kauden 2018-2019 hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen tehtiin 
veneristeily Helsingin edustalla.  Varsinainen kokous pidettiin Zinnkellerissä.  Sieltä oli 
lyhyt matka veneen kotisatamaan, Helsingin Moottorivenekerhon (HMVK) laituriin 
Tervasaaressa. 
 
Kari Kammosen kipparoima iltaristeily kesti nelisen tuntia.  Ensiksi suunnattiin 
Suomenlinnaan ja paluumatka veneen kotisatamaan tehtiin Kaivopuiston kautta. 
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Kari on kokenut veneilijä.  Hän on purjehtinut jo 20 vuotta.  Päättyneenä kesänä hän oli 
puolisoineen yhtäjaksoisesti merellä 10 päivää.  Oli kierrelty Turun saaristossa.  Kaukaisin 
käyntisatama oli Iniö. 
 
Esmira-vene on rekisteröity 8 hengelle.  Vene on tyypiltään Finnsailer 30, 
moottoripurjehtija.  Pituutta veneellä on 30 jalkaa (9,1 metriä) ja leveyttä 3,1 metriä.  
Painoa on noin 5000 kg ja syväystä 1,5 m.  Moottorina on Volvo Penta 21 kW/29 hv. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Vierailijana Espoon sijoitusjohtaja  
 
Alustajana Espoon kaupungin sijoitusjohtaja Maarit Vierunen. 
Espoon kaupungin sijoitusjohtaja Maarit Vierunen vieraili Floorankentän syyskuun 
kokouksessa 4.9.2018.  Hän piti mielenkiintoisen esitelmän koskien Espoon kaupungin 
omistaman rahaston sijoitustoimintaa. Espoon kaupunki on ainut kaupunki Suomessa, jolla 
ylipäätään on rahastomuotoista sijoitustoimintaa sähköyhtiönsä myyntituotosta. 
  
Käytettävissä oleva rahasto siis perustuu kaupungin omistuksessa olleen Espoon Sähkö 
Oy:n vuonna 2006 loppuunsaatettuun myyntiin.  Saadut varat, 365 miljoonaa euroa, 
päätettiin rahastoida ja vain rahaston tuotot oli lupa käyttää kaupungin tarpeisiin. 
  
Alustuksesta kävi ilmi, että yli kymmenen vuoden aikana saadut tuotot ovat vaihdelleet 
hyvinkin merkittävästi. Espoon Sähkön myynti ja varojen käyttö on vuosien varrella 
herättänyt paljonkin kriittistä keskustelua.  Mutta kysymykseen, oliko myynti järkevää, 
esitelmöitsijä vastasi, että joitain vertailuja on tehty, ja niiden valossa näyttää siltä, että 
myynti ja rahaston perustaminen olivat kannattavia toimenpiteitä. Tosin vertailu on hieman 
hankalaa, koska yhtiö ei  omistanut yhtään sähköntuotantolaitosta. 
  
Teksti: Pertti Huovinen 
 
Menestyneitten naisten vierailut jatkuvat 
 
Televisiokuuluttaja Anna-Liisa Tilus kertomassa työstään YLE1:ssä. 
Floorankentän lokakuun alun kuukausikokouksessa vieraili kaikille suomalaisille tuttu 
Anna-Liisa Tilus, televisiokuuluttaja ja entinen Miss Suomi.  Wikipedia tietää kertoa, että 
missikisoissa Anna-Liisa oli kerännyt koko potin: valittiin myös kuvauksellisimmaksi 
missiksi ja lehdistön ihannetytöksi. 
  
Yleisradiosta Helena Kokko oli kysynyt Anna-Liisalta, olisiko tämä kiinnostunut kuuluttajan 
tehtävästä.  Oli kiinnostunut pyydettäessä ja on kiinnostunut edelleen.  Tehtävä on 
vuosikymmenien aikana muuttunut.  Työ on päätoimista, vaikka ruudussa kuuluttajat ovat 
illan aikana vain muutaman minuutin.  He tekevät taustatöitä aivan kuten toimittajatkin.  
Lisäksi Anna-Liisalle kuuluvat TV1:n kanavaemännän tehtävät. 
  
Uuden tai seuraavan ohjelman esittelyyn kuuluttajalla on aikaa yleensä vain 40 sekuntia.  
Se esittelyaika täytyy valmistella huolella. 
  
Siviilissä Anna-Liisa kertoi olevansa ”futismutsi”.  Molemmat pojat ovat 
jalkapalloammattilaisia Euroopassa, toinen Italiassa ja toinen Hollannissa.  Molemmilla on 



 6(17)  

tavoitteena maaottelupaikka, toisella se jo on.  Kotimaan vierailullaan futisveljekset saavat 
fysioterapeutti-siskoltaan erityisen käsittelyn.   
  
Tiedottajan koulutuksen hankkinut Anna-Liisa on esiintynyt monissa ohjelmissa, mm. 
Seinäjoen Tangomarkkinoiden juontajana.  Nenäpäivä-ohjelmassa hän on esiintynyt 
useampana vuotena. Maailman yhdessä köyhimmistä maista, Burundissa hän sai olla 
mukana Nenäpäivän toimittajaryhmässä.  Erityisen vaikutuksen Anna-Liisaan oli tehnyt 
lasten iloisuus pienistäkin asioista. 
  
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Arabianrannan asiakkailta yli tonni Floorankentän Nenäpäiväkeräykseen 
 
Floorankenttä osallistui jälleen tänä vuonna Nenäpäiväkeräykseen.  Meiltä oli kahtena 
päivänä (9. ja 10.11.) nelihenkinen miehitys Arabianrannan kauppakeskuksessa.  
Klubimme kokonaistulos oli yli tuhat euroa, tarkasti laskettuna 1.035,01 €. 
 
Nenäpäiväkeräys toteutetaan kehitysmaiden lasten hyväksi.  Keräyksen toteuttaa 
Nenäpäivä-säätiö.  Yleisradio lähettää Nenäpäivänä eli Isänpäivää edeltävän perjantain 
iltana viisituntinen suoran Nenäpäivä-ohjelman.  Valtakunnallisesti useat kymmenet 
leijonaklubit osallistuivat keräykseen tänäkin vuonna.  Tällä tavalla voimme osallistua 
myös niitten maitten lasten tukemiseen, joihin maihin meillä ei ole suoria kontakteja. 
 
Floorankentän keräämät Nenäpäivärahat vietiin saman tien talletusautomaattiin.  
Keräyslupa on voimassa tämän vuoden loppuun.  Floorankentän Nenäpäivävastaava 
Raimo Paappa ilmoitti lions-klubien keräystiedot Säätiölle ja sitä kautta 
televisiolähetykseen. 
 
Teksti Antti Tuomikoski 
 
20-vuotisjuhlakonsertti Temppeliaukion kirkossa 
 
 
Floorankentän ja Helsingin Laulun yhteinen kahdeskymmenes adventtikonsertti järjestettiin 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2.12.2018 Temppeliaukion kirkossa. Sali oli täynnä 
niin kuin aina adventtikonserteissamme. Yhteisen adventtikonserttitoiminnan 
aloitusvuodesta 1998 lähtien Hanna Remes on ollut Helsingin Laulun kuoronjohtajana. 
 
Siis näitten konserttien järjestäjänä on aina ollut Floorankenttä, kuorona aina Helsingin 
Laulu ja kuoronjohtajana joka vuosi Hanna Remes.  Yhtä ainoaa poikkeusta lukuun 
ottamatta kirkkona on aina ollut Temppeliaukion kirkko.  Nimittäin adventtina 2005 
järjestettiin suurkonsertti Helsingin tuomiokirkossa. Järjestäjänä silloin oli Floorankentän 
lisäksi Suomen Lions-liiton N-piiri.  Silloin N-piirin kuvernöörinä toimi Floorankentän jäsen 
Antti Tuomikoski ja klubin presidenttinä Kari Vento. 
 
Silloinen vuoden 2005 Helsingin Laulun sekä Floorankentän ja N-piirin yhteinen 
adventtikonsertti - suurkonsertti - oli suurin adventtikonsertti mitä maailmanlaajuinen Lions-
järjestö on tiettävästi koskaan järjestänyt. Lippuja tähän ensimmäisen adventtisunnuntain 
27.11.2005 konserttiin oli ennakkoon myyty 1500. Ovelta emme saaneet enää lippuja 
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myydä. Tuomiokirkko on nykyään yhtä täynnä vain Kauneimpien joululaulujen kahtena 
esitysiltana.  
 
Tähän kaksikymmenvuotiseen konserttiaikaan lasketaan vain adventtikonsertit tai 
adventtiajan konsertit.  Aiemmin 1990-luvulla Floorankenttä järjesti koemielessä 
muutaman konsertin, joista yksi oli Marianpäivän konsertti.  Mutta säännöllinen 
jokavuotinen yhteistoiminta alkoi, kun klubimme aktiivi Jaakko Koskinen oli 
puolivahingossa mennyt kuuntelemaan Helsingin Laulun konserttia Saksalaiseen kirkkoon 
alkuvuodesta 1998.  Siellä Jaakko oli tavannut Helsingin Laulun aktiiveja, mm. Matti 
Hinttalan ja Kauko Niemen, ja herrat olivat keskustelleet mahdollisesta yhteistyöstä. 
 
Jaakon esittelyn pohjalta Floorankentän hallitus päätti järjestää koekonsertin heti saman 
vuoden - siis 1998 - adventtina.  Temppeliaukion kirkkosali saatiin myytyä täyteen heti 
ensimmäisellä kerralla, joten "koekonsertti" voitiin vakinaistaa saman tien. 
 
Jaakko Koskinen vastasi järjestelyistä pääosin yksin pari kolme ensimmäistä vuotta.  
Sitten hän keskittyi konsertin talousvastuuseen muitten klubilaisten avustamana ja toimii 
siinä tehtävässä edelleen.  Siitä lähtien konsertin järjestelyvastuu käsiohjelmineen on ollut 
tämän jutun kirjoittajalla.  Koko ajan konsertti on ollut klubin suurin aktiviteetti ja siltä osin 
tuki on kohdistunut erityisesti nuorisotoimintaan. Ensimmäisten konserttivuosien aikana 
levytettiin muutama CD-levy yhdessä Multibase Oy:n / Jyri Lehtosen kanssa, keskeisenä 
avustajana Jaakko Koskinen. Siinäkin yhteistoiminnassa taiteellisen vastuun kantoi 
Helsingin Laulu johtajanaan Hanna Remes. 
 
Teksti Antti Tuomikoski 
 
Markku Talvion arvio konsertista: 
 
"Joulumieltä nostattava ohjelmakokonaisuus huipentui taidokkaasti juhlavasta Jouluyö, 
juhlayö esityksestä hartaan En etsi valtaa, loistoa laulun kautta tunnelmalliseen Maa on 
niin kaunis hymniin. Siitä oli hyvä lähteä joulun valmisteluihin." 
 
Pikkujouluristeily Tallinnaan - pääkohteena KGB-museo 
 
Pavel esitteli Tallinnassa Viru-hotellin 23. kerroksessa olevaa KGB-museota, jonka tiloissa 
Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB toimi aina vuoteen 1991 saakka.. 
LC Helsinki Floorankentän perinteinen pikkujoulumatka risteiltiin Tallinnaan 15.12.2018.  
Varsinainen tutustumiskohde oli Viru-hotellin 23. kerroksessa sijaitseva KGB-museo, mistä 
vierailusta on tämän jutun kuvakooste.  Ladyt mukaan lukien vielä suositumpi 
tutustumiskohde oli Joulutori. 
  
Asiantuntevana ja mukaansatempaavana oppaanamme KGB-museossa toimi 
vironvenäläinen Pavel. Pavelin jutut KGB:n menetelmistä saivat välillä kuulijan 
haukkomaan henkeä ja välillä ne taas naurattivat. 
  
Hotellin KGB-kerroksen johtajan huoneesta oli suora puhelinlinja KGB:n pääkonttoriin 
Moskovaan. Kuuman linjan puhelimen erotti tavallisesta puhelimesta se, ettei siinä ollut 
numerolevyä. 
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Viru-hotellin 60 huonetta oli varustettu salakuuntelumikrofonein.  Näihin huoneisiin 
majoitettiin sellaisia asiakkaita, joiden puheista oltiin kiinnostuneita. Näitä asiakkaita olivat 
esim. poliitikot ja toimittajat.  KGB:n salakuunteluhuoneesta käsin voitiin seurata näiden 
60:n hotellihuoneen asukkaiden keskusteluja. 
  
Entisessä KGB:n toimistossa eli nykyisessä KGB-museossa on useita mielenkiintoisia 
huoneita. Yhden mielenkiintoisimman huoneen ovessa lukee, ettei sen takana ole mitään. 
  
Hotellirakennuksen 23. kerrosta ympäröi terassi, jolta aukeaa upea näköala yli Tallinnan.  
KGB:n Tallinnan toimitilat ja vankityrmä sijaitsivat kuvassa näkyvän Pyhän Olavin kirkon 
lähellä Pikk- ja Pagari-katujen kulmatalossa. 
  
KGB:n lähdön jälkeen 23. kerroksesta avautuva maisema on muuttunut.  Sinne on noussut 
tornitaloja vasta sen jälkeen, kun KGB vuonna 1991 oli poistunut Viru-hotellista. 
  
Teksti: Hannu Salo 
 
Kunniakäynti Hietaniemen sankarihaudoille kauniissa talvisäässä 
 
Kunniakäynti on päättynyt. Keskellä Mikko Latva kantaa Floorankentän vihreäpohjaista 
lippua. 
Floorankentällä oli jälleen edustus B- ja N-piirien tehdessä kunniakäynnin Hietaniemen 
sankarihaudoille lauantaina 12.1.2019.  Kunniakäynti oli järjestyksessään 52. kerta eli niitä 
on järjestetty vuodesta 1968 lähtien.   
 
Floorankenttä on osallistunut sinne siitä lähtien kun klubilla on ollut oma lippu eli vuodesta 
2004 lähtien. Vuorossa oli siis floorankenttäläisille 16. kunniakäynti. 
 
Isänmaallisen osuuden jälkeen järjestettiin jälleen kansainvälinen osuus Melvin Jones -
lounaineen. Tähän asti kyse on ollut ravintolassa nautitusta juhlalounaasta, mutta uutta oli 
se, että nyt nautittiin ulkona hernekeittoinen kenttälounas.  
  
Kansainvälisyyttä on haluttu korostaa mm. sillä, että kunniakäynti on järjestetty 
maailmanlaajuisen Lions-järjestön perustajan Melvin Jonesin syntymäpäivää 13.1. 
lähimpänä lauantaina. Tänä vuonna siis 12.1.2019. 
 
Melvin Jones -juhlassa eli kenttälounaalla tervehdyssanat esitti N-piirin kuvernööri Heikki 
Tuomala ja lyhyen juhlapuheen piti B-piirin kuvernööri Sanna Mustonen.   
 
Juhlapäivänä floorankenttäläisiä edustivat Mikko Latva, Kyösti Pyysalo ja Antti Tuomikoski. 
Klubin ladyja edusti Jatta Tuomikoski. Floorankentän lippua kantoi perustajajäsen Mikko 
Latva. 
 
Juhlallisuudet saatiin hoitaa kauniissa talvisäässä, pakkasta kolmisen astetta. 
 
Teksti Antti Tuomikoski 
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Tammikuun kokouksessa korkeantason valokuvausoppia: "Kaikki kuvaa parempia 
valokuvia" 
 
Pekka Punkari antoi klubillemme korkean tason valokuvausoppia tammikuun 
kokouksessa.  Pekka on julkaissut useampiakin alan oppikirjoja.  Viimeisin ilmestyi aivan 
vuoden 2019 alussa.  Hän näytti valkokankaalle, kuinka aivan pienilläkin toimenpiteillä 
kuviin saa uutta elävyyttä. - Huippukuvaajan oli kutsunut kokoukseemme Jaakko 
Koskinen, no kukas muu. 
 
Elävällä esiintymisellään Pekka osoitti, kuinka "yksikin korjausliike voi nostaa otokset aivan 
uudelle tasolle." 
 
Pekka kertoo, että arvioiden mukaan tänä päivänä otetaan 93 % kuvista puhelinkameroilla.  
Hänen tavoitteenaan onkin, että kunnon kuvia voisi ottaa kaikilla kehittyneillä kameroilla.  
Kaksi rajausta Pekka sentään tekee: revontulien sekä tähtitaivaan / linnunradan 
kuvaaminen vaatii järjestelmäkameraa. 
 
Hienovaraisesti Pekka muistuttaa meitä valokuvaukseen liittyvistä, osin kirjoittamattomista 
säännöistä.  Kotipihoille ei saa tähdätä, ja pihassa ollessa kuvaamiseen täytyy saada lupa.  
Niin ikään kotien ja jopa parvekkeiden sekä autojen sisätilojen kuvaaminen on 
luvanvaraista.  Listaa luonnollisesti voisi jatkaa, mutta luvallisia kuvauskohteita on aivan 
tarpeeksi. 
 
Kokouksessa neljälle jaettiin Chevronit 
 
Tammikuun kokoukseemme osallistui toinenkin vieras, N-piirin kuvernöörikunnan 
edustajana 2. varapiirikuvernööri Markku Vesikallio.  Neljälle paikalla olleelle jäsenelle oli 
tullut jäsenyyden määrävuosia täyteen, ja varapiirikuvernööri ojensi heille Päämajan 
myöntämät Chevronit: Hannu Salolle (35 v.), Mikko Latvalle (30 v.), Kari Vennolle (25 v.) ja 
Simo Pääkköselle (10 v.).  Chevronit luovutti klubivierailulla ollut varapiirikuvernööri 
Markku Vesikallio.  
 
Mikko Latva sai Floorankentän perustajajäsenenä 30-vuotis Chevronin, tulihan syksyllä 
2018 kuluneeksi 30 vuotta Floorankentän perustamisesta.  Hannu Salo taas sai 35-vuotis 
Chevronin, sillä hän oli liittynyt LC Helsinki Länsi-Pasilan jäseneksi jo 1983, ja sieltä hän 
on myöhemmin (2004) siirtynyt Floorankentän jäseneksi. 
 
Kauden aikana sai neljä muutakin Floorankentän jäsentä Chevronin ja ne jaettiin saajilleen 
eri tilaisuuksissa: Kauko Palvalin (30 v.), Jukka Soisalon-Soininen (30 v.), Harri Strömberg 
(25 v.) ja Hannu Rantapää (20 v.).  Ennen Floorankenttään siirtymistään Harri Srömberg 
oli LC Helsinki Tammisalon jäsen (1993-2009).  
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
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Malmittaria vieraina - Päätettiin uuden jäsenen ottamisesta 
 
  
MALMITTARIEN ULLA WELININ RUNOMITTAINEN UUTINEN  
FLOORANKENTÄN KOKOUKSESTA 5.2.2019 
  
Floorankentän kutsumina olimme vierailulla; 
meidän pressa Kirsi, Arja, Irma, Mirja sekä Ulla. 
  
Pohjan Akassa istuimme iltaa,  
lunta tuiskusi niin, ettei näkynyt tähtien siltaa. 
  
Ensin nautittiin ruokaa ja juomaa, 
sitten kuunneltiin Kotilaisen kuomaa. 
Esitelmä viestinnästä oli hauska niin, 
että nauroimme itsemme  miltei uuvuksiin. 
  
Puheenvuoro oli myös meidän pressan, Kirsin 
ja hän esitteli klubimme ja toimintamme lyhyin virsin. 
  
Klubille lahjaksi Ullan kirja annettiin. 
Sitä koko ilta höyhenkassissa kannettiin. 
  
Ja leijonat kera ladyjen Naistenpäivä-tanssiaisiin kutsuttiin. 
  
Kun Floorankentän kokousosio alkoi, sai klubi Aleksein, jäsenen uuden. 
Se jäseneksi otto kestikin ikuisuuden. 
  
Sitten klubin tavalliset asiat käsiteltiin, Leo-toimintaa suunniteltiin, 
muistamisia, muistosanoja, tiedotuksia, plus pientä sälää, ja kun päästiin loppuun asti 
oli kokous vierailijoineen sujunut rattoisasti. 
  
Ja lopuksi aivan, jälkeen kaiken kokousvaivan, 
oli kahden euron tietovisa.  Viinipullosta pieni kisa. 
Kyösti sen vei. EijeijeiLVaan kukaan sitä oikeasti kadehtinut ei. 
  
  
Antti ja Arja kilvan ottivat kuvia. 
Kuinka olikaan leijonilla kokouksessa hauskaa ja huvia. 
  
Muistion kirjoitti L/C Malmittarista Ulla Welin 
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JUHLAUUTINEN 
  
Kokousuutiseen täydennystä ilman riimitystä.  Floorankentän 30-vuotisjuhla päätettiin pitää 
10.5.2019 Haukisalissa, Niittykummussa Espoossa. 
  
Oulunkylän klubissa vierailulla 
 
Helmikuun lopulla me floorankenttäläiset saimme kutsun vierailla LC Oulunkylän 
klubikokouksessa.  Vierailu oli mukava treffiklubitapahtuma.  Meillä on paljon yhteistä.  Silti 
toiminnassa on suuria erojakin. 
  
Ulospäin näkyvimpiä yhteneväisyyksiä ovat ne, kun toimimme Lions-liikkeen sateenvarjon 
alla.  Toisekseen kokoonnumme samassa ravintolassa, Teatteriravintola Nyyrikissä Puu-
Käpylän ytimessä.  Molemmat toimivat Helsingissä: LC Oulunkylän toiminta-alue on 
Oulunkylässä, LC Floorankenttä taas toimii Pasilassa.   
 
Molemmat klubit keräävät varoja voidakseen käyttää niitä hyväntekeväisyyteen oman 
harkintansa mukaan, sääntöjä noudattaen.  Oulunkyläläisten suurin vuotuinen 
varainhankintakampanja on joulukuusien myynti. Me floorankenttäläiset hankimme 
suurimman osan varoistamme adventtikonserttimme pääsylippujen myynnillä ja 
käsiohjelmaan ilmoituksia hankkimalla. Konserttimme kuorona on koko ajan eli jo 20 
vuotta ollut Helsingin Laulu ja kirkkona Temppeliaukion kirkko. Kuoroa on alusta lähtien 
johtanut Hanna Remes. 
 
Oulunkylän klubi tukee nuoria ja sotaveteraaneja sekä muita tukea tarvitsevia.  Heidän 
listaansa voidaan jatkaa: varoja kerätään huumeiden torjuntaan, liikenneturvallisuuteen ja 
näönsuojeluun. 
 
Floorankentän keskeisimpiä avustuskohteita ovat nuorten ja veteraanien tuen lisäksi 
huumeiden vastainen toiminta. Olemme osallistuneet Lions-liikkeen kansallisiin (mm. 
Punainen Sulka) ja kansainvälisiin kampanjoihin. Olemme tukeneet Näkövammaisten 
Liiton toimintaa ja myöntäneet vuosittain stipendejä pasilalaisiin kouluihin sekä 
osallistuneet Nenäpäivä-keräyksiin.  
 
Toimintaiälläkin on eroja.  Oulunkylän klubi on perustettu 1961 eli parin vuoden kuluttua 
sillä tulee 60 toimintavuotta täyteen.  Floorankenttä viettää 30-vuotisjuhliaan tulevan 
toukokuun alkupuoliskolla. Perustamisvuosi oli 1988; täyteen toimintavauhtiin päästiin 
1989. 
 
Me vieraat saimme lahjaksi LC Helsinki / Oulunkylän juhlakirjan "Oulunkylän Leijonat".  
2005 ilmestyneen juhlakirjan on kirjoittanut vuonna 1973 klubiin liittynyt Erik Relander. 
Juhlakirjaa kirjoittaessaan hänellä siis oli yli 30-vuotinen kokemus Lions-toiminnasta 
Oulunkylän klubissa. 
 
Teksti: AnttiTuomikoski 
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Arvo Tuominen: Karjalan koko tarina 
 
Maaliskuun klubikokouksessa toimittaja Arvo Tuominen esitteli uuden kirjansa, Karjalan 
koko tarinan. Karjalan Liitto nimesi Tuomisen kirjan viime vuoden (2018) parhaaksi 
"vuoden karjalaiseksi kirjaksi." 
 
Karjala on ollut tuhatvuotinen idän ja lännen taistelukenttä. Suomalaisia rajantakainen 
Karjala kiinnostaa erityisesti mm. siksi, että lukuisten suomalaisten sukujuuret ovat sieltä 
lähtöisin.  "Mutta," kuten kirjailija heti alkusanoissaan painottaa, "ennen kaikkea Karjala on 
mahdollistanut itsenäisen Suomen synnyn." 
 
Karjalan maantieteellinen aluekin on historian aikana muuttunut.  Tuhatkunta vuotta sitten 
Karjala ulottui Laatokan etelärannasta Lappiin, ja se ulottui Kymijoelta Äänisen taakse. 
 
Silloin kun idän ja lännen kirkot kilpailivat sieluista, niin silloin kilpailtiin myös Keski- ja 
Pohjois-Euroopan johtoasemasta.  Silloin kilpailtiin kyrillisen ja latinalaisen maailman 
rajanvedosta.  Kilpailtiin germaanisen ja slaavilaisen kulttuurin vaikutusvallasta, eikä 
vähäisintä ollut kilpailu verotettavista sieluista eli rahasta. 
 
Kirjassa käsitellään mielenkiintoisella tavalla Karjalan alueita ja kaupunkeja, syvennytään 
vaikutusvaltaisiin henkilöihin.  
 
Kirjasta käy ilmi sekin, että merkittävää nimipäivää - Antin päivää - on vietetty marraskuun 
viimeisenä päivänä jo ainakin yli 600 vuotta. Aikaa voi laskea esim. siitä, kun Pyhän 
Andreaksen päivänä 30.11.1495 venäläiset tekivät suurrynnäkön Viipurin linnan 
valtaamiseksi.   
 
Tekst: Antti Tuomikoski 
 
Sakari Hannulan klubiesitelmä: Kommunismin jälkiä Latviassa ja Liettuassa 
 
Vuonna 1996 pystytetyssä muistomerkissä on junanvaunu, jollaisissa karkoitettiin yli 
15.000 liettualaista 14.6.1941. (Riika, Latvia) 
Klubimme Floorankentän jäsen Sakari Hannula on kahtena viime kesänä 2017 ja 2018 
viettänyt lomamatkansa autoillen Balttiassa. Näistä matkoista hän oli koostanut klubi-
iltaamme esitelmän siitä, millaisia jälkiä kommunismin jäljiltä oli vielä nähtävissä Latviassa 
ja Liettuassa. 
 
Esitelmässä oli kuvia ja tietoa hylätyistä neuvostotukikohdista, KGB:n vankiloista, Stalinin 
aikana suoritetuista joukkokarkoituksista sekä aikakauden arkkitehtuurista. Sekä Latviassa 
että Liettuassa on ollut ohjustukikohtia, joista pystyi laukaisemaan ydinkärjellä varustetun 
ohjuksen yli 2.000 kilometrin päähän. Kuuban ohjuskriisin ohjukset sekä Kuubaan tehtyjen 
laukaisualustojen rakentajat olivat Liettuan Satelkiain ohjustukikohdasta. 
 
Arkkitehtuurista oli esimerkkejä erilaisista tyylisuunnista aina brutaaleista betonitaloista 
"Stalinin hampaan" kautta kirkkoihinkin. Muistomerkkejäkin oli useita, myös kommunismin 
saavutuksia ylistäviä, mutta paljon enemmän vainojen ja karkoitusten uhrien muistoksi 
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pystytettyjä. Liettuan Grutaksessa on puisto, jonne on kerätty yli 80 neuvostoaikaista 
patsasta. 
 
Kahdella matkalla kilometrejä tuli yli 5.000 autolla ja 300 jalkaisin, ja kuvia kertyi yli 6.000. 
Nyt niistä esitettiin 184. Kohteet olivat löytyneet kirjoista, lehdistä, nettisivustoilta, tv-
ohjelmista sekä YouTube-videoilta. 
 
Sakari Hannula - kuvakoosteen kuvaaja, kokoaja ja esittäjä 
 
Floorankenttäläisiä Uutisvuodon yleisönä 
 
Jaakko Koskinen kuvaamassa ylituomari Peter Nymania sekä kapteeneja ja vierailijoita. 
Floorankenttäläisiä, puolisoita ja ystäviä oli yleisönä Uutisvuodon nauhoituksessa Pasilan 
studiolla 26.4.2019.  Uutisvuoto esitetään lauantaina 27.4. MTV3:n kanavalla.  Yleisöä oli 
paljon muistakin järjestöistä sekä oppilaitoksista, ehkä yhteensä vajaa sata. 
 
Uutisvuoto nauhoitettiin perinteisellä formaatilla ylituomari Peter Nymanin johdolla.  
Nauhoitus oli aivan aito tilanne taputuksineen ja naurahduksineen.  Jotkut kohdat vain piti 
nauhoittaa uudelleen.  Nauhoitus kesti parisen tuntia, joten leikkaajilla riittää töitä, sillä 
lauantai-iltana lähetysaikaa on vain tunti. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Autettiin lasta ja autettiin perhettä 
 
Oscar toi valitsemansa lahjan ostoskärryyn.  Keräysvuorossa presidentti Pertti Huovinen 
(oik.) ja Jaakko Koskinen. 
Floorankentän porukka oli lauantaina 4.5.2019 keräämässä Arabian kauppakeskuksessa 
erilaisia tuotteita apua tarvitseville lapsiperheille.  Tuotteet jakaa Helsingin ensikoti ry, 
jonne toimitimme 5 ostoskärryllistä hyödyllisiä tavaroita. 
 
Kauppakeskuksen asiakkaat ostivat tuotteet kaupoista ja antoivat ne keräyskärryihimme.  
Ihmiset kiittelivät keräystämme. 
 
Klubimme Lions Club Helsinki/Floorankentän mukana keräämässä oli Lions Club 
Helsinki/Pro Humano. 
 
Teksti :Jaakko Koskinen 
 
Floorankentällä takanaan 30 toiminnan vuotta 
 
Vuonna 1988 perustettu LC Floorankenttä vietti 30-vuotisjuhlaansa perjantaina 10.5.2019 
Espoossa, ravintola Haukisalissa.  Juhlaan osallistui 50 juhlijaa 12 eri klubista.   
Merkkipäiväjuhlan on kaiketi ensimmäisenä uutisoinut juhlan juhlapuhuja, Liiton entinen 
puheenjohtaja Tuomo Holopainen.  Olemme saaneet PCC Tuomolta luvan julkistaa 
uutisena katkelman hänen Facebook-sivuiltaan. 
  
"Lions Club Helsinki / Floorankenttä juhli eilen 30 vuotista toimintaansa. Juhla oli tyylikäs ja 
rento, kuten on myös klubi. 
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Juhlapuheessani käsittelin lyhyesti Suomen Lions-toiminnan historiaa, nykyhetkeä ja 
tulevaisuuden haasteita. Totesin juhlivan klubin olevan arvostettu ja hyvin johdettu. Klubin 
tunnetuin aktiviteetti on vuotuinen adventtikonsertti Temppeliaukion kirkossa, unohtamatta 
monia muita aktiviteetteja.”  – Adventtikonsertti on järjestetty 20 kertaa täydelle 
kirkkosalille, kuorona aina Helsingin Laulu johtajanaan Hanna Remes. 
  
”Monipuolisella Lions-työllä klubi on ansainnut tuhansien ihmisten lämpimät kiitokset 
auttamisesta ja välittämisestä. Palvelun kohderyhminä ovat erityisesti nuoret ja sotiemme 
veteraanit. 
  
Juhlan kohokohtia oli, kun yhdessä klubin presidentti Pertti Huovisen kanssa luovutimme 
Arne Ritari Säätiön myöntämän Pro Ritari-arvon Antti Tuomikoskelle. Hän on viestinnän 
ammattilainen ja on hoitanut klubin viestinnän lisäksi N-piirin ja Lions-liiton viestintää. Hän 
on ollut 5 vuoden ajan LION-lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja. 
  
Vuoden leijona palkinnon sai juhlatoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Pyysalo. Onnittelut 
kaikille huomionosoituksia saaneille. Toivotan klubille ja sen kaikille jäsenille ja puolisoille 
hyvää menestystä myös tuleville vuosikymmenille." 
  
Teksti Tuomo Holopaisen Facebook-sivuilta 
 
Stipendejä Arabian ja Pasilan peruskouluille 
 
Floorankenttä lahjoitti Arabian ja Pasilan peruskouluille rahaa stipendeinä luovutettavaksi.  
Varat vietiin koulujen rehtoreille, Arabian peruskoulun rehtorille Johanna Kaupille ja 
Pasilan peruskoulun rehtorille Maria Uutaniemelle.  Stipendien saajista päättää 
opettajakunta.  Stipendirahat toimitti 15.5.2019 kouluille Floorankentän presidentti Pertti 
Huovinen ja stipendivastaava Matti Pirjetä. 
 
Kuten todettu, Floorankenttä ei puutu stipendien jakoon.  Se on opettajakunnan tehtävä 
koulujen sisäisten säännösten mukaisesti.  Tänä vuonna stipendejä jaettiin mm. 
erinomaisesta koulumenestyksestä (100 €), hyvästä koulumenestyksestä (50 €) ja 
erinomaisesta menestyksestä äidinkielen opinnoissa (50 €). 
 
Tutustuttiin Ilolan arboretumiin Salon Kiikalassa 
 
Olimme perjantaina 24.5.2019 LC Kiikalan vieraana ja tutustuimme Ilolan arboretumiin 
Salon Kiikalassa. Illalla saunoimme. Lauantaiaamuna molempien klubien parhaat (2+2) 
golfaajat ottivat yhteen Salo Golfin kentällä. 
 
Arboretumiin eli puulajipuistoon tutustuttiin sen omistajan Ari Laakson johdolla. Teimme 
puolentoistatunnin kävelyretken kaivetun lammen ympäri. Arboretumin pinta-ala on 12 
hehtaaria. Kuvista näkee, kuinka paljon jo nyt, siis toukokuun loppupuolella (24.5.2019) 
siellä on kukkia. Kauneimmillaan kukkaloisto alppiruusumetsikköineen tapaa olla kesäkuun 
ensimmäisellä tai toisella viikolla. 
 
Laakso kertoi, että omistamansa arboretum on hänen harrastuksensa. Töissä hän on 
puutarhurina Salon kaupungilla. 
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Alueella on yli kymmenentuhatta kasvia. Mikään keräilijä hän ei sano olevansa, vaan hän 
hankkii vain sellaisia uusia kasveja ,"joista hän itse tykkää."  
 
Saunomassa Rekijoen myllyllä 
 
Rekijoen mylly oli meille tuttu paikka ainakin kahdelta vierailulta. Myllyn omistaja ja 
Kiikalan klubin presidentti Timo Jauhanen esitteli myllyn historiaa ja samalla hiukan 
suvunsakin historiaa. 
 
Nimittäin myllyn on rakennuttanut hänen isoisänsä isä 1800 luvulla. Myllyyn on aikanaan 
kuulunut myös saha.  Nykyään alueella on kesäisiä matkailupalveluja. 
 
Suvun sukunimikin on Rekijoen myllyn peruja. Nimittäin sukunimilain tultua voimaan 1800-
luvulla, niin kirkkoherra oli ilmoittanut tälle isoisän isälle, että koska sinä olet mylläri niin 
Sinun ja perheesi sukunimi on sitten Jauhanen.  
 
Illan mittaan saunottiin ja istuskeltiin lämpimässä paljussa. 
 
Ukkossade keskeytti golfkisan 
 
Perinteen mukaisesti lauantaiaamuna oli golfkisa Salo Golfin kentällä. Floorankenttää 
edustivat Raimo Paappa ja Mikko Liski, Kiikalaa puolestaan edustivat Ari-Pekka Viljamaa 
ja Ari Kämäri. Isännät menivät heti alussa johtoon. Harmiksi vain yhdeksännen reijän 
jälkeen tuli niin kova ukkossade, että kisa jouduttiin keskeyttämään ja Floorankentän 
takaa-ajo jäi kesken.   
 
Teksti Antti Tuomikoski 
 
Floorankentällä edustus Kalajoen vuosikokouksessa 
 
Floorankentän edustajat Kari Kammonen (oik.) ja Antti Tuomikoski Lions-liiton Kalajoen 
vuosikokouksessa lippulinnan edustalla taustallaan Floorankentän lippu. 
Floorankentällä oli kaksi edustajaa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa Kalajoella 
8.6.2019, ensi kauden presidentti Kari Kammonen ja klubin toimittaja Antti Tuomikoski.  
Kokouksessa oli kaikkiaan yli 1300 osanottajaa, joista 759 oli virallisia äänivaltaisia 
edustajia. 
 
Vuodesta 1997 lähtien Floorankentällä on aina ollut edustus Liiton vuosikokouksissa.  
Tässä meille ensimmäisessä, 1997 Porin kokouksessa klubiamme edustivat Jaakko 
Koskinen ja Mikko Latva. Sitten klubin edustus on jatkunut Kuusamoon, Kajaaniin jne. 
katkeamattomana ketjuna aina vuoden 2019 Kalajoen vuosikokoukseen saakka. 
 
Kalajoen kokous oli lähellä merta, lähellä Hiekkasärkkiä, Event Park Areenalla.  Lämmintä 
riitti sekä ulkona että kokoushallin sisällä.  Äänestettiinkin 22 kertaa.  Se oli merkki siitä, 
että kokoukseen oli valmistauduttu. 
 
Seuraavakin kokous pidetään Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaan keskuksessa Seinäjoella, 
kesäkuun alussa, 6.6.2020. 
 
Teksti Antti Tuomikoski 
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Floorankentällä nuorisovaihto-oppilas Ranskasta 
 
Floorankentän ranskalainen 17-vuotias nuorisovaihto-oppilas Porvoon tuomiokirkon 
pihamaalla heinäkuussa 2019. 
Klubillamme oli heinäkuussa nuorisovaihto-oppilas, 17-vuotias ranskalainen Lisa Tricot 
Grenoblesta.  Vaihto-oppilaskausi jakaantui kolmeen osaan.  Ensin oltiin viikko kahdessa 
eri isäntäperheessä, siis viikko kummassakin. Lopuksi oli viikon leirijakso Saaren 
kartanossa Mäntsälässä. 
  
Floorankentän puolesta nuorisovaihto-oppilaasta vastasi Raimo Paappa.  Ensimmäisen 
viikon isäntäperheenä oli Tiina Jantunen & Mika Särkioja Pohjois-Helsingissä.  Toisen 
viikon Lisa vietti Kartanonkoskella asuvan Kiviniemen perheen luona.  Päivi Kiviniemi on 
LC Avian aktiivijäsen ja näin ollen Lisa oli sen toisen viikkonsa Avian vieraana. 
  
Raimon oli helppo löytää ensimmäisen viikon isäntäperhe, sillä Tiina on Raimon työkaveri. 
  
Vieras Ranskasta antoi isäntäväelleen kielikylpyä, sillä Jantuset ovat asuneet vuoden 
Sveitsin ranskankielisellä alueella.  Viikko ei kuitenkaan ollut pelkkää kielikylpyä, sillä 
Jantuset halusivat "antaa sen viikon aikana elämyksiä Lisalle, siis muisteltavaa 
Suomesta."   
  
Ensimmäisen viikon aikana käytiin mm. Porvoossa. Purjehtiessa poikettiin Vallisaaressa.  
Hangon saaristossa moikattiin sveitsiläistä ystäväperhettä.  Tehtiin päiväretki Nuuksioon.  
Retkeiltiin Lammassaaressa.  Vierailtiin Tiinan ja Raimon työpaikalla, Tekniikan museossa. 
Tutustuttiin museon näyttelyihin ja nautittiin ”jädet”. 
  
Ensimmäisen leiriviikon emäntä Tiina kuvaili vaihtariviikkoa kahdella lyhyellä lauseella: 
”Kivaa oli.  Lisa on ihana, puhelias ja iloinen nuori.”  
 
Toinen, Avian viikko yhtä antoisa 
 
Toinen viikko toisessa perheessä oli yhtä antoisa. Päivi kertoo, kuinka Suomenvierailun 
toisella viikolla he kävivät Lisan kanssa Serenan vesipuistossa, modernin taiteen 
museossa Kiasmassa ja tiedekeskus Heurekassa. Lisa oli todella vaikuttunut uudesta 
kaupunkikirjasto Oodista. Hän oli nauttinut Kiviniemen perheen Vihdin-mökin jylhistä 
maisemista ja rantapäivästä Lohjan Aurlahdessa.  
  
Myös Päivi osoitti tyytyväisyyttään ranskalaiseen vieraaseensa: "Lisa osoittautui avuliaaksi 
ja ystävälliseksi vieraaksi." 
  
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Palkitsemiset ja tunnustukset 
 
Piirifoorumissa 100%-presidentin palkinto myönnettiin Hannu Salolle. 
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Kansainvälisen presidentin myöntämiä Monarc Chevron pitkäaikaisjäsenyysmerkkejä 
saivat seuraavat klubimme jäsenet: 
 
Hannu Salo 35v 
Mikko Latva 30v 
Kauko Palvalin 30v 
Jukka Soisalon-Soininen 30v 
Kari Vento 25v 
Harri Strömberg 25v 
Hannu Rantapää 20v 
Simo Pääkkönen 10v 
 
Klubimme 30v-juhlassa:  
 
Liiton entinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen luovutti Suomen Lions-liitto ry:n Arne 
Ritari -säätiön myöntämän Pro Ritarin arvon ja tunnusmerkit Antti Tuomikoskelle. Antista 
tuli Pro RItari numero 30. 
 
Kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara jakoi kansainvälisen presidentin myöntämät 
"Certificate of Appreciation"-tunnustukset Antti Tuomikoskelle, Pertti Huoviselle ja Kyösti 
Pyysalolle. Vuoden Leijona- palkinto myönnettiin Kyösti Pyysalolle. 
 
100-prosenttisen läsnäolon tunnustuksen saivat alla mainitut klubin jäsenet: 
 
Hannula Sakari 
Heinaro Markku 
Huovinen Pertti 
Latva Mikko 
Paappa Raimo 
Pirkkalainen Harri 
Pyysalo Kyösti 
Salo Hannu 
Tuomikoski Antti 


