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Presidentin kommentti kauden 2008-2009 tapahtumista 
 
Mennyt kausi kuului ns. normaaleihin toimintajaksoihin ilman suuria kansallisia tai 
kansainvälisiä keräyksiä. Klubimme kokoukset ja aktiviteetit palvelivat jäseniämme; 
viihtyvyyttä sekä uusien toimintatapojemme suunnittelua. Kauden aikana toteutettiin 
muutama lähialueen retki, kokouksissamme kantapaikassamme oli esitelmiä ja emme 
unohtaneet toimintaamme liittyvää viihtyvyyttä. 
 
Kauden ehdoton huippukohta oli klubimme 20-vuotisjuhla, jonka vietimme hyvin juhlallisella 
tavalla. Jotta kaikki onnistuisi suunnitelmien mukaisesti, muodostettiin tätä varten oma 
työryhmä, jonka vetäjäksi lupautui Kyösti Pyysalo. Juhlamme onnistumisen avain oli myös 
kaikkien siihen osallistuneiden juhlamieli ja ilmapiiri. Asiasta on enemmän liitteessä. 
Jo 10 vuoden perinteellä järjestetty adventtikonsertti on onnistunut hyvin, mutta lamasta 
johtuen siitä ei tullut taloudellista menestystä. Konserttivastaava Antti Tuomikoski on tehnyt 
kuten aina erinomaista työtä ja varmisti, että Floorankentällä on aina tarjottavana mukava 
adventin alku. Asiasta on enemmän liitteessä. 
 
Yhteistyö ystävyysklubimme Kiikalan kanssa oli viime kautena, suunnitelmista huolimatta 
hieman vaimeampaa. Jokavuotinen rantapallokilpailu Siuntiossa ei toteutunut eikä kevääseen 
suunnittelu golfkilpailukaan. Samoin yhteinen ulkomaanmatka Puolaan, joutui odottamaan 
parempia taloudellisia aikoja. Sen sijaan olemme tavanneet Kiikalan ystäviemme kanssa 
adventtikonsertin, pikkujoulujen sekä klubien 40- ja 20 -vuotisjuhlien yhteydessä. 
 
Haluaisin mainita muutamasta merkittävästä hankkeesta, jotka toteutettiin tai aloitettiin viime 
kaudella: 
 
Klubin viihtyvyyskysely 
 
Kauden alussa lion Olli Tiainen esitti, että hyvän toiminnan edellytyksenä on mm. omien 
vahvuuksien ja toiminnan arviointi. Muodostettiin työryhmä (Olli -vetäjä, aisana: Sakari 
Hannula sekä Matti Okolo-Kulak).  Työryhmä suunnitteli kehityskyselyn kysymykset ja toteutti 
vastausten arvioinnin johtopäätöksineen. Tästä muodostui hyvä työkalu, klubimme kehityksen 
seuraamiseksi sekä uudelleen arvioimiseksi. Liitteessä on enemmän aiheesta. 
 
Kokouspaikan uudelleen vakiintuminen 
 
Kaksi viimeistä vuotta klubiamme rasittanut paine löytää edullisempi kokouspaikka on saanut 
päätöksen, kun klubin hallitus on onnistunut sopimaan Ravintola Van Goghin kanssa 
vapauttamisesta kokonaan neuvotteluhuoneen käyttömaksuista sekä siihen liittyvistä uusista 
pelin säänöistä. Asia on sikäli tärkeä, että kokousmaksut ovat merkittävästi rasittaneet 
hallintotiliämme ja luoneet painetta jäsenmaksujen korottamiseksi. Nyt ei enää ole syytä 
huoleen. 
 
Klubin PowerPoint esittely 
 
Erilaisten retkien ja tapahtumien yhteydessä huomattiin, että olisi tarvetta klubimme 
esittelylle, jossa voisi kertoa tärkeimmät asiat meistä. Tarkoitus oli luoda joukko aiheittain 
ryhmiteltyjä kalvoja, joista voidaan tarpeen mukaan poimia kulloinkin tarvittavat esitteet. 
Projektin sisällöstä vastasivat Matti O.-K. sekä Olli ja graafinen toteutus on lion Jaakko 
Koskisen  käsialaa. Saatiin hyvä ja helposti päivitettävä työkalu. Tulevaisuudessa 
ulkomaalaiskontakteissa (ulkomaanmatkat sekä kansainvälinen nuorisovaihto) tarvitaan vielä 
englanninkielinen versio. 
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Klubin uusi aktiviteetti – yhteistyö AVAA lehden kanssa 
 
Lion Jaakko ehdotti uutta aktiviteettia - yhteistyötä uuden AVAA-lehden kanssa. Projektin 
tarkoituksena oli sekä synnyttää uutta rahankeräyskoneistoa että saada näkyvyyttä ja sitä 
kautta uusia jäseniä klubillemme. Mielestäni varsinkin nämä kaksi viimeistä on hienosti 
toteutunut – meillä on tällä tavalla yksi uusi jäsen ja komea ilmoitus lehden takasivulla. 
Aiheesta on enemmän liitteessä. 
 
Uudet Melvin Jones jäsenet 
 
20-vuotisjuhlassamme on klubimme MJF–jäsenien määrä kasvanut merkittävästi.  Uuden 
jäsenyyden ovat saaneet veljet Jaakko Koskinen, Raimo Paappa, Kauko Palvalin sekä Kyösti 
Pyysalo. Tämä on hieno saavutus koko klubillemme. Sydämelliset onnittelut heille kaikille. 
 
Toimintakertomuksen loppuosassa on koottu vastuuhenkilöiden kommentit erilaisista kauden 
huippuhetkistä. Tällä tavalla on koottu aineisto, joka antaa lisää tietoa tehdystä työstä ja 
tapahtumista sekä voisi tulevaisuudessa palvella vastaavien tapahtumien järjestämisessä. 
Kiitoksia kaikille vastuuhenkilöille sekä muille tapahtumiin osallistulijoille. 
 
Henkilökohtaisesti presidenttikauteni oli upea kokemus - aika jolloin olen sekä nauttinut että 
oppinut uusista asioista. Toivotan kaikkea hyvää ja menestystä seuraavalle hallitukselle. 
 
Matti O.-K. 
Past presidentti 
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Klubihallitus 2008-2009 
 
Presidentti   Matti Okolo-Kulak 
1. Varapresidentti   Olli Tiainen 
2. Varapresidentti   Miikka Vehkaoja 
Past Presidentti   Harri Pirkkalainen 
Sihteeri    Hannu Salo 
Rahastonhoitaja   Eero Lehtinen 
Jäsentoimikunnan pj.   Jaakko Koskinen 
Aktiviteettitoimikunnan pj.  Kari Vento 
Viihtyvyystoimikunnan pj.  Kyösti Pyysalo 
Klubimestari   Jouni Lappalainen 
Tailtwister    Kyösti Pyysalo 
      

Toimikunnat        
         
Jäsentoimikunta        
Puheenjohtaja   Jaakko Koskinen 
         
Viihtyvyystoimikunta        
Puheenjohtaja   Kyösti Pyysalo 
         
Aktiviteettitoimikunta        
Puheenjohtaja   Kari Vento 
         
Konserttivastaava   Antti Tuomikoski 
  
20-vuotisjuhlatoimikunta  Kyösti Pyysalo 
  
Virkailijat 
  
Nuoriso, palvelut   Mikko Latva 
Lions-Quest   Hannu Salo 
Tiedotus/Web master  Sami Savolainen  

(sisällöntuottaja Antti Tuomikoski) 
Tilintarkastaja   Ari-Pekka Dag 
Tilintarkastaja   Pekka Laaksonen 
Varatilintarkastaja   Arto Mattila 
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Toimintakauden 2008-2009 tapahtumia 
  
18.8.2008 klo 18.00 Hallituksen kokous, ravintola van Goghissa. 
 
26.8.2008 klo 18.00 Vuosikirjojen jako ja piirin 

ulkoilutapahtuma 
Töölönlahden 
ulkoilukeskuksella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
11.9.2008 klo 18.00 Klubikokous, ravintola van Gogh. Alustava toimintasuunnitelma, 

uusien toimikuntien perustamien, keskustelu kevään 
matkaehdotuksesta, Sight first –keräyksen yhteenveto, klubimme 
ylitti tavoitteena olleen 3.000 USD:n keräystuloksen tuloksella 8.108 
USD.    

  
15.9.2008  N-piirin johtamisvalmennus I jakso.  Mukana Floorankentästä 

varapresidentit Olli Tiainen ja Miikka Vehkaoja sekä aluejohtaja 
Raimo Paappa. 

                                                                                                              
25.9.2008 klo 17.30 SuurPnat Helsingin Uudella Yhteiskoululla. Kokouksessa IPDG 

Markku Talvio palkitsi ainoana Raimo Paapan erittäin hyvän 
presidentin palkinnolla. 

  
2.10.2008 klo 17.00 Hallituksen kokous pidettiin ravintola van Goghissa. Olli Tiaisen 

ehdotuksesta päätettiin perustaa klubin toiminnan kehittämisryhmä, 
jonka jäseniksi tulivat Matti Okolo-Kulak, Olli Tiainen ja Sakari 
Hannula. 

  
9.10.2008 klo 18.00 Vuosikokous 

oli Suomenlinnassa, 
Suomenlinnan 
Päällystöyhdistyksen 
kerhotalolla. 
Tilinpäätöskokouksessa 
hyväksyttiin myös kauden 
2008-2009 
toimintasuunnitelma. Kyöstille 
ojennettiin Päämajan 
myöntämä CSF-Leader-
merkki. 

 
 
22.9.2008  Ensimmäisenä klubina Floorankenttä muutti nettisivunsa piirin 

suosittelemaan uuteen formaattiin.  Hankkeen toteuttivat web-
master Sami Savolainen, RC Raimo Paappa ja sisällöntuottaja Antti 
Tuomikoski kouluttajanaan piirin viestintätoimikunnan puheenjohtaja 
Thorleif Johansson.  RC Raimo toimi sittemmin piirissä uusien 
nettisivujen kouluttajana.  
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23.10.2008 klo 18.00 III alueen nettikoulutus Tekniikan Museolla, kouluttajina 

toimivat piirin viestintätoimikunnan puheenjohtaja Thorleif 
Johansson sekä alueen puheenjohtaja Raimo Paappa Floorankentän 
klubista. 

  
6.11.2008 klo 17.00 Hallituksen kokous pidettiin ravintola van Gogh´ssa. 
  
13.11.2008 klo 17.00 Marraskuun klubikokous 

pidettiin Vuosaaren 
satamaprojektin tiloissa 
Ramboll Finland Oy:n 
toimiessa isäntänämme. 
Kokouksen jälkeen kuulimme 
satamaprojektin lupa- ja 
ympäristövastaavan Ari 
Piispasen mielenkiintoisen 
esityksen hankkeen vaiheista. 
Hän jakoi osallistujille 
toimittamansa Vuosaaren 
satama ja ympäristö –kokoomateoksen. Jorma Havukainen kertoi 
satama-alueen stabiloinnista.   

  
26.11.2008 klo 18.00 III alueen PNATkokous Tekniikan Museolla.  Paikalla oli neljä 

floorankenttäläistä: Olli Tiainen, Miikka Vehkaoja ja Antti Tuomikoski, 
sekä Raimo Paappa, joka oli samalla isännän (=Tekniikan Museo) 
edustaja. 

  
30.11.2008 klo 19.00 Floorankentän Adventtikonsertti "Taas syttyvi sydämet" pidettiin 

täydelle kirkkosalille Temppeliaukion kirkossa.  Kuorona oli 
jälleen Helsingin Laulu, johtajanaan Hanna Remes.  

   
5.12.2008 klo 17.45.  Aloitimme pikkujoulun Aleksanterin 

Teatterissa Bulevardi 23-27:ssä 
Tutustuimme teatteritiloihin ja sen 
jälkeen seurasimme W.A. Mozartin 
Cosi Fan Tuttesta modifioitua Kosijan 
Putti–oopperaa.  Esityksen jälkeen 
siirryimme läheisen SokosHotel 
Aleksanterin Fransmanniin illalliselle.  
- Omaa väkeä ladyinemme oli 
kolmisenkymmentä. Vieraita oli myös 
Kiikalasta. Liitteessä sisäpiiritietoa 
pikkujoulun järjestelyistä. 

 
 
 
 
 
 
 
8.1.2009 klo 17.00 Hallituksen kokous Ravintola van Goghissa. Käsiteltiin mm. useitaa 

Jaakko Koskisen ideoita ja aloitteita, kuten 
varojenkartuttamiskampanja partiolaisille, ilmoitushankinta mm. 
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Pasilan alueelle jaettavaan tabloid-kokoiseen Avaa-lehteen ja Pasila-
aiheisen kalenterin julkaiseminen, johon kuvitusta saataisiin Jaskalla 
jo valmiina olevasta piirrosaineistosta.  

            
10.1.2009 Kunniakäynti Hietaniemen sankarihaudoilla.  N- ja B-piirien 

yhteinen arvokas tapahtuma. Perinteen mukaisesti presidentti kantoi 
Floorankentän lippua 

  
15.1.2009 klo 18.00 Klubikokous van Goghissa. 

Vieraana oli piirikuvernööri 
Jorma Laurila. Hän kertoi mm. 
piirin sääntömuutoshankkeesta 
Kuvernöörineuvoston ja 
kansainvälisen 
Conventionin suositusten 
mukaisesti.  Klubiesitelmänä 
Leo-neuvoston viime kauden 
presidentti Ida Ståhle 
brändikoulutti 
Floorankenttää. Varapresidentti Olli Tiainen esitteli viihtyvyys- ja 
kehityskyselyn analyysitulokset ja presidentti Matti Okolo-Kulak 
hahmotteli tulevaa Puolanmatkaamme.  Kokouksen viimeisenä 
asiana päätettiin antaa Jaakko Koskiselle kannatustodistus 
piirin toiseksi varapiirikuvernööriksi kaudelle 2009-2010.  

  
25.1.2009 Klubimme edustajina presidentti Matti Okolo-Kulak, 

varapresidentti Olli Tiainen ja Sakari Hannula kävivät 
onnittelukäynnillä ystävyysklubimme LC Kiikalan 40-
vuotisjuhlassa.   

                                           
5.2.2009 klo 17.00 Hallituksen kokous pidettiin Hotelli Parkissa Käpylässä.  

Keskeisenä aiheena oli 20-vuotisjuhlaan valmistautuminen.  
Kokouksen päätteeksi tutustuttiin kauppaneuvos Paukun 
hotelliravintolan tiloihin. Televisiosta tuttujen löylyjen ottaminen 
siirtyi myöhempään ajankohtaan. Kauppaneuvoksen muistoksi 
portaikossa oli hänen muotokuvansa. 

  
12.2.2009 klo 18.00 Klubikokous, Hotelli Parkissa 

Käpylässä.  Kokouksessa meille 
esiteltiin lauluyhtye "Ketsurat" 
ja ideoitiin heidän ja leijonien 
yhteistoimintamahdollisuuksia.  
Ketsuroista paikalla olivat Tiina 
Savola ja Annariitta Virta.  
Klubiesitelmänä Joanna 
Soisalon-Soininen kertoi 
nuorisovaihtokokemuksistaan 
viime kesältä USA:ssa.  
Käsiteltiin ehdotusta seuraavan 
kauden virkailijoista. Kokouksessa oli mukana myös Sandra Okolo-
Kulak.  Hän pääsee ensi kesänä vaihto-oppilaaksi Mexikoon.  

 
24.2.2009 klo 18.00 Alueellinen johtajuuskoulutus Puotilan Kartanossa.  Koulutettavina 

olivat esimmäiset varapresidentit ja Floorankentästä mukana 
koulutettavana oli Olli Tiainen. Yhtenä kolmesta kouluttajasta oli PDG 
Antti Tuomikoski. 
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5.3.2009 klo 17.00 Hallituksen kokous pidettiin ravintola van Gogh´ssa. Viimeisteltiin 
20-vuotisjuhlavalmisteluja. 

  
13.3.2009 Floorankentän 20-vuotisjuhla Pop & Jazz konservatoriossa.  

44 vierasta, mm CC Heidi Rantala, DG Jorma Laurila, GS Markus 
Flaaming ja VDG Esko Viinikainen sekä Helsingin Laulun 
puheenjohtaja Matti Hinttala. Edustus oli kummiklubistamme LC 
Metsälästä, ystävyysklubista Kiikalasta oli peräti kuusi edustajaa ja 
LC Maunulasta kaksi edustajaa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.3.2009 Veden säveliä huilulla -niminen "poikkitaiteellinen" 

luontokuvakonsertti järjestettiin Huopalahden kirkossa 25.3.2009.  
Esitys oli  huilisti Laura Rahnaston ja luontokuvaaja Ritva Tiaisen 
yhteiskonsertti.  Ritva kuuluu Floorankentän ladyihin. 

 
26.3.2009 SuurPNAT Porvoossa. Jaakko Koskinen esittäytyi toisena 

varapiirikuvernööri-ehdokkaana.  Hän oli huolellisesti valmistellut 
kalvosarjansa, esiintyen rennosti mutta silti 
vakuuttavasti.  SuurPNATissa Floorankenttää edustivat Jaakko 
Koskinen ja Pirjo Salenius, Kyösti Pyysalo sekä Antti ja Jatta 
Tuomikoski. 

 
2.4.2009 klo 17.00 Hallituksen kokous, ravintola van Gogh. 
   
16.4.2009 klo 18.00 Klubikokous, ravintola van Gogh. Valittiin kauden 2008-2009 

virkailijat; presidentiksi kaudelle 2009-2010 valittiin Olli Tiainen. 
 Kokouksessa valittiin myös edustajat piirikokoukseen ja Liiton 
vuosikokoukseen Haminaan. 

  
18.04.2009 Piirin vuosikokous Helsingin messukeskuksessa.  Avajaisjuhla alkoi 

klo 12.00 ja varsinainen kokous klo 13.00.  Floorankentän kannalta 
tärkein päätös oli se, että jäsenemme Jaakko Koskinen valittiin 
piirin toiseksi varapiirikuvernööriksi. Klubin virallisia edustajia 
olivat varapresidentti Olli Tiainen ja lion Jaakko Koskinen sekä PDG 
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Antti Tuomikoski.  Klubia edustivat kokouksessa myös RC Raimo 
Paappa ja toinen varapresidentti Miikka Vehkaoja.    

                                                                                     
7.5.2009 klo 17.00 Hallituksen kokous, ravintola van Gogh 
                                 
13.5.2009 klo 18.00 Piirin järjestämä uusien klubivirkailijoiden koulutus Arabianrannassa. 
  
14.5.2009 Toukokuun klubikokous.  Klubiesitelmän piti Jaakko Koskinen 

aiheenaan: "Poimintoja julkaisutoiminnastani" 
 

Toukokuun lopulla stipendien vienti Eläintarhan ala-asteelle ja 
Länsi-Pasilan ala-asteelle. Stipendien viennistä vastasi 
varapresidentti Olli Tiainen, avustajanaan Eläintarhan ala-asteella 
nuorisovastaava Mikko Latva ja Länsi-Pasilan ala-asteella sihteeri 
Hannu Salo.  

 
29.5.2009 Vierailu Kiikalaan. Klubivierailu Kiikalaan oli odotetusti onnistunut. Iltaa 

vietettiin vanhassa torpassa, ja tarjolla oli myös savusauna. Ennen torpalle 
tuloa suurin osa klubilaisista kävi myös luontopolulla. Torpan antimet olivat 
herkulliset ja tunnelma mitä leppoisin. Osa klubilaisista lähti illaksi kotiin, osa 
yöpyi torpalla. 

  
6.-7.6.2009 Lions-liiton vuosikokous 

Haminassa.  Klubin virallisia 
edustajia olivat varapresidentti 
Olli Tiainen ja toinen 
varapresidentti Miikka 
Vehkaoja sekä PDG Antti 
Tuomikoski.  Lisäksi klubia 
edustivat RC Raimo Paappa, 
lion Kyösti Pyysalo ja 2.VDGe 
Jaakko Koskinen. Klubin ladyja 
edusti Jatta Tuomikoski. 
Vuosikokouksessa oli siis 
seitsemän Floorankentän edustajaa eli enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin.   

 
Liiton puheenjohtajaksi valittiin N-piirin entinen kuvernööri Christer 
Löfstöm. Varapuheenjohtajaksi valittiin kahden äänestyskierroksen 
jälkeen C-piirin kuvernööri Lauri Vainio. Kokouksessa kuultiin 
ensiesityksenä uusi leijonamarssi nimeltään "Leijonan henki".  

  
11.6.2009 Hallitusten vaihtokokous van Gogh´ssa.  Presidentti Matti Okolo-

Kulak palkitsi "Vuoden leijona"-patsaalla (kiertopalkinto) 
varapresidentti Olli Tiaisen.  Epävirallisesti mutta konkreettisesti 
palkittiin past-presidentti Harri Pirkkalainen.  

 
Jaakko Koskinen esitteli tarkemmin ideansa nettiin avattavasta 
toimintakalenterista, jota voitaisiin käyttää laajemminkin 
leijonajärjestöissä.  Idea päätettiin kehitellä valmiiksi ensi syksyn 
aikana. 

 
Epävirallisesti mutta leijonamaisen konkreettisesti kokouksessa 
palkittiin past-presidentti Harri Pirkkalainen ansioistaan oman 
presidenttikautensa saavutuksista. Nimittäin hänen 
presidenttikaudellaan 2007-2008 Floorankenttä teki historiansa 
suurimmat lahjoitukset LCIF:lle, yhteensä yli 7.000 USD. 
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LCFK kehityskysely 2008-2009 
 
Työryhmä Matti O-K, Sakari H ja Olli T teki loppusyksystä 2008 johtamiskoulutusohjelman 
innoittaman veljille lähetetyn kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa viihtyvyyttä klubissa 
ja toimia tulevan toiminnan kehittämisen työkaluna. Kysymykset käsiteltiin sähköpostitse 
saatujen vastausten perusteella. Noin 50 % vastasi kysymyksiin. Alla veljien kommentteja 
muutamista kyselyn avainkohdista.  
Kommentteja kysymykseen, miksi haluat olla Lion tänä päivänä? Miksi juuri tämän klubin eikä 
jonkin muun klubin jäsen? 
 
”Saan lionstyöstä mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja tutkimustyön vastapainoksi haen lähes 
koko sosiaalisen elämäni leijonista; klubin lisäksi myös piiri- ja valtakunnallisella tasolla.  
Mukava ilmapiiri pitää klubissa; vaikka olen jäsenyyden aikana muuttanutkin paikkakuntaa, ei 
ole tullut mieleenkään vaihtaa klubia.” 
 
”Leijonien olisi joskus hyvä tehdä tunnettuustutkimus siitä, miten hyvin meidät mistäkin 
asiasta tunnetaan. Sulka on sinänsä hyvä, mutta siihen menee tosi paljon energiaa ja epäilen, 
että panoksemme hukkuu kortena – tosin arvokkaana - johonkin epämääräiseen kekoon. … 
Joskus olisi hyvä käydä perusteellista keskustelua, eikä vain kulkea suuntaan, johon on 
ennenkin kuljettu. Nyt on tulossa vakavat talousajat ja miten olemme alkaneet järjestönä 
varautua tuleviin vuosiin?  Pelkkä pakkopullien pyörittely ei jaksa innostaa.” 
 
”Tunne, että on syytä antaa hyvää takaisin = hyväntekeväisyys. Lionseista erittäin positiivinen 
mielikuva - rehellistä, reilua toimintaa. Passiivinenkin jäsen tuntee kuuluvansa johonkin, ja 
varmaan haluaa myöskin jollain tavalla olla auttamassa. Ei kaikilla ole halua ja/tai aikaa olla 
vetovastuussa vapaa-aikanaan, mutta mielellään ovat toteuttamisessa mukana. Klubin pitää 
tämä ymmärtää, tai sitten klubi on pienen sisäpiirin puuhastelupaikka. Tapahtumat ja 
tekeminen ottaa mukaan myös passiiviset jäsenet.” 
 
Miten lionismin pitäisi näkyä tänä päivänä, onko klubimme näkyvyys riittävän hyvä ja miten 
voimme parantaa klubimme näkyvyyttä alueellamme? 
 
”Näkyvyyttä ei ole koskaan liikaa mutta sitä on vaikea saada.  Tapahtumat alueella lisäisivät 
näkyvyyttä. Adventtikonsertti tuo näkyvyyttä vuosittain 500-700 hengelle, mutta tapahtuma ei 
ole omalla alueellamme eikä lippuja juuri myydä alueellamme.  Temppeliaukion kirkko 
soveltuu toimintaamme erinomaisesti, sillä alueellamme ei ole yhtä vetovoimaista 
konserttipaikkaa.” 
 
”Lionismin pitäisi näkyä sillä tavalla, että panostaisimme ulkoiseen uskottavuuteen.  Voisimme 
lähteä monesti liikkeelle siitä, mikä on tavoittelemamme vaikutus taloudellisesti ja 
tiedottamismielessä – tämä jälkimmäinen helpottaa varojenkeruutyötämme jatkossa. Meillä 
pitäisi olla imua sen sijaan, että seisomme marketin edessä lipas kädessä.  … Meillä on 
Helsingin keskeisin paikka ja siinä ylivoimainen markkina-asema. Olen tätä pohtinut ja se 
pitäisi paremmin hyödyntää. 
Hyvä markkinoinnin suunnittelu kampanjasuunnitelmaksi saakka – kun sen nivoisi 
aktiviteetteihin, ei olisi edes ylimääräinen työ.”  
 
”Klubeille enemmän julkisuutta omilla alueillaan; paikallislehdet, muut hyväntekeväisyyttä, 
nuorisotyötä tms. harjoittavat toimija (SPR, VPK jne.) Näkyvyytemme ei ole riittävän hyvä - 
emmehän käytännössä näy kuin tapahtumissa. Pitäisikö aktiivisesti tiedottaa toiminnastamme 
(tempauksista) lehtiä, paikallisradioita jne.?” 
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Jäsenhankinnan turvaaminen on erityisen tärkeää. 
  
”Totta kai tarvitsisimme aktiivisia jäseniä, kaveripiiristä tai tuttavista.  Jäsenmäärän pitäminen 
25-30 paikkeilla olisi toivottavaa.” 
 
”Laatu on tärkeämpi kuin määrä. Motivaatio on tärkeä. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. 
Pitämällä silmät ja korvat auki. Voi kertoa lions-toiminnasta myönteisesti. 30-35 jäsentä. 
Nettolisäys 2/v voisi olla tavoite” 
 
Uusia tuulia pitäisi haistella!  
 
” Alueen koulut säännöllisesti ja muutamat muut sosiaaliset ja kultturelliset kohteet sopivat 
meille.  Koulujen vanhempainyhdistyksiä voisi taas jotenkin lähestyä. Idea lähestyä yrityksiä 
on ainakin kokeilemisen arvoinen.” 
 
”Voisimme perustaa toiveitten tynnyrin: jos tynnyri on tyhjä, kaikki on hyvin. Tynnyrin sisältö 
on esillä (ilmenemismuoto on paperi) joka kokouksessa.  … Turhia haaveita ei elätellä ja kun 
joku toteutuu, se otetaan tynnyristä pois. Siis jonkinlainen ideoitten keruun ja jalostamisen 
mekanismi voisi olla kohdallaan. Laitan myöhemmin lisätietoa eräästä mallista, jos tarpeen.” 
 
Yhteenveto 
 
Tutkimuksesta saatiin paljon ideoita ja palaute oli varsin positiivista. Valitettavasti vastauksia 
saatiin vain osalta veljiä. Siten emme tiedä, mitä toiveita on niillä veljillä, jotka eivät 
osallistuneet kyselyyn. Kehitys kehittyy - toivottavasti positiiviseen suuntaan. 
 
Olli 
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Klubillamme vilkas vaihto-oppilasvuosi 
 
Floorankentällä oli heinäkuun lopulla kaksi vaihto-oppilasta, siis oikeastaan vasta kertomuskauden jo 
päätyttyä.  
 
Saksalainen Frankfurtista kotoisin oleva 17-vuotias Felix Meier oli klubin past-presidenttiparin 
Matti ja Katariina Okolo-Kulakin perheessä. Felixin isän klubi on LC Friedrichsdorf Limes. 
Vaihto-oppillaan ohjelmaan kuului pariviikkoinen perheosuus ja sitten lähes samanmittainen 
leiri. Okolo-Kulakin perheen lisäksi Felixille järjesti ohjelmaa Matti Pirjetä. Felixille olil uvattu, 
että hän saa matkustaa puolalaisella Pogoria-purjelaivalla Helsingistä Tallinaan ja takaisin, 
mutta matka peruuntui laivan jouduttua merihätään Hangon edustalla.  
 
Okolo-Kulakin perheen tytär Sandra oli lions-nuorisovaihdossa Meksikossa. Sandran matka 
onnistui hyvin. Hän piti Facebookin kautta yhteyttä kavereihinsa kotimaassa. 
 
Klubimme lähettämänä Joanna Soisalon-Soininen oli kesällä 2008 kuukauden päivät vaihto-
oppilaana Houstonissa Texasissa USA:ssa.  Joanna oli niin tyytyväinen isäntäperheeseensä, 
että oli heillä koko ajan eikä mennyt lainkaan leirille.  Vastaanottanut klubi oli Houston Central 
Lions Club, joka oli huolehtinut omalta osaltaan ohjelmasta.   
  
Joanna vei rapakon taakse Floorankentän terveisinä kauniin vihreän pöytästandaarimme.  Eikä 
isäntäklubi ollut sen huonompi ja toimeksisaaneena Joanna toi helmikuun kokoukseemme 
Houston Central -klubin standaarin.  Kokouksessa oli mielenkiinnon kohteena myös Joannan 
kuva-albumi matkalta. 
  
Joannan isä on klubimme perustajajäsen Jukka Soisalon-Soininen. Heidän perheessään oli 
pari kesää sitten vaihto-oppilas Ukrainasta. 
 
Vaihto-oppilaiden leiriosuuden järjesti tänä vuonna B-piiri.   
 
Antti 
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Pikku joulujen sisäpiiritietoa 
 
Saatuamme vuoden 2008 pikkujoulujen suunnittelun osaksemme pidimme hetimiten palaverin 
Jaska, Kyösti  ja allekirjoittanut Kauppakeskus Sellossa. Siellä ideat sinkoilivat, mutta 
päädyimme kuitenkin Aleksanterin Teatterissa esitettävään teokseen ja ruokailuun lähistöllä. 
Sovimme sitten tapaamisen teatterin myyntipäällikön Paula Hovin kanssa. Menimme sinne 
Kyösti ja allekirjoittanut 9.10. Esityksen valinta oli jo aikaisemmassa tapaamisessa 
varmistunut W.A. Mozartin Cosi Fan Tuttesta modifioiduksi Kosijan Putti –oopperaksi. Eli 
klassikkotarina joka oli sijoitettu golfkentälle ja aikana oli nykyaika. 
 
Tutustuimme silloin myös teatterin tiloihin ja sovimme järjestelyistä ja varasimme liput 
ennakkoon. Samalla reissulla kävimme sopimassa ja varaamassa ruokailun läheisen 
Sokoshotelli Aleksanterin kanssa. Heidän kolmesta menusta löytyi lopulta kullekin maukasta 
illallista.  
 
Varsinaisena juhlapäivänä 5.12 ennen oopperanäytäntöä kuulimme emäntämme Saija 
Nisulan esityksen Aleksanterin Teatterin historiasta ja nykypäivästä. Historiakatsauksen 
jälkeen seurasi kiertokäynti teatterissa.  Saimme tutustua mm. keisarin kabinettiin ja keisarin 
aitioon. Kaksinäytöksisen oopperan väliajalla nautiskelimme pientä välipalaa. Oopperan jälkeen 
siirryimme ruokailemaan ja sitten kukin jatkoi iltaa tahoillaan... 
  
Pikkujoulussa teatterissa ja ravintolassa oli yhteensä lähes kolmekymmentä osanottajaa ja 
vieraita iloksemme oli jälleen myös Kiikalan ystävyysklubistamme.  LC Kiikalan tervehdyksen 
esitti Ari-Pekka Viljamaa, joka kertoi Kiikalan kunnan siirtyvän vuodenvaihteessa osaksi Salon 
kaupunkia. 
 
Miikka 
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LCFloorankenttä 20 vuotta 
Vetäjän muistot juhlien valmisteluista 
 
Syksyn 2008 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa esitettiin, että keväällä 2009 juhlitaan 
klubimme 20 –vuotista taivalta. Samassa kokouksessa joku hallituksen jäsen esitti, että josko 
Kyösti voisi ottaa vastuulleen juhlan suunnittelun. Päättivät hyväksyä esityksen, eikä Kyöstillä 
juuri tuolloin ollut hyvää syytä kieltäytyä vastuusta. Heti seuraavassa kokouksessa Miikka ja 
Jaakko totesivat valmiutensa tulla auttamaan suunnittelussa ja niin juhlan suunnittelu pääsi 
käyntiin. 
 
Ensimmäinen kokous järjestettiin lokakuun 10. päivä kauppakeskus Sellossa Espoon 
Leppävaarassa. Meitä oli paikalla Miikka, Jaakko ja Kyösti. Suunniteltiin ajankohtaa, paikkaa ja 
jonkin verran myös työn jakoa. Tavoitteenamme oli tehdä juhla, joka olisi Floorankentän 
näköinen. Samalla istumalla Jaakko soitti Antti Tuomikoskelle ja tiedusteli hänen 
mahdollisuuttaan auttaa juhlatoimikuntaa, koska hän tunnistaa ja hallitsee juhlan 
seremoniallisen ja hierarkisen järjestelmän vaatimukset. 
 
Antti lupasi auttaa ja hänen  mukaantulonsa ratkaisi monia asioita helpohkosti koska meidän 
muiden ei tarvinnut asioita pohtia. Antti oli mukana kunniatoimikunnassa, muina jäseninä Harri 
Pirkkalainen ja Matti Pirjetä, jonka suunniteltavaksi jäi juhlassa tapahtuvien 
palkitsemisseremonioiden suunnittelu. 
 
Seuraavissa kokouksissa infottiin klubin hallitusta ja jäseniä. Työryhmä sai jäsenistöltä luvan 
jatkaa valmisteluja. Sisäisen työjaon mukaisesti Jaakko alkoi suunnitella kutsujen ja 
ohjelmien, sekä pöytäkorttien ulkoasuja. Kyöstin tehtävänä oli laatia kutsujen ja ohjelmien 
sisältö. Toimeen ryhdyttiin. Saman aikaisesti Miikka ja Kyösti ottivat yhteyden juhlan 
pitopaikkaan. Pidettiin ensimmäinen palaveri apulaisrehtorin, Harri Saksan kanssa. Käytiin 
katsastamassa tilat ja tilojen käyttömahdollisuudet. Alustavasti tiedusteltiin mahdollisuutta 
käyttää musiikin tekijöinä pop&Jazz Konservatorion opiskelijoita. Kyösti aloitti tahollaan 
tiedustella ruokahuollon järjestäjää. Jaakko oli saanut valmiiksi kutsujen ulkoasuasiat 
tammikuun alussa. Tuolloin oli myös alustava juhlien ohjelma hahmottunut. 
 
Antti oli tehnyt ansiokasta lobbausta liiton johdon suuntaan. Seurauksena , juhlapuhujaksi 
lupautui liiton puheenjohtaja Heidi Rantala ja N-piirin tervehdyksen esittäjäksi pyydettiin 
piirikuvernööri Jorma Laurila. Seuraava palaveri Popp & Jazz Konservatorion kanssa pidettiin 
helmikuun alussa. Tilaisuudessa sovittiin musiikin järjestelyt, katsastettiin musiikkiohjelman 
pitopaikka, sekä myös juhlapaikka (galleriatila), jonne todettiin sopivan noin 50 juhlavierasta 
helposti. Lisäksi sovittiin vararehtorin kanssa orkesterille myönnettävästä stipendistä. 
Samoihin aikoihin Kyösti sopi cateringin järjestelyistä vantaalaisen ravintola Mummolan 
kanssa. Mummola teki tarjoiluehdotukset, joista valittiin sopivimman tuntuinen. Päätettiin, että 
ruokajuomat (viinit) kuuluvat juhla-aterian hintaan. Kutsut, ohjelmakortit ja pöytäkortit 
valmistuivat helmikuun alussa. Kutsut lähetettiin  helmikuun puolivälin paikkeilla. 
 
Viimeinen tapaaminen ennen juhlaa oli maaliskuun 1:llä viikolla. Silloin oli mukana vararehtori 
Harri Saksa. ravintolanjohtaja Jari Vainio, sekä Miikka ja Kyösti. Tarkisteltiin paikat ja 
toimenpiteet, joita ennen illan alkua tehdään. 
 
Maaliskuun 13. vuonna 2009 kello 13.00 Kyösti kävi hakemassa tilatun, Floorankentän kakun 
Espoon ravintola-alan ammattikoululta. Kello 16.00 juhlapaikalla aloittivat juhlapaikan 
järjestelyt Olli, Miikka ja Kyösti. Kello 18.00 tulivat ensimmäiset juhlavieraat. Kello 18.30 Popp 
& Jazz konservatorion auditoriossa aloitti Par Avion (10 henkinen orkesteri) Blues Brothers 
tyyppisen, erittäin vauhdikkaan ja korkeatasoisen esityksensä. Yleisö piti kuulemastaan. 
Tervetulomaljat kohotettiin  juhlatilassa, galleriassa ja kello 19.00 juhla jatkui 
 
 
Kyösti 
 



Toimintakertomus 2008-2009  15(15) 
 

20-vuotisjuhlat 
eli pääasia 
 
Klubimme 20-vuotisjuhlaa vietettiin Pop & Jazz Konvervatoriolla 13.3.2009. Juhliin osallistui 
omaa väkeä ja arvovaltaisia vieraita kaikkiaan 44.  Juhla aloitettiin Konservatorion "Par Avion" 
konsertilla apulaisrehtori Jussi Saksan johdolla. CC Heidi Rantala, DG Jorma Laurila ja GS 
Markus Flaaming toivat LCIF:n, Päämajan ja Suomen Lions -liiton huomionosoitukset 
klubillemme ja klubilaisillemme.  Läsnä olivat myös tärkeimmän yhteistyökumppanimme 
Helsingin Laulun puheenjohtaja Matti Hinttala sekä kummiklubimme LC Helsinki 
Metsälän edustajana VDG Esko Viinikainen. 
  
Juhlassa esittivät onnittelut ystävyysklubistamme LC Kiikalasta lion Ari-Pekka Viljamaa ja LC 
Helsinki Maunulan presidentti Tapani Kontiala. 
  
Huomionosoituksista todettakoon, että MJF-jäsenyyden saivat lion Jaakko Koskinen, RC Raimo 
Paappa, lion Kauko Palvalin ja lion Kyösti Pyysalo.  Yhden ruusukkeen ansiomerkillä palkittiin 
rahastonhoitaja Eero Lehtinen ja sihteeri Hannu Salo.  Klubin standaarinsaajien 
kunniakkaaseen joukkoon pääsivät CC Heidi Rantala ja DG Jorma Laurila sekä oman klubin 
jäsenet Harri Pirkkalainen, Hannu Salo, Olli Tiainen ja Kari Vento.  Paikalla olleet 
Floorankentän perustajajäsenet saivat perustajajäsenen 20-vuotismerkin: Mikko Latva ja 
Kauko Palvalin sekä viime vuonna LC Kiikalaan siirtojäsenenä liittynyt perustajajäsenemme Ari 
Kämäri. Vastaavan 20-vuotismerkin tulevat jossakin myöhemmässä arvokkaassa tilaisuudessa 
saamaan Jukka Soisalon-Soininen ja Arto Mattila.  Kaksi tilastollista ihmettäkin illan aikana 
todettiin: 20-vuotisjuhlassa myönnettiin kaksi perustajajäsenen 25-vuotismerkkiä.  Nimittäin 
nykyiset jäsenemme Eero Lehtinen ja Hannu Salo olivat vuonna 1983 
perustamassa myöhemmin lakkautettua LC Länsi-Pasilaa.  Siellä toimi pitkään myös Olli 
Tiainen saaden nyt 20-vuotismerkin.  Juhlassa palkittiin määrävuotismerkein myös kaikki 
muut jäsenet, jotka ovat olleet jäseninä vähintään 15, 10 ja 5 vuotta. 
  
Vuosijuhlaan liittyvänä lahjoituksena oli suoritettu Sight Firstiin viime kaudella 2007-2008 
silloisen presidentin Harri Pirkkalaisen johdolla klubin hankkimat varat 4.000 USD.  Kaiken-
kaikkiaan Harrin johtamalla kaudella Floorankenttä lahjoitti LCIF:lle Sight Firstiin 7.000 USD eli 
enemmän kuin koskaan aiemmin.  
 
Antti 
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Erilaisia kaudella käynnistettyjä projekteja 
	  
Avaa-lehden mainosprojekti 
 
Avaa-lehden  kanssa sovittiin mainosyhteistyöstä ja Jaakko Koskinen otti hoitaakseen 
ilmoitusmyynnin sähköisellä kampanjalla. Kampanjan toteuttamisesta vastasi Finnsoft Oy ja 
koko sivu saatiin varattua ilmoittajille. Kesän aikana ilmoitusten kokoaminen kuitenkin takkusi 
ja Jaakko laati varatulle päivällä 17.9. Floorankentälle jäsenhankinta-/PR-ilmoituksen. 
Varsinainen mainos julkaistaan, kun kaikki ilmoitukset on saatu ilmoitustilan varanneilta 
kokoon. Tarkka ilmoituksen julkaisupäivä määräytyykin siis sen perusteella, kun mainokset on 
saatu ilmoituskampanjaan lupautuneilta koottua. Mainosten sähköpostikampanjoinnin 
yhteyteen liitettiin mukaan viesti myös siitä, että klubimme ovet ovat avoimet uusille jäsenille 
- ja tätä kautta saimme klubillemme uuden aktiivisen jäsenen, Simo Pääkkösen. 
 
Fotolitografiaprojekti 
 
Klubimme tuorein jäsen, Simo Pääkkönen otti hoitaakseen klubimme taulumyyntiä. Simo ja 
Helsinki-aiheisten fotolitografioitten taiteellisesta puolesta vastannut Jaakko Koskinen kävivät 
kesällä Litoprint Oy:ssä, jossa he viettivät pari tuntia Jaakon signeeratessa vedoksia ja Simon 
hörpiskellessä kahvia. Matkalla oltiin Simon bensiinisyöpöllä autolla, mutta ajokilometrejä 
surematta Simo uhrautui käymään lukuisia kertoja Espoon Leppävaarassa kehystyttämisasialla 
Sellon Gallerix-liikkeessä. Simo otti keväällä tavoitteekseen myydä peräti 20 neljän vedoksen 
sarjaa - kehystettynä á 100 euroa. Kun kehykset maksavat viitisentoista euroa per sarja, jää 
klubille joka sarjasta siis noin 40 euroa.  
 
Taulujen myyminen on ollut jalkatyötä ja Simo on tehnyt sitä ansiokkaasti. 
Toimintakertomusta kirjoitettaessa Simo on myynyt sarjoja peräti 16 kappaletta. 
 
Jäsenhankinta 
 
Jäsenhankintatoimikunta kokoontui tai järjestäytyi heikonlaisesti päättyneen kauden aikana, 
tunnustaa Jaakko Koskinen: "kokoonnuin lähinnä omassa päässäni". 
Toimikuntapuheenjohtajuudesta vastaavana hän kuitenkin otti kopit kolmesta keskustelusta 
Simo Pääkkösen, Harri Strömbergin ja Sakari Väänäsen kanssa. 
 
Simo on nyt klubimme jäsen ja keskusteluyhteys syntyi Avaa-lehden mainosprojektin 
yhteydessä. Harri ja Jaakko tutustuivat kauan sitten uusien leijonien koulutustilaisuudessa 
Viikissä, ja kun Harrin klubi LC Hki/Laajasalo lakkautettiin, otti Jaakko Harriin yhteyttä. Harri 
astui klubimme jäseneksi heti ensimmäiseltä tutustumiskäynniltään. Sakari ja Jaakko tunsivat 
toisensa jo ennestään vanhoina opiskelukavereina ja heillä oli keskeneräinen keskustelunaihe 
eräistä Sakarin ottamista Länsi-Pasila-aiheisista valokuvista. Koska Jaakolla oli huono 
omatunto siitä, ettei ollut keksinyt Sakarin kuville uusiokäyttöä, hän kysyi Sakarilta josko 
keskustelua voitaisiin jatkaa leijonaveljinä. Sakari kiinnostui asiasta ja jäsentoimikunnan 
puheen johtaja kutsui jäsenhankintatoimikunnan jäseneksi Jukka Soisalon-Soinisen, joka oli 
Jaakon asiallisena tukena, kun istahdettiin erääseen keskustan oluttupaan. Sakari sai Jukkaa 
ja Jaakkoa tavatessaan keväällä N-piirin valmistaman pikkuesitteen. Sakari otetaan virallisesti 
vastaan Lions-järjestön jäseneksi lokakuussa 2009, mutta hän oli jo mukana Kiikalan 
kevätristeilyllämme. 
 
Jäsenhankintatoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Koskinen lausahtaa lopuksi - Klubimme on 
onnistunut brändäämään itsensä oikealla tavalla. Tuote on kunnossa, joten sitä on helppo 
markkinoida. Kun saat tilaisuuden kertoa, miksi olemme olemassa ja mitä työtä teemme, 
saatat piankin "joutua" seuraavan jäsenemme kummiksi. 
 
Jaakko 
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Kiitokset 
 
Tämä toimintakertomus on koonnos, jonka tekemiseen ovat tekstintekijöinä osallistuneet useat 
veljet, joiden etunimi on heidän tekstiosuuksiensa perässä. Suuri apu erityisesti 
tapahtumakertomusosion laatimisessa on ollut Antin ansiokkaasti ylläpitämistä klubimme 
nettisivuista, joilta on saatu mukaan myös tiedot tapahtumista, jotka muutoin olisivat jääneet 
mainitsematta. Kiitokset myös valokuvista, joita on saatu ainakin Antilta ja Sakarilta. 
 
 
 
 

Matti Okolo-Kulak   Hannu Salo 
kauden 2008-2009 presidentti  kauden 2008-2009 sihteeri 


