
 

 

 
 

 

 
 

LC Helsinki/Floorankenttä 
 

Toimintakertomus 2010-2011



LC Helsinki/Floorankenttä  Toimintakertomus 2010-2011   2 

 

Presidentin muisteluita kaudesta 
 

Kauden avaus 
 
Presidenttikauteni lähti pienen yllätyksen 
kautta käyntiin, kun Past President Olli 
Tiainen soitti heinäkuisena lomapäivänäni 
maalle ja kysyi, olenko valmis vastaanotta-
maan klubipresidentin tehtävän kaudelle. 
   
Pyysin 2 tuntia harkinta-aikaa, jonka 
jälkeen soitin Ollille suostuvani. 
 
Suureksi avuksi tehtävän  vastaanottami-
sessa olivat ensin kauden epävirallinen 
suunnittelukokous Van Goghissa 18.8. 
Sieltä sain hyvät eväät toiminnan käyn-
nistämiseen. Kiitos aktiivisille Lioneille 
Raimo, Kyösti, Simo, Olli, Antti ja Sakke 
avusta. 
 
Sitten olikin vuorossa N-piirin kauden 
avaus 25.8, ja taas sain tutustua niin 
klubilaisiin kuin N-piirin johtoon. 
 
Klubikokoukset 
 
Ensimmäiset klubikokoukset sujuivat agen-
dan mukaisesti, ja päätöksiä tuli tehtyä. 
Kokouksen alussa pyysin sihteeriä pitä-
mään nimenhuudon helpottamaan nimen 
yhdistämistä henkilöön. 
 
Valtaosa kokouksista pidettiin tutussa Van 
Goghissa, joka tosin oli muuttanut nimensä 
Martina Pasilaksi. Saimme kuitenkin aikai-
seksi pari mielenkiintoista vierailua ja kuu-
limme hyviä esitelmiä vierailijoilta sekä 
omilta jäseniltä. 
 
Aktiviteetit 
 
Lyhyellä varoitusajalla päätimme osallistua 
Nenäpäiväkeräykseen. Erinomainen 
paikka lipaskeräykselle järjestyi, ja saimme 
aikaan hyvän keräystuloksen. Esitän 
kiitokset Simolle tehokkaan organisaation 
käynnistämisestä. 

Adventtikonsertin käynnistämisessä tuli 
ensin huonoja uutisia sopimusneuvot-
teluista. Antti ilmoitti kuitenkin pääs-
seensä hyvään sopimukseen kuoron ja 
kirkon kanssa ja lipunmyynti ja ilmoitus-
myyntihanke käynnistettiin. 
 
Konsertti pidettiin 2.12., ja se oli sekä 
taiteellinen että taloudellinen menestys. 
Henkilökohtaisesti tunsin aikamoista 
painetta lausua avaussanat ja lopun 
kiitokset 700 hengen yleisölle. Ääni taisi 
väristä ja monta mainitsemisen arvoista 
asiaa jäi sanomatta, kun muisti taisi 
tyhjentyä. Sain kuitenkin positiivista 
palautetta puheiden lyhyestä kestosta. 
 
Kunniakäynti Hietaniemen sankari-
haudoilla tehtiin 8.1.2011 kovassa 
pakkasessa. Olin haltuuni klubin lipun 
tässä tilaisuudessa. 
 
Muut lions-tilaisuudet  
 
Monipuolista ohjelmaa kertyi kaudelle 
PNAT-kokouksista JOVA-valmen-
nukseen. Olin asettanut kauden tavoit-
teeksi, että Floorankenttä on edustet-
tuna niin N-piirin kuin Lions-liiton tilai-
suuksissa. Tämä tavoite saavutettiin 
mielestäni loistavasti. 
 
Tuet ja avustukset 
 
Koulujen stipendit saimme jaettua yhden 
aamupäivän aikana neljälle koululle, 
Hannu S:n avustaessa ja toimiessa 
kuvaajana. 
 
Palkitsemiset  
 
Kiitollisin tehtävä kauden aikana oli 
viimeisen kokouksen päätteeksi jakaa 
lioneille palkitsemiset kauden aikana 
saamastani avusta. 
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Kiitokset 
 
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia flooran-
kenttäläisiä saamastani avusta ja tuesta 
kauden läpiviemiseksi. Olin toiminut ennen 
tätä kautta kaksi kertaa presidenttinä 
edellisessä klubissani. Täytyy myöntää, 
että vasta Floorankentässä minulle valkeni 
millainen toimiva lionsklubi oikeasti on. 

Kiitos kaikille mielenkiintoisesta 
vuodesta! 
 
Harri Strömberg 
presidentti 2010-11 
 
 

 
Hallitus ja virkailijat 2010-2011 
 

Klubihallitus 
 

presidentti Harri Strömberg 
past president Olli Tiainen 
1. varapresidentti Simo Pääkkönen 
2. varapresidentti Mikko Liski 
sihteeri Sakari Hannula 
rahastonhoitaja Raimo Paappa 
jäsentoimikunnan pj. Jaakko Koskinen 
aktiviteettitoimikunnan pj. Kari Vento 
klubimestari ja tailtwister Kyösti Pyysalo 

 
Toimikunnat ja niiden puheejohtajat 

 
jäsentoimikunta - Jaakko Koskinen 
viihtyvyystoimikunta - Kyösti Pyysalo 
aktiviteettitoimikunta - Kari Vento 
julkaisutoimikunta - Jaakko Koskinen 

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

LC Helsinki/Floorankenttä kuuluu jäsenenä Suomen Lions-liittoon  ja hallinnollisesti 
sen N-piirin III-alueen 1. lohkoon. Lionit ovat osa maailmanlaajuista palveluverkostoa, 
Lions Clubs Internationalia. 

 
• klubi on perustettu 30.11.1988, Charter Night 4.3.1989 
• kansainvälinen lions-numero 4032049173, kotimainen numero 823 
• kummiklubi: LC Helsinki/Metsälä 
• ystävyysklubi: LC Kiikala 
• nimensä LC Helsinki/Floorankenttä on saanut Maamme-laulun historiallisilta 

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

• muinaisessa Roomassa Flora oli kukkien ja kevään jumalatar  
• kokoontumispaikka ravintola Martina Pasila Itä-Pasilassa 

 
Toiminta-ajatus 
 

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

  
Kauden teemoja: 

• viihdytään rennon elegantisti Floorankentässä arvokasta palvelutyötä apua 
tarvitseville yhdessä tehden 

• lisää innokkaita floorankenttäläisiä mukaviin klubikokouksiin ja aktiviteetteihin 
• mielenkiintoisilla retkillä ja klubiesitelmillä tuomme lisää sisältöä toiminaamme 

 
Tavoitteet ja keinot 2010-2011 
 

• jäsenmäärän kasvattaminen 
• etsiä uusia tapoja tehdä aktiviteetteja -> lisää jaettavaa rahaa 
• pystyä toteuttamaan sellaisia aktiviteetteja, joissa jäsenistö saisi kontakteja 

sekä yhteistyökumppaneihin että avustettaviin 
• klubiviihtyvyyden edelleen kehittäminen 
• esitelmiä, erityisesti veljiltä 
• vierailut ja matkat 
• jäsenten keskinäisen tuntemisen parantaminen ja yhdessä viihtyminen 
• yhteistyön jatkuminen ystävyysklubien kanssa 
• lions-tietämyksen parantaminen jäsenille -> sitä kautta myös ulospäin 

tiedottaminen paranee 
• yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen Helsingin Laulun ja Stadia Pop/Jazz 

koulutusohjelman kanssa 
• yhteistyön jatkaminen stipendikoulujen kanssa 
• Käydään myymälässä -auditoinnin jatkaminen 
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Tapahtumakalenteri 2010-2011 
 
Elokuu 2010  
  
25.8.2010 oli N-piirin syyskauden avaustilaisuus Iiris-keskuksessa. Floorankentältä 
tilaisuuteen osallistuivat Sakari Hannula, Raimo Paappa, Kyösti Pyysalo, Harri Strömberg 
ja Antti Tuomikoski. 
 
Syyskuu 
                                                                                        
2.9.2010 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
9.9.2010 oli klubikokous ravintola Martina Pasilassa. 
23.9.2010 oli SuurPNAT Helsingin uudessa yhteiskoulussa. 
27.9.2010 oli johtamisvalmennus varapresidenteille Vantaalla Havukosken koululla. 
 
Lokakuu 
 
7.10.2010 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
14.10.2010 oli vierailu Voimalamuseoon sekä klubi- ja vuosikokous Tekniikan museon 
tiloissa. 
26.10.2010 oli uusien leijonien keskustelu- ja koulutustilaisuus Pihlajiston ala-asteella. 
 
Marraskuu 
  
4.11.2010 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
11.11.2010 vierailimme HSY Veden Viikinmäen jätevesipuhdistamossa. Klubikokous oli 
Kauppakeskus Arabian Chico's-ravintolassa. Otimme vastaan uuden jäsenen Markku 
Heinaron. 
24.11.2010 oli N-piirin AluePNAT Tekniikan mueossa. 
 
Joulukuu 
  
2.12.2010 oli hallituksen kokous Temppeliaukion kirkossa. 
2.12.2010 oli adventtikonsertti Joulun Kellot Soivat täydessä Temppeliaukion kirkossa, 
kuorona perinteisesti Helsingin Laulu johtajanaan Hanna Remes. 
9.12.2010 oli klubikokous Martina Pasilassa. 
17.12.2010 olivat pikkujoulut Ravintola Nyyrikissä, ohjelmana teatteriesitys "Halavatun 
papat". Lady-tilaisuudessa vieraanamme oli varapiirikuvernööripari Jukka ja Lea 
Kärkkäinen. 
 
Tammikuu 2011 
 
5.1.2011 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
8.1.2011 oli kunniakäynti sankarihaudoilla ja MJ-lounas Helsingin Suomalaisella Klubilla. 
Sankarihaudoilla floorankenttäläisistä olivat Antti, Harri S., Kyösti ja Raimo. 
13.1.2011 oli klubikokous Martina Pasilassa. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen vieraili 
klubissamme. Otimme vastaan uuden jäsenen Kari Kammosen. 
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Helmikuu 
                                           
3.2.2011 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
10.2.2011 oli klubikokous Martina Pasilassa. 
 
Maaliskuu 
 
3.3.2011 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
5.3.2011 oli johtamisvalmennus JOVA II, kohderyhmänä pääasiassa varapresidentit, 
Pihlajiston ala-asteella. 
10.3.2011 oli klubikokous Martina Pasilassa. 
10.3.2011 oli uusien jäsenien koulutus Simonkallion koululla. 
18.3.2011 saimme vieraita Kiikalan klubista.  Ohjelmassa oli sotahistoriaa, maukas 
illallinen ja kauniin Helsingin ihailua myöhemmin illalla. 
24.3.2011 oli SuurPNAT / piirin Leijona Forum. 
 
Huhtikuu 
 
7.4.2011 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
14.4.2011 oli klubi- ja vaalikokous Martina Pasilassa. 
16.4.2011 oli uusien virkailijoiden koulutus ja N-piirin vuosikokous Fur Centerissä. 
 
Toukokuu 
                                                                                     
5.5.2011 oli hallituksen kokous Martina Pasilassa. 
12.5.2011 oli klubikokous Martina Pasilassa. 
27.5.2011 olimme LC Kiikalan vieraana. 
 
Kesäkuu 
 
10.-12.6.2011 oli Liiton vuosikokous Vaasassa/Mustasaaressa. 
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Kauden kohokohdat 
 

Kausi aloitettiin energiakeskustelulla 
Floorankentän kausi aloitettiin energia-
keskustelulla Tuulivoimayhdistyksen toi-
minnanjohtajan Anni Mikkosen alustuk-
sen pohjalta. Aihe viritti vilkkaan keskus-
telun. Eniten siihen osallistuivat Hannu 
Rantapää ja Raimo Paappa. Hannu on 
itsekin mukana tuulivoimabiskeksessä. 
Raimo piti aurinkoenergiaa tulevaisuuden 
merkittävimpänä energialähteenä. 
Muutama vuosi sitten klubissamme aloitti 
energiakeskustelun jäsenemme Pertti 
Huovinen. Silloin TVO:ta edustanut Pertti 
alusti Olkiluoto III:sta. Nykyään hän 
kuuluu Posivan johtajiin. 

 
Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni 
Mikkonen. 
 
Ilta oli muutenkin vilkas. Vieraita oli kaik-
kiaan neljä. Tyytyväisen oloinen Karol 
Soisalon-Soininen kertoi kuvien kanssa 
vaihto-oppilasmatkastaan Peruun päätty-
neen kesän aikana. Matka kesti heinä-
kuun alusta elokuun alkuun. Vuoristoiset 
maisemat olivat upeita ja pikkulintujen 
kertoman mukaan tytöt kauniita. Matka oli 
ollut mukava ja turvallinen, vaikka paikal-
lisia leijonia hän ei ollut tavannut lain-
kaan. Eikä siellä ollut ollut vaihto-oppilas-
matkaan normaalisti kuuluvaa leiriosuut-
ta. Miellyttävä isäntäperhe oli huolehtinut 
hänen vierailustaan koko ajan. - Perun 
valintaan vaikutti keskeiseltä osaltaan 
myös se, että se on espanjankielinen  

maa. Karol nimittäin lukee lukiossa 
espanjaa.

 
Karol muisteli mukavaa matkaansa Peruun. 
 
Karolin isä Jukka Soisalon-Soininen on 
Floorankentän perustajajäsen. Perhe on 
elänyt vaihto-oppilasvuotta jo kolmen 
vuoden ajan. Ensiksi Karolin sisar Joan-
na oli vaihto-oppilaana USA:ssa. Pari 
vuotta sitten heillä oli Ukrainasta vaihto-
oppilas. Ikäpykälän vuoksi Karol ei pääs-
syt matkaan vielä viime vuonna. Silloin se 
oli harmittanut mutta ei enää. Äskeisen 
matkan innoittamana nuoren miehen 
suunnitelmiin kuuluu vuoden kierros 
Etelä-Amerikan eri maissa. Vakaan 
aikeensa mukaan hän lähtee mat-
kaan heti kun lukio ja armeija ovat 
takana. 
  
Kokouksessa luovutettiin kaksi merkittä-
vää huomionosoitusta. Lohkon puheen-
johtaja Kyösti Pyysalo ojensi viime kau-
den presidentille Olli Tiaiselle Päämajan 
myöntämän 25-vuotis-Chevronin. Uudek-
si presidentiksi valittu Harri Strömberg sai 
kokouksen päätteeksi luovuttaa Flooran-
kentän pöytästandaarin pitkäaikaiselle 
rahastonhoitajallemme Eero Lehtiselle. 
Alkukesästä suoritetun vaativan sydän-
leikkauksen johdosta Eero oli joutunut 
laittamaan elämänarvot uuteen järjes-
tykseen, ja niin eräistä läheisistäkin  
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harrastuksista - kuten leijonatoiminnasta - 
oli pakko luopua. 

 
 
Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski 

 
 

Vierailu Voimalamuseoon 

 Vesivoima-asema tuottaa edelleen sähköä. 
(Kuva Sakari Hannula) 
 
Energiakeskustelu Floorankentässä 
jatkuu. Lokakuun alussa tutustuttiin 
energiatuotannon historiaan mm. 
Voimalamuseossa. Syyskuussa paneu-
duttiin tuulivoimaan, muutama vuosi 
sitten ydinvoimaan. 
  
Aktiivinen jäsenemme, Tekniikan muse-
on insinööri Raimo Paappa esitteli työ-
paikkansa naapureita. Tekniikan museo 
sijaitsee Helsingin Kuninkaankartanon-
saarella. Sen naapureina virran vasta-
rannalla ovat mm. Mylly vuodelta 1884, 
Höyryvoimalaitos (1931) ja Vesivoima-
asema (1876).  Suodatinhalli (1909) 
sijaitsee Kuninkaankartanonsaarella eli 
samalla saarella, missä Tekniikan 
museokin. 
  
Historiallisesti Mylly lienee vanhin, sillä 
myllytoiminta alkoi samalla paikalla jo 
1550-luvulla. Myllyn nykyinen rakennus 
on rakennettu 1884 ja se toimi myllynä 
vuoteen 1915 saakka. Mylly on sittem-
min muutettu Voimalamuseoksi ja ylei-
sölle se avattiin keväällä 2000. 
  
Vesivoima-asema / vesipumppuasema 
valmistui alun perin 1876, Höyryvoima-
asema 1931.  Vesivoima-asema on  

museokäytössä, mutta se tuottaa sähköä 
edelleen. 
  
Helsingissä alettiin suunnitella vesijohto-
laitosta 1860-luvulla. Vesijohtoverkon 
rakentaminen alkoi 1872.  Vesi suoda-
tettiin alussa pelkästään mekaanisesti, 
hiekkasuodattimilla. Kemiallinen puhdis-
tus alkoi 1909. 
 
Museovierailujen jälkeen pidettiin vuosi-
kokous Tekniikan museon kokoustiloissa. 
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
Lisäksi päätettiin mm. osallistua Nenä-
päiväkeräykseen: tilattiin viisi lipasta ja 
laatikollinen punaisia neniä. Keräys-
vastaavaksi nimettiin Simo Pääkkönen ja 
paikaksi valittiin Arabian ostoskeskus. 
Keräystä varten Kari Vento oli hankkinut 
ostoskeskukselta luvan. Varsinainen 
keräyslupa on myönnetty Ylen Hyvä 
Säätiölle, jonka kanssa leijonat ja eräät 
muut hyväntekeväisyysjärjestöt toteut-
tavat keräyksen yhteistyössä loka-
marraskuun vaihteessa. Muista käsitel-
lyistä asioista todettakoon väliaikatietona 
myös ”Presentation of Finland” eli lähinnä 
vaihto-oppilaille tarkoitettu Suomen esit-
tely. Asiasta on konsultoitu Leoja ja PP-
esittelyä lupasi työstää edelleen toimi-
kunta, jonka puheenjohtaja on Matti 
Okolo-Kulak ja toisena vastuuhenkilönä 
Jaakko Koskinen, muiden avustaessa.      
  
 
Viime kauden presidentti Olli Tiainen 
palkitsi Vuoden leijona –patsaalla 
aktiivisen sihteerimme Sakari Hannulan. 
Lisäksi Olli jakoi 100 prosentin osallistu-
mispalkinnot. Nykyinen past-presidentti 
Olli korosti, että 100 %:n läsnäolo ei voi 
olla ehdoton pakko, mutta läsnäolo ja 
osallistuminen monine paikkausmahdolli- 
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suuksineen on hieno asia ja osoitus 
aktiivisuudesta.”  

 
Viime kauden presidentti Olli Tiainen ojensi 
Vuoden leijona -patsaan sihteerillemme Sakari 
Hannulalle. (Kuva Antti Tuomikoski) 
 
Lohkon puheenjohtaja Kyösti Pyysalo 
kertoi SuurPNATissa julkistetun uutisen: 
Olli oli saanut viime kaudelta Kotimaisen 

100 %:n presidentin palkinnon. Klubi-
laiset palkitsivat Ollin raikuvin aplodein. 

 
SuurPNATissa viime kauden kuvernööri Esko 
Viinikainen oli ojentanut viime kauden 
presidentillemme Olli Tiaiselle Kotimaisen 100 
%:n presidenttipalkinnon. (Kuva Antti 
Tuomikoski) 
 
 
Teksti:  Antti Tuomikoski 

 
 

Nenäkeräys tuotti 850 € 

 
Taktiikan hionta tuotti tulosta. Heti kättelyssä 
Sakari sai liukuportaiden yläpäässä koko 
perheen lahjoitukset. (Vanhempien lupa kuvan 
julkaisemiseen.) 
 
Floorankenttä hoiti osuutensa Nenäpäi-
väkeräykseen Arabianrannan kauppa-
keskuksessa lokakuun lopun kahtena 
peräkkäisenä lauantaina. Tuottoon oltiin 
tyytyväisiä, yhteensä yli 850 euroa. 
 
Kaikkien Lions-klubien keräystuotto 
selviää TV Kakkosen koko illan kestä- 

vässä lähetyksessä 5.11. Siellä selviää 
myös muitten hyväntekeväisyysjärjes-
töjen kampanjatuotot samoin kuin hank-
keen alullepanijan ja luvanhaltijan Ylen 
Hyvä Säätiön puhelinkampanjatuotto. 
   
Tässä keräyksessä floorankenttäläisistä 
olivat mukana veljet Olli, Harri P., Raimo, 
Kari, Sakari H., Matti P., Mikko L., Kyösti, 
Simo ja Jaakko kukin parin tunnin vuo-
roissa. Joku taisi ottaa tuplavuoron jopa 
molempina päivinä. Keräysvastaava oli 
Simo ja valmisteluissa avustivat 
erityisesti Raimo ja Kari. 
 
Jaakon kertoma episodi hiukan lyhen-
nettynä kuvaa hyvin, kuinka myönteisesti 
kerääjiin suhtauduttiin: ”Olimme porukalla 
menossa turvaliivit päällä parkkihalliin 
kohti rahanlaskentaa. Hissiin sattui 
kolmekymppinen nuorimies, jolle totesin 
sarkastisesti, että olemme olleet kerää-
mässä rahaa kehitysmaiden lapsille... 
Mies ymmärsi ”yskän” ja kaivoi kukka- 

 



LC Helsinki/Floorankenttä  Toimintakertomus 2010-2011   10 

 

roaan ja kilisteli kolikkoja lippaaseen. 
Kiittelin hymyssä suin lahjoituksesta. 
Mies pani paremmaksi: ei laittanut 
kukkaroa taskuunsa vaan kysyi että 
mitenkäs te muut - ettekö te rahaa 
haluakaan. Pojat työnsivät lippaat 
sojoon ja viimeinen lahjoittaja tunki 
kolikkoja kaikkien lippaisiin, minkä 
lyhyellä hissimatkalla suinkin ehti.” 
 
PS. Tarkkaavainen lukija näkee kuvista, 
että pääosa on otettu heti aamulla 
valmisteluvaiheen aikana. Sitten kun 
kauppakeskuksen asiakkaiden raha-
hanat aukesivat, ei enää ollut aikaa 
kuvaamiseen. 

 
Ja lopuksi hissillä alas kassanlaskentaan, 
kampanjapäällikkö Simon valvovan silmän alla. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski  
Kuvat: Olli Tiainen 

 
Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 

 
Alkuinfo luentosalissa, oppaana Jaana Kotilehto. 
 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 
puhdistetaan kolme kuutiota vettä joka 
ainoa sekunti. Veden valtavaa määrää 
ei tunneleissa aistinut, niin rauhallisesti 
vesi siirtyi altaasta toiselle. Kaikki nähty 
ei ollut miellyttävää katseltavaa, mutta ei 
se haju ollut edes alkuvaiheessa niin 
pahaa kuin olisi voinut kuvitella. 
   
Floorankentän marraskuun klubikokous 
aloitettiin Raimo Paapan organisoimalla 
vierailulla Suomen suurimmalle ja aina-
kin esittelyn mukaan Euroopan tehok-
kaimmalle jätevedenpuhdistuslaitok-
selle. 

Pääkaupunkiseudulta sinne tuottaa 
jätevetensä 750.000 asukasta. Jokainen 
meistä tuottaa puhdistettavaa jätevettä 
keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa, 
lähinnä keittiössä, WC:ssä, suihkussa ja 
pyykinpesussa. Lisäksi siellä puhdis-
tetaan alueen teollisuuden, yritysten, 
laitosten ja toimistojen ym. tuottamat 
jätevedet sekä Helsingin kantakaupungin 
sadevedet. 

 
Esiselkeytysaltaita 
 
Puhdistuksessa on kolme päävaihetta: 
mekaaninen, biologinen ja kemiallinen 
vaihe. Altaitten vieressä tai yläpuolella 
kävelysilloilla näki, kuinka vesi oli aina 
puhtaampaa ja puhtaampaa kymme- 
 
 



                   11 Toimintakertomus 2010-2011 LC Helsinki/Floorankenttä 
   
   
 

 

 
nistä altaista seuraavaan virratessaan 
300 metrin matkalla. Puhdistettu jätevesi 
poistuu 17 km pitkää tunnelia pitkin 
Viikinmäestä Suomenlahteen, avome-
relle kuuden kilometrin päähän Helsin-
gin rannikosta. Mereen päästettävä vesi 
on puhdasta mutta ei toki juomakel-
poista. Meressä se puhdistuu edelleen 
niin ettei rantaan ajautuva puhdistettu 
vesi haittaa lähimpienkään uimarantojen 
käyttöä. Tosin emme saaneet vastausta, 
kumpi on puhtaampaa mereen laski-
essaan: Viikinmäen puhdistettu vesi vai 
Vantaanjoen vesi. 
 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimi-
alueella pääkaupunkiseudulla on viemä-
reitä yhteensä 1800 km, eli suoraksi 
vedettynä viemäriputkea riittäisi Helsin-
gistä Rovaniemelle ja takaisin. Puhdas 
vesi tulee 120 km pitkää tunnelia pitkin 
Päijänteeltä. Vaikka se on Päijänne-
puhdasta, niin se puhdistetaan veden-
puhdistamossa ennen vesijohtoon syöt-
tämistä, mutta se on sitten toisen vierai-
lun aihe toiselle laitokselle ja toisen 
jutun aihe. 

Vierailun jälkeen pidetyssä kokouksessa 
otettiin uudeksi jäseneksi Markku Hein-
aro, kumminaan Raimo Paappa. Lohkon 
puheenjohtaja Kyösti Pyysalo luovutti 
Past Presidentti Olli Tiaiselle kansain-
välisen Päämajan myöntämän merkin 
edellisen kauden presidentille, jonka 
kauden aikana klubin jäsenmäärä oli 
kasvanut. 

 
Uusi jäsen Markku Heinaro saa kummiltaan 
Raimo Paapalta jäsenmerkin. Presidentti Harri 
Strömberg on juuri saanut Markulta jäsenlupa-
uksen. 
 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
Kuvat: Sakari Hannula 

 
Konserttimme kuoro yltänyt kultaluokkaan 
Täydelle Temppeliaukion kirkon salille 
2.12. pidetyssä Floorankentän adventti-
konsertissa oli kultainen tunnelma. Eri-
tyistä hohtoa toi avausseremoniassa 
esiin tullut tieto, että erinomainen yhteis-
työkuoromme Helsingin Laulu oli vajaata 
viikkoa aikaisemmin ylennetty Wienissä 
järjestetyssä Frans Schubert -kuorokil-
pailussa kultaluokkaan. Kultaluokitus tuli 
"kirkollisen musiikin" sarjassa. Tähän 
asti Helsingin Laulu on kansainvälisissä 
kuorokilpailuissa ja -katselmuksissa par-
haimmillaan yltänyt pisteillään hopea-
luokkaan. Todistukseksi kultaluokituk-
sesta oli annettu kuorolle diplomi ensim-
mäisenä adventtisunnuntaina 28.11. 
 
 

 
Helsingin Laulu sain esiintyä Temppeliaukion kirkon täydelle 
kirkkosalille. 
 
Hanna Remeksen johdolla esiintynyt 
kuoro hemmotteli yleisöään ohjelman 
lopuksi ylimääräisellä kappaleella  
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"Kaikki maat te riemuitkaatte". Se oli 
kuoron yksi kolmesta kilpailukappa-
leesta. 
 
Toistakymmentä vuotta Floorankentän 
adventtikonsertti on järjestetty aina 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina. 
Kuorona aina Helsingin Laulu. Adventtia 
2005 lukuunottamatta kirkkona on niin 
ikään aina ollut Temppeliaukion kirkko. 
Poikkeusvuotena 2005 Floorankenttä 
järjesti yhdessä Helsingin Laulun ja N-
piirin kanssa suurkonsertin Helsingin 
tuomiokirkossa. Se on edelleen suurin 
leijonien koskaan järjestämä adventti-
konsertti. 
  
Tämän vuoden poikkeuksen ajankoh-
taan teki edellä kerrottu Itävallassa 
järjestetty kuorokilpailu juuri ensim-
mäisen adventtisunnuntain viikonlopun 
aikaan. Jatkossa Floorankentän 
adventtikonsertti palaa vakiintuneelle 
paikalleen. Ensi vuonna siis 27.11.2011. 
 
Tänä vuonna yhteisen konsertimme 
löysi kolme uutta tahoa. Eräs sairaala 

varasi potilailleen ja henkilökunnalleen 
150 paikkaa + Helsingin Laulun pari 
vuotta sitten ilmestyneen joululevyn 
"Sylvian Joulu". Niin ikään eräs vanhem-
painyhdistys myi 73 lippua ensi kevään 
leirikoulua ajatellen. Vanhempainyhdis-
tyksen idea sopii hyvin teemaammekin: 
"Nuorissa on tulevaisuutemme". Kol-
mantena uutena ryhmänä konserttimme 
löysivät näkövammaiset. Heille oli varat-
tuna koko eturivi, 16 paikkaa. 

 
Presidentti Harri Strömberg esitti koko yleisön 
kiitokset kuorolle ja ojensi kukkaset 
kuoronjohtaja Hanna Remekselle.  
 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
Kuvat: Sakari Hannula 

 
 
 
 
Pikkujoulutunnelmaa Nyyrikissä 

 
Floorankenttäläisiä oli pikkujouluissa kaksi 
pöydällistä. 

Halavatun Papat loivat mukavan pikku-
joulutunnelman Teatteriravintola Nyyri-
kissä 17.12.2010. Meno oli reipasta, ja 
Pappa-Tunturilla oli keskeinen rooli illan 
tunnelman luomisessa. Meille oli varat-
tuna parhaat paikat ja muu yleisö täytti 
reunimmaiset pöytärivistöt. Toinen 
varapiirikuvernööripari Kärkkäinen juhli 
kanssamme. 
  
 
 
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski 
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Floorankenttä sankarihaudoilla 
LC Floorankenttä osallistui kunniakäyn-
nille Hietaniemen sankarihaudoilla 
8.1.2011. N- ja B-piirin toteuttaman 
kunniakäynnin perinne jatkuu 45-vuoti-
sella kokemuksella. Floorankenttäläisten 
edustus on ollut lippulinnassa aina siitä 
lähtien, kun meillä on ollut oma lippu eli 
vuodesta 2004 saakka.  
  
 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
Kuva: Jatta Tuomikoski 

 
Tällä kertaa kunniakäynnille osallistuivat 
Raimo, Harri S., Antti ja Kyösti. 

 
Kuvernöörivierailulla otettiin uusi jäsen 
Floorankenttä otti uuden jäsenen kuver-
nöörivierailun yhteydessä tammikuun 
kokouksessa 13.1.2011. Kun Kari Kam-
monen oli antanut jäsenlupauksensa 
vastaamalla myönteisesti presidentti 
Harri Strömbergin kysymyksiin, piiriku-
vernööri Tuomo Holopainen kiinnitti 
Lions-merkin Karin rintapieleen. Viime 
vuosina myös kummin vastuullista tehtä-
vää on korostettu. Niinpä Mikko Liski 
antoi kummilupaksensa. Seremonian 
päätteeksi kuvernööri Tuomo kohdisti 
kannustavat sanat sekä uudelle jäsenelle 
että hänen kummilleen. 
 

 
Jäseneksiottoseremonia. Vas. uusi jäsen 
Kari Kammonen, piirikuvernööri Tuomo 
Holopainen, kummi Mikko Liski ja presidentti 
Harri Strömberg. 

 
Kuvernööri kertoi piirin kevätkauden tapahtumista 
ja muistutti, että N-piirin istuva kuvernööri on 
antanut suostumuksensa Liiton varapuheenjoh-
tajaehdokkuuteen. "Saa äänestää", totesi Tuomo. 
Valinta tapahtuu kesäkuussa Vaasassa. 
 
Klubivierailupuheessaan kuvernööri toi 
julki tyytyväisyyden, kuinka N-piirissä on 
jo toista vuotta peräkkäin voimakkaan 
jäsenkasvun aika. Kasvun kausi alkoi jo 
vuodesta 2006. Floorankentälle otet-
tiin tässä kokouksessa jo toinen jäsen 
tällä kaudella. Piirikuvernööri muisteli 
myös sitä, että hän on tällä kaudella 
toista kertaa Floorankentän vieraana. 
Joulukuun alussa hän sai puolisoineen 
osallistua piirin alueen suurimpaan 
adventtikonserttiin, Floorankentän 
adventtikonserttiin Temppeliaukion 
kirkossa. 
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Kuvernöörille luovutettiin Floorankentän stan-
daari. Kuvernööri puolestaan ojensi presidentti 
Harrille ja DC, hallinnollinen asiantuntija Antille 
viime kesänä pidetyn Sydneyn Conventionin 
viirin. 
 
Tammikuun kokouksen asialista oli 
lyhyt, joten keskustelulle oli hyvin aikaa. 
Kuvernööri osoitti erityistä kiinnostusta 
Floorankentän toimintaan. Hän kysyi 
mm. hyvin hoidetuista nettisivuistamme, 
kauniista standaaristamme, matkois-
tamme ja aktiivisesta ystävyysklubitoi-
minnastamme. 
  
Kuvernööri sai vastaukset kysymyksiin-
sä: nettisivuista vastaavat sisällöntuot-
taja ja sihteeri. 
 
Standaari julkistettiin 10-vuotisjuhlassa 
1999. Silloisen viiritoimikunnan puheen-
johtaja Jaakko Koskinen kertoi, että 
symbolikuvion on suunnitellut taiteilija 
Raija-Liisa Tuhka. Kuten klubin nettisi-
vujen kohdasta LC Floorankenttä - 
Pöytästandaari ja lippu tarkemmin 
ilmenee, kuvio pohjautuu klubin nimessä 
olevaan flooraan (kukka, kasvi). Kypsät 
viljantähkät symboloivat tavoitteiden 
toteutumista ja jatkuvuuden turvaamista. 
 
Floorankenttä on tehnyt klubimatkoja 
mm. Baltian maihin, Puolaan, Ukrainaan  

ja Kiinaan. Klubivierailuja näissä maissa 
on tehty ainakin Riiassa, Krakovassa, 
Kiovassa ja Lviv´ssä. Puolan ja Ukrainan 
matkojen priimus motor oli Jukka Soi-
salon-Soininen ja Kiinan matkan toteutti 
siellä jo viitisentoista vuotta vaikuttanut 
jäsenemme Hannu Rantapää.  Näitten 
klubivierailujen lisäksi yksittäiset jäsenet 
ovat vierailleet eri klubeissa, viimeksi 
viime kauden presidenttimme Olli Tiainen 
Australiassa kahdessa eri klubissa 
vuosina 2008 ja 2010. 

 
Kuvernööri ojensi Raimolle todistuksen opasleijo-
nakurssin suorittamiseta. 
 
Raimo Paappa kertoi, kuinka LC Kiikala 
on ollut ystävyysklubimme jo toistakym-
mentä vuotta, silloisen pitkäaikaisen jäse-
nemme Ari Kämärin aloitteesta. Vierai-
lemme Kiikalassa joka kevät kesäkuussa, 
ja joulukuussa saamme sieltä vieraita. 
Tällä kertaa tosin saamme vastavieraat 
vasta helmikuussa. Baltiaan, Ukrainaan 
ja Kiinaan suuntautuneilla matkoillamme 
oli edustus myös Kiikalasta.  Ja ystävyys-
toiminta on muutenkin osoittanut tehok-
kuutensa: ystävyystoiminnan perustaja 
Ari Kämäri vaihtoi jäsenkirjansa vuosi 
pari sitten Floorankentästä Kiikalaan. 
 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
Kuvat: Sakari Hannula 
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Värisetti Rauhanjulistekilpailun voittajalle 
Floorankenttä palkitsi värisetillä klu-
bimme toiminta-alueen rauhanjuliste-
kilpailun voittajan Lea Nylanderin. Lea 
käy Eläintarhan ala-asteen koulua 
luokalla 6 B. 
  
Palkitsemistilaisuutta juhlisti koulun 
juhlasalissa pidetty "Torstai on toivoa 
täynnä" -laulutuokio. Esiintyjinä olivat 5. 
ja 6. luokan oppilaat. 
  
Koulun osoittamaa arvostusta yhteis-
työtämme kohtaan osoittaa sekin, että 
paikalle ehti myös rehtori, tohtori Leena 
Andonov. Floorankenttää edustivat Past 
President Olli Tiainen ja Matti Pirjetä. 
 
  
 
 
 
Teksti ja kuva: Olli Tiainen  

Voittajatyötä pitelevät sen tekijä Lea Nylander 
sekä Floorankentän Matti Pirjetä. Vasemmalla 
yhteistyökoulumme Eläintarhan ala-asteen rehtori 
Leena Andonov. 

 
Helsingin sotahistoriaa kiikalalaisille 

 
2. varapresidentti Mikko Liski piti oppitunnin 
Helsingin ilmapommituksista toisessa maail-
mansodassa. (Kuva Hannu Salo) 
 
LC Kiikalan vieraille annettiin sotahisto-
rian oppitunti perjantai-iltana 18.3.2011. 
Erityisesti ilmahyökkäyksiin keskittyneen 
oppitunnin aluksi vieraat vietiin Helsingin 
pommitusten suurimmalle yksittäisen 
pommin aikaansaamalle (8.11.1942) 
tuhoalueelle Iso Roobertinkadun itäpää- 

hän lähellä Dianapuistoa. Aiheeseen oli 
huolella valmistautunut II varapresident-
timme, tämän vierailun junailija Mikko 
Liski. Pienen ohjeistuksen jälkeen itsekin 
löysimme lähitalojen kivijaloista ja sei-
nistä useita pomminjälkiä. 
  
Ilta alkoi korkeatasoisessa ruokaravinto-
lassa "Juuri". Muisteltiin vierailuyhteis-
työmme 15-vuotisia vaiheita.  
 
Ystävyystoiminta aloitettiin Ari Kämärin 
aloitteesta1990-luvun puolivälissä. Vuosi-
kirjasta voi tarkastaa, että Lions-liitto 
rekisteröi virallisesti ystävyysklubitoimin-
tamme kaudella 2005-2006. Ikään kuin 
ystävyystoiminnan vahvistamiseksi Ari 
siirsi jäsenyytensä LC Floorankentästä 
LC Kiikalaan muutettuaan pari vuotta 
sitten Saloon. 
 
Alkuun lähdettiin karvapallokisoilla  
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Kiikalassa. Se oli sitä Arto Mattilan leijo-
natoiminnan kulta-aikaa. Kuten kisoissa 
aina, jälkipeli oli se kisan mielenkiintoisin 
pelivaihe. Karvapalloista päästyämme on 
käyty Salossa Nokian ja Aspocomin teh-
tailla; Kiikalassa Isotalojen maatilalla ja 
mökillä, osuuspankin mökillä ja Rekijoen 
myllyllä. Halikossa on tutustuttu kahteen 
Armfelt´n historialliseen kartanoon, Vuo-
rentaan kartanoon ja Wiurilan kartanoon, 
sekä Somerniemellä Hiidenlinnaan. On 
ollut haulikkoammuntaa ja mäkiauto-
kilpailu. Malmin lentokentän vaihtoeh-
doksi suunniteltu Kiikalan lentokenttäkin 
on toimestamme katsastettu. Vierai-
lumme jälkeen Helsingin päättäjät ovat 
lähes tyystin vaienneet koko hankkeesta. 
 

 
Kyösti Pyysalo, Ari-Pekka Viljamaa ja Ari Kämäri 
saapumassa tilaisuuteen. (Kuva Antti Tuomikoski) 
 
Helsingissä ystävyysvierailujen ohjelman 
painopiste on ollut kulttuuripuolella, ladyt 
usein mukana. Sotahistoria ei tainnut 
kiinnostaa ladyjä, sillä vieraamme tulivat 
tällä kerralla poikaporukalla. Aiemmin 
Helsingin vierailuilla on käyty oopperassa 
seuraamassa Tuhkimon esitystä, Kome-
diateatteri Areenassa olemme yhdessä 
vierailleet useampiakin kertoja. Isäntinä 
ollessamme Studio Pasila on tullut tutuksi 
samoin Willensauna, Aleksanterin 
Teatteri ja Teatteriravintola Nyyrikki. 
Hannu Rantapään maatilalla Siuntiossa 
on kisattu useita kertoja Beach volley -
turneessa; kolmantena osapuolena LC 
Siuntion edustusjoukkue. LC Kiikalan 
viimevuosien suurin aktiviteetti - digi- 

 
Leppoisa tunnelma tässä pöydässä. (Kuva Raimo 
Paappa) 
 
tekniikalla muokattu Kiikalan kaitafilmi - 
käytiin vuosi pari sitten meille asianmu-
kaisesti esittelemässä. 
 
Yhteisillä matkoilla olemme olleet kaikkiin 
Baltian maihin ulottuneella meripihkamat-
kalla. Niin ikään yhteisestä Kiinanmat-
kasta olemme edelleen kiitollisia Hannu 
Rantapäälle. Saimme nähdä ja kokea, 
kuinka tehokkaasti kommunistinen mark-
kinatalous toimii käytännössä. Monen 
muun ohella erityisesti yritys- ja tehdas-
vierailut ovat jääneet mieleen, samoin 
maakunnallisen puoluejohtajan tarjoama 
herkullinen aitokiinalainen illallinen. Ja 
tietysti muistissa ovat samppanjamaljat 
Kiinanmuurilla 19.3.2008. 
 
Vuosijuhlissa olemme myös toisiamme 
muistaneet. Viimeksi pari vuotta sitten oli 
LC Kiikalan 40-vuotisjuhla ja LC Flooran-
kentän 20-vuotisjuhla. Kiikalan juhla oli 
aloitettu arvokkaasti Kiikalan kirkossa, 
Floorankenttä juhli Pop&Jazz konserva-
toriossa Helsingin Arabiassa. Kummas-
sakin juhlassa oli toistemme virallinen 
edustus paikalla. 
 
Eikä tämä ole täydellinen lista. Illan aika-
na puhuttiinkin, että pitäisi nimetä oikein 
toimikunta kartoittamaan, mitä kaikkea 
olemme yhdessä tehneet. Toimikuntaan 
ehkä kuuluisivat itseoikeutetusti Ari 
Kämärin lisäksi ainakin Ari-Pekka Vilja-
maa (LCK) ja Raimo Paappa (LCF), ystä- 
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Presidentti Matti Hämä-
läinen kiitti isäntiä ja 
kutsui Floorankentän 
vastavierailulle Kiikalaan 
touko-kesäkuun vaih-
teessa. (Kuva Antti 
Tuomikoski) 

vyysklubitoiminnan pitkäaikaisimmat 
yhdyshenkilöt. 
 
Yhteinen historiamme saa taas uuden 
sivun kesän korvalla, sillä presidentti 
Matti Hämäläinen esitti meille vastavierai-
lukutsun Kiikalaan touko-kesäkuun vaih-
teessa. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 

 
Helsingin Laululla 60-vuotisjuhlavuosi 
Tärkein yhteistyökumppanimme Helsin-
gin Laulu viettää tänä vuonna 60-vuo-
tisjuhlavuottaan. Juhlallisuudet alkoivat 
lauantaina 19.3.2011 "Laulelmaillalla" 
Käpylän Työväentalolla. Kuoro oli kut-
sunut kutsuvieraiksi perustajajäsenet ja 
kaikki aikaisemmat kuorolaiset sekä 
yhteistyökuorojensa ja muitten läheisim-
pien yhteistyökumppaniensa edustajat. 
 
Laulelmaillan aikana Floorankentän nimi 
mainittiin useita kertoja. Tuli tunne, että 
olemme todella tärkeä yhteistyökumppani 
tälle viime vuonna Wienin kuorokilpai-
lussa kultamitalilla palkitulle kuorolle. 
 

 
Laulelmaillassa Flooraankenttää edustivat Antti ja 
Jatta Tuomikoski. Keskellä Helsingin Laulun 
kuoronjohtaja Hanna Remes ja puheenjohtaja 
Matti Hinttala. (Kuva Raimo Gröönroos) 
 
Virallisessa historiikissa olimme esillä 
useassa kohdassa. Ja päästiinpä me 
Nina Kotilan kirjoittamaan runomuotoi-
seen historiikkiinkin. 
 

Juhlavuoden suojelijana toimii piispa Irja 
Askola. Juhlavuotta vietetään harjoituksin 
ja konsertein. Juhlallisuudet alkoivat 
Laulelmaillalla ja muitten konserttien 
lisäksi lokakuussa 22.10. toteutetaan 
juhlakonsertti Astoria-salissa. Juhlavuosi 
päättyy joulukonsertteihin. Puheessaan 
puheenjohtaja Matti Hinttala muistutti, 
kuinka joulukonserttien sarja alkaa 
Floorankentän adventtikonsertilla 
27.11.2011.  
  
Helsingin Laulun viimeinen vuosikymmen 
on menty "Hannan tahdissa", kuten asia 
puolileikillisesti historiikin kannessa tode-
taan. Hanna Remes on toiminut kuoron-
johtajana ja kuoron taiteellisena johtajana 
vuodesta 1998. 
 
Floorankentän ja Helsingin Laulun yhteis-
työ alkoi 1990-luvun loppupuolella 
meidän puoleltamme Jaakko Koskisen 
aloitteesta. Jaakko toimi pitkään klubim-
me konserttivastaavana. Floorankenttä ja 
Helsingin Laulu ovat yhdessä julkaisseet 
kaksi CD-levyä, "Floora" vuonna 1997 
(MBA 001) ja vuonna 2000 "Enkelten 
Joulu" (MBA 004). Floorankentän puo-
lella Jaakon ohella levy-yhteistyössä oli 
keskeisesti mukana silloinen aktiivinen 
jäsenemme Jyri Lehtonen yhtiöineen 
(Multibase Oy). 
 
Alussa konsertteja järjestettiin eri aikoina 
ja eri kirkoissa kunnes vuosituhannen 
taitteessa yhteistyö vakiintui adventti- 
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konsertiksi Temppeliaukion kirkossa. 
Löydettyämme Temppeliaukion kirkon 
konserttikirkoksemme olemme vain 
kerran järjestäneet adventtikonsertin 
muualla: vuonna 2005 se järjestettiin 
yhdessä N-piirin ja sen kaikkien klubien 
kanssa täpötäydessä Helsingin tuomio-
kirkossa. Helsingin Laulun historiikin 
mukaan siinä konsertissa kuoro teki 
vuosikymmenen yleisöennätyksensä 
1350. Konsertti oli loppuunmyyty. Leijo-
nien osanottotilastoissa luku on yli 1400  
 

 
Helsingin laulun kuoro 19.3.2011, kuoronjohtaja 
Hanna Remes tällä kertaa säestäjänä pianon 
takana. (Kuva Antti Tuomikoski) 

johtuen siitä, että me laskimme myytyjen 
lippujen lisäksi konsertin osanottajiin 
myös kuoron (yli 40) ja avustavan henki-
löstön (toistakymmentä).  
 
Sinä adventtina Floorankentällä oli 
mahdollisuus toteuttaa suurkirkossa 
näyttävä ja tuottoisa konsertti. Meillä oli 
piirihallituksessa suurkonsertin järjes-
tämiseen tarvittavat avainpaikat: kuver-
nöörin lisäksi piirisihteeri Raimo Paappa, 
kulttuurijohtaja Jaakko Koskinen ja web-
master Sami Savolainen. Klubi oli myötä-
mielinen: Floorankenttä antoi suurimman 
aktiviteettinsa vapaasti koko piirin käyt-
töön. Klubin presidenttinä oli silloin hank-
keen aktiivinen kannattaja ja toimija Kari 
Vento. - Se on edelleen suurin koskaan 
järjestetty leijonien adventtikonsertti. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 

 
Epätieteilijöiden esiintymispalkkio Floorankentälle 
Suomen Epätieteellinen Seura lahjoitti 
aprillipäivän 1.4.2011 esiintymispalkki-
onsa LC Helsinki / Floorankentälle käytet-
täväksi kokonaisuudessaan koululaisten 
stipendeihin ja/tai kulttuuritoiminnan 
tukemiseen Helsingissä. Epätieteellisen 
Seuran iskujoukkue esiintyi Helsingin 
kulttuurikeskuksen kutsumana Kannel-
talolla aprillipäivän tapahtumassa. Lyhyt 
välähdys tapahtumasta esitettiin samana 
iltana MTV3:n uutiskevennyksessä.  
 
Epätieteellisen Seuran jäsenyysehdoista 
tiedetään, että jäsenten on julkisesti tun-
nustettava täydellinen tietämättömyy-
tensä ainakin jostakin asiasta. Jäseneksi 
pääsee kokelasjäsenyyden kautta. Tänä 
aikana kokelaan on todistettava tietä-
mättömyytensä vähintään yhdeltä alalta.  
 
Kunniajäseniksi kutsutuille seura suo 
anteeksi, vaikka he myöhemmin tietäi 
sivät yhtä ja toista.  

 
Epätieteellisen Seuran iskujoukkue Kanneltalon 
tentittävänä aprillipäivänä 1.4.2011. 
 
Seura on tarkka maineestaan. Jokaiselta 
seuran jäseneltä edellytetään ylioppilas-
tutkintoa, koska valkolakkia päässään 
pitävällä on minimaalinen kyky arvioida 
omaa tietämättömyyttään. 
 
 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
Kuvat: Sakari Hannula 
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Puolessa tunnissa maailman ympäri 
Huhtikuun kokouksessa 14.4. jäse-
nemme Kauko Palvalin esitteli kuva-
koosteen avulla maailmanympärys-
matkan, jonka hän oli tehnyt ladynsä 
Raijan kanssa 28.1.-15.4.2010. Matkalla 
he siis olivat 78 päivää. Floorankenttä-
läisille mielenkiintoinen matka kesti puoli 
tuntia. 
  
Matkan päätarkoitus oli tavata Kaukon 
tyttären perhe Uudessa Seelannissa. Ja 
kun niin kauaksi lähdettiin, samalla kan-
natti kiertää koko maailma. Muistia aut-
tavat tuhannet kuvat ja sadat videon-
pätkät. Kuvakoosteen aikataulusta ilme-
nee matkareitti. 
 
Matkan ajoitus meni nappiin kaikin puo-
lin. Pari tuntia sen jälkeen kun Kauko  

 
Kauko esitteli salataskujen salataskut. 

 
ja Raija olivat laskeutuneet kotimaan 
kamaralle, Islannin tuhkapilven vuoksi 
suljettiin Helsinki-Vantaan lentokenttä. 
 
 
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski 

 
Kevään stipendit kouluille   

Vasen: Eläintarhan ala-asteen koulun rehtori 
Leena Andonov. 
Oikea: Länsi-Pasilan ala-asteen koulun rehtori 
Susanna Kantanen. 
 
Floorankentän stipendirahat toimitettiin 
kouluille toukokuun loppupuolella, hyvis-
sä ajoin ennen koulujen päättäjäisiä. 
Leijonaperiaatteiden mukaisesti stipen-
dien saajista päättäminen uskottiin joka 
koulussa opettajakunnalle.  
  
Stipendikouluja oli tänä vuonna kaikki-
aan neljä. Kohteina olivat perinteen 
mukaisesti Eläintarhan ala-asteen koulu 
ja Länsi-Pasilan ala-asteen koulu. Tänä 
vuonna stipendiraha päätettiin antaa 
myös Arabianrannan peruskoululle.  
 
Lisäksi aivan uutena stipendimuotona ja 
kohteena oli Helsingin Kuvataidelukio. 

Vasen: Arabian peruskoulun koulusihteeri Arja 
Nykänen. 
Oikea: Helsingin Kuvataidelukion rehtori Mervi 
Willman (oik.) ja opettaja Maarit Nopsanen. 
 
Kaksi 250 euron stipendiä jaettiin Kuvatai-
delukion kahdelle oppilaalle koulun stipen-
ditoimikunnan valinnan mukaan, Noora 
Kyöstilälle ja Joonas Vähäkalliolle. He 
molemmat ovat tämän kevään ylioppilaita 
ja kiinnostuneita jatkamaan graafisella 
alalla. Nämä stipendit lahjoitti kauttamme 
Floorankentän pitkäaikainen yhteistyö-
kumppani Multibase Oy.  
 
Stipendirahojen jakamiskierroksen hoitivat 
presidentti Harri Strömberg ja Hannu Salo. 
Presidentti jakoi stipendirahat ja 
kuvateksteihin on kirjattu, kuka tai ketkä 
ottivat koulun puolesta varat vastaan. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski Kuvat: Hannu Salo 
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Facebook tutuksi 

 
Kari Kammonen piti esitelmän Facebookista. 
Oikealla Mikko Liski. 
 
Toukokuun klubikokouksessa 12.5. Kari 
Kammonen piti klubiesitelmän Faceboo-
kista. Nimeltään se on kaikille tuttu ja 
tämän esittelyn jälkeen se on nyt monelle 
tutumpi myös sisällöltään, toimintatavoil-
taan ja mahdollisuuksiltaan. 
 
Facebook on yksi maailman suosituimpia 
sosiaalisen median kanavia, ainakin se on 
suurin sosiaalisen median verkosto-
palvelu. Varsinkin nuorempien ikäluokkien 
keskuudessa se on erityisen suosittu. 

Esitelmän aikana tuli esille Facebookin 
lukuisia etuja. Esitelmöitsijä jopa kysyi, 
olisiko aika avata Floorankentälle omat 
Facebook-sivut. Vastausta kysymykseen 
ei annettu, mutta asia on nyt joka 
tapauksessa ilmassa. 
 
Kevään viimeisessä kokouksessa presi-
dentti Harri Strömberg kohdisti aktiivisim-
mille jäsenille huomionosoituksia. 
Vuoden Leijona -patsaalla palkittiin 
lohkon puheenjohtajana toiminut Kyösti 
Pyysalo. 
 

 
Presidentti ojensi Leijona-patsaan vuoden 
leijonalle, Kyösti Pyysalolle. 
 
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski 

 
 

Floorankentällä täysi edustus Vaasassa 
Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa 
Vaasassa 11.-12.6.2011 oli Flooranken-
tällä täysi edustus, yhteensä neljä viral-
lista edustajaa. Myös piiritasolla 
Floorankenttä osallistui kaudella 2010-
2011 sekä piirin kokouksiin että 
luottamustehtäviin aktiivisesti. 
 
Vaasan vuosikokoukseen osallistuivat 
presidentti Harri Strömberg, 1. varapre-
sidentti Simo Pääkkönen, lohkon 
puheenjohtaja Kyösti Pyysalo ja entinen 
kuvernööri Antti Tuomikoski. Ladyistä 
mukana oli Jatta Tuomikoski. 

Piirikokous ja muita edustuksia 
 
Piirin vuosikokouksessa 16.4.2011 Floo-
rankenttää edustivat presidentti Harri, ZC 
Kyösti ja PDG Antti. Piirikokouspäivän 
aamuna järjestettiin klubien uusille virkai-
lijoille koulutusta. Sihteerikoulutukseen oli 
pyydetty ainoaksi kommenttipuheenvuoron 
käyttäjäksi Floorankentän aktiivinen sihteeri 
Sakari Hannula. Hänen valmistellun 
puheenvuoronsa aiheena oli "kokeneen 
sihteerin näkemyksiä uusille sihteereille". 
Piirikokouspäivän aikana Sakarilla oli 
muitakin tehtäviä. Ammattivalokuvaajana 
hänelle oli uskottu piirihallituksen 
"virallisen" kuvan ottaminen. 
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Vaasan vuosikokouksessa Floorankenttän 
edustajat ZC Kyösti (vas.), PDG Antti, 
presidentti Harri ja 1. varapresidentti Simo. 
(Kuva Seppo Pieviläinen) 
 
Piirihallituksessa toimivat lohkon puheen-
johtajana Kyösti ja hallinnollisena asiantun-
tijana Antti. Antti toimi myös piirin johtajaval-
mentajana, yhtenä neljästä. 

Tekniikan Museon insinöörinä Raimo 
Paapalla oli jälleen mahdollisuus auttaa 
piiriä käytännön kokoustilajärjestelyissä, 
mm. AluePNAT:n. 
 

 
Ennen AluePNATin alkua Tekniikan museo sai 
lahjoituksen. Piirin viestintätoimikunnan puheen-
johtaja Thorleif Johansson luovutti museon insi-
nöörille Raimo Paapalle "sammakon" eli lehden 
osoitelipukkeen liimauslaitteen, jollainen oli käy-
tössä 1930-1970 -luvuilla lähes kaikissa lehdissä. 
(Kuva Antti Tuomikoski) 
 
Piirin järjestämään johtajavalmennukseen 
osallistuivat istuva presidentti Harri ja 
tulevan kauden presidentti Simo. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
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Palkitut floorankenttäläiset 
 

Medal of Merit 
Antti Tuomikoski 

 
Zone Chairman Award 

Kyösti Pyysalo 
 
Palkinto opasleijonakurssin suorittamisesta 

Raimo Paappa 
 
Lions Club Internationalin myöntämä Membership Key 

Raimo Paappa 
 
Floorankentän Vuoden leijona -patsas 

Kyösti Pyysalo 
 
President Appreciation Award 

Mikko Liski 
 

Sihteerin palkinto 
Sakari Hannula 
 

Rahastonhoitajan palkinto 
Raimo Paappa 
 

100 % läsnäolo 
Sakari Hannula 
Mikko Latva 
Raimo Paappa 
Matti Pirjetä 
Harri Pirkkalainen 
Kyösti Pyysalo 
Simo Pääkkönen 
Hannu Salo 
Harri Strömberg 
Olli Tiainen 
Antti Tuomikoski 
 

Klubin saamat tunnustukset 
 

Klubimme sai tammikuussa 2011 kansainväliseltä liitolta lipun nauhaan liitettävän 
tunnustuksen kasvusta lokakuussa 2009. 
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Floorankentän myöntämät stipendit 
 

Eläintarhan ala-aste, kevät 2010 
Lea Helinä Nylander, 6B, 100 € 
Aili Inkeri Isabel Moisala, 2A, 10 € 
Hodan Keise Ali, 3A, 10 € 
Osman Ridwan Muhamed, 4A, 10 € 
Sonya Ndidi Matilda Jokela, 4-6 monimuoto, 10 € 
Marja-Liisa Mouttonen, 5A, 10 € 
Ilona Elo, 5B, 10 € 
Mohamed Ahmed Mohamed Jibril, 6A, 10 € 
Kamila Shamurzaeva, 6B, 10 € 
Abdiqadar Daahir Geedi, ULV, 10 € 
Safa Muktar Mohamed, ULV, 10 € 
 

Helsingin Kuvataidelukio, kevät 2010 (Stipendit lahjoitti Multibase Oy) 
Noora Kyöstilä, 250 € 
Joonas Vähäkallio, 250 € 
 

Länsi-Pasilan ala-aste, kevät 2010 
100 € 
 

Arabianrannan peruskoulu, kevät 2010 
4 x 50 € 
 

Jäsenmuutokset 2010-2011 
 

Uudet jäsenet 
Markku Heinaro 
Kari Kammonen 
 

Eronneet jäsenet 
Eero Lehtinen (terveydelliset syyt 
Tapani Salminen (muutto ulkomaille) 
Sami Savolainen (muutto) 
Miika Vehkaoja (henkilökohtaiset syyt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimitus, taitto sekä ensimmäisen sivun kuva ja taustakuva Sakari Hannula. Oikoluku Antti Tuomikoski. 


