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Lions Club Helsinki/Floorankenttä  1.10.2012 
Toimintakertomus   
 
Hallitus ja virkailijat 2011-2012 
 
Klubihallitus 2011-2012 
 
Presidentti Simo Pääkkönen 
Past president Harri Strömberg 
1. varapresidentti Mikko Liski 
2. varapresidentti Sakari Hannula 
Sihteeri Sakari Väänänen 
Rahastonhoitaja Raimo Paappa 
Jäsentoimikunnan pj. Jaakko Koskinen 
Aktiviteettitoimikunnan pj. Kari Vento 
Klubimestari ja tailtwister Kyösti Pyysalo 
 
Toimikunnat 
 
Jäsentoimikunta: 
  Puheenjohtaja Jaakko Koskinen  
Viihtyvyystoimikunta: 
  Puheenjohtaja Kyösti Pyysalo 
Aktiviteettitoimikunta: 
  Puheenjohtaja Kari Vento 
Julkaisutoimikunta: 
  Puheenjohtaja Jaakko Koskinen 
 
Virkailijat 
 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski 
Nuoriso- ja palveluvastaava Matti Pirjetä 
Nuorisovaihtovastaava Jukka Soisalon-Soininen 
Tiedotusvastaava ja webmaster Antti Tuomikoski 
Toiminnantarkastaja Pekka Laaksonen 
 
Jäsenasiat 
 
Syksyllä klubiin liittyi kolme uutta jäsentä: Pekka Isoniemi, Timo Rantanen ja 
Aleksi Puisto. 
 
Klubivierailut 
 
Klubi jatkoi klubivierailuperinnettä käymällä mm. Hyrylän Ilmatorjuntamuseos-
sa. Klubimme käynti ystävyysklubi LC Kiikalan vieraana on raportoitu erik-
seen. 
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Adventtikonsertti, keskeinen aktiviteetti 
 
Adventtikonsertti oli 27.11.2011 Temppeliaukion kirkossa. Kyseessä oli sa-
malla Helsingin Laulun 60-vuotisjuhla. Klubilaiset osallistuivat aktiivisesti kä-
siohjelman ilmoitusmyyntiin ja möivät konserttilippuja sekä olivat paikalla jär-
jestysmiehinä. Ilmoitusten ja lippujen myynnissä floorankenttäläisistä onnistui 
parhaiten jälleen tällä kerralla Jaakko Koskinen. 
 
Floorankentän konserteissa 10.000:s kuulija 
 
Helsingin Laulun ja Floorankentän yhteisissä konserteissa ylittyi 10.000 kuuli-
jan raja kuoron juhlakonsertissa.  Paras syntymäpäivälahja päivänsankaril-
le kuitenkin oli täysi kirkkosali Temppeliaukion kirkossa.  Kuorolaiset olivat itse 
saaneet valita ohjelmistoon Rakkaimmat Joululaulunsa. 

Merkkipäivän konsertti oli myös taiteellinen menestys.  Hanna Remeksen 
johtama kuoro sai loistavat arvostelut kuoromusiikin ystävältä Thorleif Jo-
hanssonilta: 
 
"Se oli henkeäsalpaavan hienoa joulumusiikkia.  Kuoro on aivan huikea. Esi-
merkiksi laulujen loppusoinnut olivat hienon puhtaita.  Niistä tunnistaa kuoron 
tason: ammattimaisen kuoron laulu soi puhtaana ja varmana viimeiseen soin-
tuun."  

Kuoro taustanaan esiintyneen solistin Margit Tuokon tulkinta niin ikään sai 
kiitosta: "Hieno oli myös konsertin viimeinen kappale, O Holy Night.  Se on 
sellainen laulu, että siinä jos kompastuu korkeissa äänissä, niin se kuuluu 
kautta koko salin.  Nyt ei tarvinnut jännittää, vaan sai nauttia joka nuotista, 
sillä jo ennakolta tiesi: tämä menee varmasti ja puhtaasti." 

"Olipa nautittava ilta", päätti arvostelunsa kuorotaustan itsekin omaava Jo-
hansson. 
  
Leijonien kunnianosoitus yhteistyökumppanilleen Helsingin Laululle 
 
Henkilökohtaisen musiikkinautinnon lisäksi leijonat halusivat tulla kunnioitta-
maan Floorankentän pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Helsingin Laulun 60-
vuotista taivalta.  Mukana olo oli leijonien kiitos Helsingin Laululle 15-vuotta 
kestäneestä yhteistyöstä LC Floorankentän kanssa.  Samalla on saatu varoja 
nuorten ja lasten tukemiseen, veteraanien ja vanhusten auttamiseen, muuhun 
sosiaaliseen toimintaan sekä kulloinkin ajankohtaisiin avustuskohteisiin.  Floo-
rankentällä on perinteisesti ollut myötätuntoa myös kulttuuriharrastusten tu-
kemiseen. 
  
Taputuksin onnittelunsa Helsingin Laululle esittivät yleisönä olleet Suomen 
Lions-järjestön jäsenet korkeinta johtoaan myöten: Liiton nykyinen puheenjoh-
taja sekä useita entisiä puheenjohtajia, entisiä kansainvälisiä johtajia, Liiton 
toimiston tuleva johto, istuva kuvernööri ja moni entinen piirikuvernööri, piiri-
hallituksen näyttävä edustus.  Yleisössä oli jäseniä ainakin 24 eri klubista ja 
kolmesta eri piiristä. Käsiohjelman toteuttamiseen osallistui yli puolet lohkon 
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klubeista.  Presidentti kysyikin, eikö tällainen aktiviteetti ole klubien yhteistoi-
mintaa parhaimmillaan.  

Konsertin päätteeksi Floorankenttä onnitteli Helsingin Laulua "valkoisella kir-
jekuorella".  Ojentajana presidentti Simo Pääkkönen ja vastaanottajana Hel-
singin Laulun puheenjohtaja Matti Hinttala.  Liiton puheenjohtaja Heimo Po-
tinkara esitti Suomen Lions-liiton onnittelut ja kiitokset aktiivisen leijonaklubin 
Floorankentän tärkeimmälle yhteistyökumppanille. 

Kuorona on koko tämän 15-vuotisen konserttiyhteistyön ajan ollut Helsingin 
Laulu ja järjestäjänä LC Helsinki Floorankenttä.  Yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta konsertti on aina järjestetty Temppeliaukion kirkossa. 

Ainoan poikkeuksen teki 2005 Helsingin tuomiokirkossa järjestetty suurkon-
sertti N-piirin ja N-piirin kaikkien klubien yhteiskonserttina, sekin pohjautuen 
Floorankentän ja Helsingin Laulun saumattomaan yhteistyöhön.  Siellä Hoo-
siannaan yhtyi yli 1400 laulajaa. Tuomiokirkko on vuosittain yhtä täynnä vain 
jouluaattona ja pitkänäperjantaina.  Suurkonsertti oli suurin koskaan järjestetty 
leijonien adventtikonsertti. 

Joulukortit 
 
Leijonien joulukorttimyynti hoitui tuttuun tapaan. Klubin joulukorttivastaava 
Kari Vento teki uutterasti työtä ja klubi sai myynnistä jälleen oman osansa – 
eli puolet myyntituotosta - aktiviteettitilille. 
 
Korttihanke 
 
Klubi tuotti prototyypit rauhankorteista CMI:n kanssa yhteistyössä ja tarkoituk-
sena oli, että kortteja myytäisiin Eläintarhan ala-asteen kautta niin että oppi-
laat saisivat myyntituottoja ja CMI katteen. Näytekortit lähetettiin Eläintarhan 
ala-asteelle, mutta aktiviteetti ei saanut sillä suunnalla ilmaa siipien alle. 
 
Nenäpäiväkeräys tuotti yli 2.000 € 
 
Klubi osallistui YLE:n masinoimaan Nenäpäiväkeräykseen.  Floorankentän 
nenäpäiväkeräys tuotti yli 2.000 €.  Lipaskeräys toteutettiin Arabianrannan 
ostoskeskuksessa ja Helsingin jäähallissa.  Lipaskeräykseen osallistuivat ai-
nakin klubin keräysvastaava Mikko Liski, Kari Vento, Raimo Paappa, Markku 
Heinaro ja Sakari Hannula.  
 
Huomioliivit Kivelän päiväkodille 
 
Kivelän päiväkodille hankittiin huomioliivejä 60 kpl. Niiden selässä luki “Päivä-
koti Kivelä” ja edessä “Lahjoittanut LC Floorankenttä”. Edessä on myös LCI-
logo. Presidentti Simo Pääkkönen, I varapresidentti Mikko Liski ja II varapre-
sidentti Sakari Hannula kävivät lahjoittamassa liivit tiistaina 17.1.2012. 
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Kunniakäynti sankarihaudoille 

Klubi osallistui kunniakäyntiin Hietaniemen sankarihaudoille 14.1.2012. Floo-
rankentän kaunis vihreä lippu oli jälleen lippulinnassa B- ja N-piirien yhteisel-
lä kunniakäynnillä.  Voimakas tuuli teki pikkupakkasesta kirpeän.  Juhlalla oli 
arvoisensa puitteet, kuuluuhan pakkanen Suomen talveen.  

Lippua kantoi presidentti Simo Pääkkönen ja mukana olivat myös Kyösti Pyy-
salo, Harri Strömberg ja Antti Tuomikoski.  Leidejä edustivat Raija Suikkonen 
ja Jatta Tuomikoski.  Kunniakäynnin jälkeen MJ-juhlalounaalla Suomalaisella 
Klubilla presidenttipari Simo Pääkkönen ja Raija Suikkonen edusti virallisesti 
Floorankenttää. 

Mukana näkövammaisten lasten kuntoutuspihahankkeessa 
 
Floorankenttä osallistui rahalahjoituksella Näkövammaisten Keskusliiton Iiris-
keskuksen pihapiiriin rakennettuun kuntoutuspihahankkeeseen.  Avajaisjuh-
lassa kesäkuussa 2012 presidentti Tarja Halonen kiinnitti seinään lahjoittaja-
taulun ja siinä on myös LC Helsinki Floorankentän nimi. 
 
Kouluyhteistyö 
 
"Lapset tietävät, mitä rauha on" 

Eläintarhan ala-aste osallistui jälleen tällä kaudella 2011-2012  rauhanjuliste-
kilpailuun, Floorankentän sponsoroimana.  Voittotyö oli Marja-Liisa Mouttosen 
(6A) teos "Lapset tietävät, mitä rauha on". Teemana lasten mielikuvitus ja ys-
tävyys. 

Työn luovutus kilpailuun tapahtui 17.11. Eläintarhan ala-asteella.  Työn luo-
vutti opettaja Maija Niittymäki ja sen vastaanottivat Floorankentän edustajina 
Matti Pirjetä ja Olli Tiainen. 

Stipendejä kouluille 
 
Perinteiseen tapaan Floorankenttä toimitti stipendirahat kouluille.  Klubin 
edustajina olivat II varapresidentti Sakari Hannula ja Kyösti Pyysalo. 
  
Eläintarhan ala-asteen rehtori Leena Andonov otti klubimme edustajat ystä-
vällisesti vastaan katetun kahvipöydän äärellä.  Keskusteltiin koulun tämän 
hetkisistä ajankohtaisista aiheista.    
  
Koulussa on tänä keväänä ollut esillä ranskalainen kulttuuri. Oppilaat ovat 
olleet tosi innoissaan. Koululla on ystävyyskoulu Ranskassa, Jules Ferry´s 
school, Briouden pikkukaupungissa (noin 7000 asukasta) keskisessä Etelä-
Ranskassa Auvergnen alueella.  
 
Seuraava stipendin vienti oli Länsi-Pasilan ala-asteen rehtorille Susanna Kan-
taselle.  Ja kolmantena stipendiraha vietiin Arabian peruskoulun rehtorille Mari 
Suokas-Laaksoselle. Kaikki rehtorit toivoivat yhteistyömme jatkuvan. Flooran-
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kentän ja koko lions-liikkeen periaate on, että opettajakunta päättää yksittäis-
ten stipendien saajista.   
 
Arabian peruskoulu käsittää kaikki peruskoulun luokat (1 - 9), Länsi-Pasilan 
ala-asteella ovat luokat 1 - 4 ja Eläintarhan ala-asteella luokat 1 - 6. 
 
Talous 
 
Klubin talous on pystytty pitämään kurissa ja tästä lankeaa kiitos pitkäaikaisel-
le rahastonhoitajallemme Raimo Paapalle. Jäsenmaksujen korotuspaineita ei 
ole sanottavasti ollut – kiitos hyvän taloudenpidon. Raimo Paappa kertoi kau-
den aikana tiukasta budjetista, josta selvittiin kunnialla. Tilien saldot olivat 
kohdallaan. Kokouspaikan säilyttäminen ravintola Martinassa alkoi näyttää 
epätodennäköiseltä, joten klubi alkoi kauden päättyessä hakea uutta vaihto-
ehtoa kokouspaikaksi. 
 
Klubi jatkoi klubikokousarpajaisia ja tietokilpailuja, joilla kartutettiin hallintotilin 
saldoa. 
 
Klubiesitelmät 
 
Klubi jatkoi esitelmäsarjaa: ”Kaukopartiot Äänisen takana” (esitelmöitsijänä 
Mikko Liski) oli mieliin painuva. Pintakosketuksia Lionsklubien toiminnasta 
Australiassa oli myös erinomainen osoitus (Olli Tiainen) siitä, miten kansain-
välisiä terveisiä tuodaan klubille. 
 
Ammattikuvaajana Sakari Hannulan Berliinin kuvaraportti oli kyllä ihan omaa 
luokkaansa! 
 
Klubin vieraat 
 
Kauden aikana klubilla oli poikkeuksellisen paljon arvovieraita. Useimmat 
saamamme vierailut on kirjattu tähän toimintakertomukseen asiayhteyden 
kohdassa, mutta todettakoon vieraista muutama: Kv. varapresidentti Wayne 
Madden, entinen kansainvälinen johtaja Harri Ala-Kulju, Liiton puheenjohtaja 
Heimo Potinkara, Liiton vastavalittu pääsihteeri Maarit Kuikka ja kuvernööri 
Pekka Sarvanto.  Koskaan aikaisemmin klubissamme ei ole vieraillut LCI:n 
varapresidentti.  Uudelle pääsihteerille adventtikonserttimme oli ensimmäinen 
leijonien suurtapahtuma. 
 
12.1. klubikokouksessamme vieraili LC Vantaa/Helsingen edustava kolmihen-
kinen joukko.  Aluksi vierailijat kajauttivat ilmoille kauniin laulun, he ovat pe-
rustaneet klubiinsa kuoronkin. He esittelivät kukin itsensä ja kertoivat toimin-
nastaan. He muun muassa harrastavat laulua, retkeilyä, heillä on syystapah-
tuma, yms. moninaista toimintaa. 
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Kevätjuhla Suomenlinnassa 
 
Kyösti Pyysalo järjesti toukokuussa klubikokouksesta normaalia juhlavam-
man. Kokoonnuimme (avec) Suomenlinnaan Ravintola Klubi 20:een juhlaillal-
liselle. Ilta oli onnistunut. Juhlallisuuksista tarkemmin kohdassa palkitsemiset. 
 
Puiden istutus ystyysklubi Kiikalan vieraana  

Helmikuun kokouksessa oli kuvernöörivierailu. Kuvernöörin edustajana paikal-
la oli 2. varapiirikuvernööri Heikki Saarinen. Hän kannusti meitä puiden istu-
tukseen, onhan klubimme nimikin niin luontoon viittaava.  Toukokuussa klu-
bimme edustajat istuttivat Kiikalan klubin järjestämässä tapahtumassa 512 
puun tainta. Istutusjoukkueeseen kuuluivat: Pertti Huovinen, Kyösti Pyysalo, 
Hannu Salo ja Antti Tuomikoski.  Talkootyön jälkeen oli mukava saunailta. 
Isännät sanoivat olevansa kiinnostuneita Jokerit-TPS –ottelusta kaudella 
2012-2013.  Erityisesti Kyösti pani toiveen korvansa taakse. 

Piirin vuosikokous 
 
Piirimme vuosikokous pidettiin lauantaina 21.4.2012 Vantaan Fur Centerissä. 
Klubilta kokoukseen osallistuivat Kari Kammonen, Simo Pääkkönen, Kyösti 
Pyysalo ja Antti Tuomikoski. 
 
Jyväskylän vuosikokous 
 
Liiton vuosikokous pidettiin Keski-Suomessa Jyväskylässä 8.-10.6.2012.  
Floorankenttää siellä edusti viisi jäsentä: Simo Pääkkönen, Mikko Liski, Rai-
mo Paappa, Kyösti Pyysalo ja Antti Tuomikoski.  Vuotuinen suurtapahtuma 
alkoi virallisella kokouksella poikkeuksellisesti jo perjantaina ja päättyi totutusti 
sunnuntaina.  
 
Lions Club Helsinki/Floorankentän lippua kantoi presidentti Simo Pääkkönen. 
Kokous järjestettiin uudessa kongressi- ja messukeskuksessa Paviljongissa, 
kilometrin parin päässä kaupungin keskustasta.  Siellä voitiin yli 2000 hengen 
kokous pitää kaikkine oheistapahtumineen saman katon alla. 
 
Ainoastaan lippumarssi järjestettiin ulkosalla, mutta sekin marssittiin Paviljon-
gin pihapiirissä. 
 
Klubin muu edustus 
 
Piirihallituksessa floorankenttäläisiä olivat Hannu Rantapää lohkon puheen-
johtajana ja Antti Tuomikoski toimittajana. 
 
Piirin viestintäkoulutuksen järjestivät Tekniikan Museolla Raimo Paappa yh-
dessä piirin viestintäjohtajan Thorleif Johanssonin kanssa. Raimon vastuulla 
oli sosiaalisen viestinnän osuus.  Raimon lisäksi koulutukseen osallistuivat 
Kari Kammonen ja Antti Tuomikoski Floorankentästä. 
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SuurPNATtiin syyskuussa osallistuivat Simo Pääkkönen, Kyösti Pyysalo, 
Hannu Rantapää ja Antti Tuomikoski. 
 
Matti ja Karoliina Okolo-Kulak hoitivat greeter-palvelun israelilaiselle pojalle, 
tämän matkustaessa Jerusalemista nuorisovaihtoon D-piiriin.  Pojan isä oli 
ollut niin tyytyväinen poikansa saamaan greeter-palveluun, että postitti Matille 
ja Karoliinalle hopeoidun Jerusalem-pystin.  – LION-lehti julkaisi asiasta sivun 
mittaisen jutun, olihan Matti vienyt pojan iltamyöhään pitkälle pyörälenkille ja 
aamukahville kauppatorille oli lähdetty jo viideltä, jotta ehdittiin yhdeksäksi 
Savonlinnan koneeseen. 
 
Presidentti Simo Pääkkönen edusti klubia leijonaveteraani Tauno Hammarin 
85-vuotispäivillä.  
 
Palkitsemiset 
 
Lukuisista ansioistaan Lions-toiminnassa Raimo Paappa sai kutsun Lions-
ritarien joukkoon kevätkauden päättäjäisjuhlassa Suomenlinnassa. Ritariksi 
lyönnin hoiti PID Harri Ala-Kulju.  Juhlassa olivat kunniavieraina Lions-liikkeen 
presidentti 2012-2013 Wayne Madden ja hänen puolisonsa Linda Madden.  
Floorankentän juhlassa he näkivät elämässään ensimmäisen kerran Lions-
ritariksi lyönnin. – Raimo lyötiin ritariksi piiriin uudella, vastahankitulla miekal-
la. Juhlahetki on kuvattuna piirin ARS-sivuilla ”malliseremoniana”, kuvaajana 
Antti Tuomikoski ja videoijana Hannu Salo.  
 
Juhlassa Olli Tiainen sai Liiton yhden ruusukkeen ansiomerkin ja Ritva Tiai-
nen lady-ansiomerkin.  Presidentti myönsi Awardin Harri Strömbergille, Kyösti 
Pyysalolle, Antti Tuomikoskelle ja Sakari Hannulalle.  Presidentti nimitti sih-
teeri Sakari Väänäsen Vuoden Leijonaksi ja hän sai vuodeksi haltuunsa kier-
topalkinnon, leijonapatsaan.   
 
Presidentti palkitsi joka kuukausi mukana olleet 100 prosentin läsnäolomer-
kein. 
 
Piirikokouksessa Kyöstille myönnettiin erittäin hyvän lohkon puheenjohtajan 
palkinto.  Jyväskylän vuosikokouksessa Antille ojennettiin kansainvälisen pre-
sidentin myöntämä Certificate of Appreciation. 
 
Standaarin luovutus 
 
Floorankentän standaari luovutettiin kauden aikana seuraaville: 
 
Kansainvälinen ensimmäinen varapresidentti Wayne Madden 
Entinen kansainvälinen johtaja Harri Ala-Kulju 
Liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara 
Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka 
Piirikuvernööri Pekka Sarvanto 
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Kotisivut 
 
Kotisivumme ovat Suomen parhaimmistoa. Kotisivuillamme näkyvät ai-
na ajantasaiset kuvat ja uutiset. 
 
Kotisivut ovat kertoneet klubimme toiminnasta jo ikiajat. Klubissa on onnek-
semme ammattikuvaaja Sakari Hannula sekä harrastelijakuvaajat Antti Tuo-
mikoski ja Hannu Salo sekä varamiehistö on ollut aina saatavilla. 
 
http://www.verkkoviestin.fi/lionshkifloorankentta/ 


