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	  Presidentin	  katsaus	  päättyneeseen	  kauteen	  

	  
Kaudella	  2013-‐2014	  LC	  Helsinki/Floorankentällä	  oli	  kaksi	  suurta	  tapahtumaa.	  
Syksyllä	  järjestimme	  perinteisen	  joulukonserttimme	  yhdessä	  Helsingin	  Laulun	  
kanssa	  jo	  viidennentoista	  kerran.	  Keväällä	  vietimme	  vuorostaan	  klubimme	  25-‐
vuotisjuhlia.	  Kumpikin	  tapahtuma	  onnistui	  hyvin	  ja	  iloisin	  mielin	  sekä	  vieraiden	  että	  
floorankenttäläisten	  mielestä.	  
	  

Nenäpäivään	  osallistuimme	  jo	  neljännen	  kerran,	  ja	  keräsimme	  mukavan	  summan	  rahaa	  lippaisiin	  kahtena	  
lauantaina.	  
	  
N-‐piirin	  klubitreffailun	  merkeissä	  tapasimme	  uusia	  ja	  vanhoja	  treffiklubejamme	  perinteisten	  
ystävyysklubitapaamistemme	  lisäksi.	  Mielenkiintoista	  oli	  taas	  nähdä	  ja	  kuulla,	  miten	  eri	  klubeissa	  toimitaan,	  
sekä	  millaisia	  aktiviteetteja	  heillä	  on.	  
	  
Klubi-‐illoissamme	  kävi	  tänä	  kautena	  vierailemassa	  monta	  yhteistyökumppaniamme	  sekä	  useita	  klubimme	  
ulkopuolisia	  esitelmöitsijöitä.	  Esitelmiä	  kuulimme	  niin	  asesuunnittelijasta,	  talojen	  energiatehokkuudesta,	  
jäätelön	  teosta	  kuin	  sotahistoriallisesta	  matkailusta.	  
	  
Pikkujouluissa	  tutustuimme	  pienpanimoon,	  ja	  kauden	  loppupuolella	  kävimme	  ampumassa	  kuuluisilla	  
suomalaisaseilla.	  
	  
Nuoria	  muistimme	  yhteistyökoulujemme	  kautta	  niin	  rauhanjulistekilpailulla	  kuin	  kevään	  päätteeksi	  
stipendejä	  myöntämällä.	  
	  
Kauden	  aikana	  yksi	  jäsen	  muutti	  toiselle	  paikkakunnalle,	  ja	  vaihtoi	  jäsenyytensä	  siellä	  olevaan	  lionsklubiin.	  
Uusia	  jäseniä	  saimme	  kaksi,	  joten	  kauden	  päätteeksi	  jäsenmäärämme	  oli	  yhden	  plussalla.	  
	  
Kiitos	  25-‐vuotisjuhliemme	  oli	  tänä	  kautena	  ilo	  voida	  palkita	  tavallista	  suurempi	  joukko	  floorankenttäläisiä.	  
Saimmepa	  yhden	  Lions-‐ritarinkin	  lisää!	  
	  
Normaalien	  hallituksen	  kokouksien	  ja	  klubikokouksien	  lisäksi	  oli	  kaksi	  ylimääräistä,	  epävirallisempaa	  
kokousta:	  kauden	  aluksi	  suunnittelukokous,	  ja	  lopuksi	  vallanvaihtokokous,	  kumpikin	  rennoissa	  
pubitunnelmissa	  muualla	  kuin	  tavallisessa	  kokouspaikassamme.	  
	  
Tässä	  katsauksessani	  olen	  tarkoituksella	  jättänyt	  yksityiskohdat	  mainitsematta.	  Toivon	  näet,	  että	  
mielenkiintosi	  on	  herännyt,	  ja	  jatkat	  lukemista	  tutustuen	  tarkemmin	  toimintakertomukseemme.	  Kertomus	  
on	  pääasiassa	  koottu	  Floorankentän	  nettisivujen	  artikkeleista.	  
	  
Kiitokset	  kaikille	  Floorankentän	  veljille	  hienosta	  kaudesta,	  minulle	  antamastanne	  tuesta	  klubipresidentin	  
tehtävän	  hoitamisessa	  sekä	  aktiivisuudestanne!	  
	  
Sakari	  Hannula	  
klubipresidentti	  2013-‐2014	  
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Hallitus	  ja	  virkailijat	  2013-‐2014	  

Klubihallitus	  

Presidentti	  Sakari	  Hannula	  
Past	  President	  Mikko	  Liski	  
1.	  varapresidentti	  Markku	  Heinaro	  
2.	  varapresidentti	  Kari	  Kammonen	  
Sihteeri	  Timo	  Rantanen	  
Rahastonhoitaja	  Raimo	  Paappa	  
Jäsentoimikunnan	  pj.	  Jaakko	  Koskinen	  
Aktiviteettitoimikunnan	  pj.	  Kari	  Vento	  
Tailtwister	  Kyösti	  Pyysalo	  

Virkailijat	  

Webmaster	  Raimo	  Paappa	  
Kotisivujen	  toimittaja	  Antti	  Tuomikoski	  
Konserttivastaava	  Antti	  Tuomikoski	  
Nuorisovaihtovastaava	  Matti	  Okolo-‐Kulak	  

Toimikunnat	  
	  
Jäsentoimikunta:	  
Puheenjohtaja	  Jaakko	  Koskinen	  
	  
Aktiviteettitoimikunta:	  
Puheenjohtaja	  Kari	  Vento	  
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Toimintakausi	  käynnistyi	  suunnittelukokouksella	  	  
Toimintakausi	  käynnistyi	  suunnittelukokouksella	  14.8.2013	  uuden	  presidentin	  Sakari	  Hannulan	  
johdolla.	  	  Näyttää	  tulevan	  toimintaa	  täynnä	  oleva	  ja	  mielenkiintoinen	  vuosi.	  	  Marraskuussa	  järjestetään	  
perinteinen	  konsertti	  Temppeliaukion	  kirkossa	  ja	  keväällä	  pidetään	  25-‐vuotisjuhlat.	  	  Alustavan	  
suunnitelman	  mukaan	  teemme	  vierailut	  Loviisaan	  ja	  kevätkesällä	  Kiikalaan.	  	  Vieraita	  puolestaan	  saamme	  
Sipoo-‐Pornaisista	  ja	  jo	  syksyllä	  Kiikalasta.	  
	  
Vuosikirjat	  haetaan	  N-‐piirin	  kauden	  avajaistilaisuudesta	  3.9.	  	  Varapiirikuvernööri	  Sini	  Eloholma	  tekee	  
vierailun	  marraskuun	  klubikokoukseemme.	  	  Nenäpäiväkeräykseen	  osallistumme	  niin	  kuin	  kolme	  kertaa	  
aikaisemminkin.	  
	  
Tarkemmin	  suunnitelmaa	  tullaan	  käsittelemään	  klubin	  hallituksessa	  27.8.	  ja	  päätökset	  tehdään	  
klubikokouksessa	  3.9.	  
	  
Raimosta	  piirin	  Nenäpäivävastaava	  
	  
Raimo	  Paappa	  on	  valittu	  piirin	  Nenäpäivävastaavaksi.	  	  Tähän	  virkaan	  liittyen	  piirikuvernööri	  Heikki	  Saarinen	  
on	  nimittänyt	  Raimon	  myös	  piirihallituksen	  jäseneksi.	  	  YLE	  järjesti	  koulutuksen	  kaikille	  leijonien	  Nenäpäivän	  
vastuullisille	  Isossa	  Pajassa	  22.8.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  	  
	  

	  
	  

Meri-‐Sibbo	  10	  vuotta	  
	  
N-‐piirin	  SuurPNATissa	  syksyllä	  2012	  arvottiin	  jokaiselle	  klubille	  treffiklubi,	  joka	  tuli	  kutsua	  kylään.	  LC	  
Sipoo/Meri-‐Sibbo	  sai	  teffiklubikseeen	  Floorankentän,	  jonka	  veljet	  vierailivatkin	  Meri-‐Sibbon	  
klubikokouksessa	  keväällä	  2013.	  
	  
Lauantaina	  7.9.2013	  Meri-‐Sibbo	  juhli	  10-‐vuotista	  taivaltaan	  lions-‐klubina	  juuri	  samassa	  Kuntokallion	  
kurssikeskuksessa,	  jossa	  floorankenttäläiset	  olivat	  olleet	  keväällä	  vieraana.	  Floorankenttää	  10-‐vuotisjuhlissa	  
edusti	  klubin	  presidentti	  Sakari	  Hannula.	  
	  
Aikaisemmin	  päivällä	  oli	  Meri-‐Sibbo	  jo	  viettänyt	  merkittävää	  tapahtumaa,	  oman	  lippunsa	  naulaamista.	  
Tapahtumaan	  olivat	  osallistuneet	  naulaajat	  sekä	  klubin	  jäsenet.	  
	  
Juhlissa	  presidentti	  Sakarin	  pöydässä	  istui	  mm.	  Meri-‐Sibbon	  2.	  varapresidentti	  Esa	  Koskinen,	  jonka	  vieressä	  
Sakari	  oli	  ollut	  -‐	  aivan	  sattumalta	  -‐	  siinä	  SuurPNATissa,	  jossa	  treffiklubit	  arvottiin.	  Sakarin	  vieressä	  taasen	  
istui	  Matti	  Kamppinen,	  joka	  antoi	  lions-‐lupauksensa	  siinä	  klubikokoukssa,	  jossa	  olimme	  keväällä	  vieraina.	  
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Illan	  ohjelmassa	  olivat	  normaalit	  onnittelut,	  juhlapuheet	  sekä	  tervehdykset.	  Niitä	  seurasi	  PDG	  Tom	  G.	  
Ahlroosin	  pitämä	  mielenkiintoinen	  ja	  viihdyttävä	  esitys	  klubin	  syntyhetkistä.	  
	  
Kohokohtina	  juhlassa	  olivat	  lion	  Markku	  Komulaisen	  
palkitseminen	  Melvin	  Jones	  -‐jäsenyydellä	  sekä	  Veljeyden	  
kilpi	  -‐kiertopalkinnon	  myöntäminen.	  Past	  President	  
Markku	  Helle	  oli	  valinnut	  Veljeyden	  kilven	  
tämänkertaiseksi	  saajaksi	  lion	  Jan	  von	  Haartmanin.	  
Kiertopalkinnon	  luovutti	  PDG	  Torsti	  V.	  Koskinen	  -‐	  joka	  
kiertopalkinnon	  oli	  alunperin	  klubille	  antanutkin!	  
	   	  
Virallista	  osuutta	  seurasi	  maukas	  juhlaillallinen,	  jonka	  
aikana	  esitettiin	  haitarimusiikkia	  vilkkaan	  ja	  iloisen	  
puheensorinan	  taustalla.	  Juhlaillan	  päättivät	  tanssiaiset.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Sakari	  Hannula	  
	  

Vuosikokous	  
Vuosikokous	  pidettiin	  1.10.2013	  Pohjanakassa	  leppoisissa	  tunnelmissa.	  	  Sääntömääräisten	  asioitten	  ohella	  
lista	  oli	  pitkä:	  joulunaluskonsertti,	  vieraita	  Kiikalasta,	  Nenäpäivä,	  joulukortit	  ja	  päivällisseteli.	  
	  
Konsertti	  "Kohti	  Joulua"	  järjestetään	  poikkeuksellisesti	  torstaina	  28.11.	  	  Muistutettiin,	  että	  konsertti	  on	  
meidän	  tärkein	  varainhankinta-‐aktiviteettimme.	  	  Lippuja	  myymällä	  ja	  ilmoituksia	  hankkimalla	  
varmistamme,	  että	  meillä	  on	  jaettavaa	  keväällä.	  	  
	  
Ystävyysklubistamme	  LC	  Kiikalasta	  on	  vieraita	  tulossa	  lokakuun	  lopussa.	  	  Järjestelyvastuu	  Raimo	  Paapalla.	  
	  
Varsinainen	  Nenäpäivä	  on	  8.11.	  	  Floorankenttä	  
järjestää	  ainakin	  pari	  lipaskeräystä.	  	  Lippaita	  
meillä	  on	  viisi.	  	  Vastuullinen	  tässäkin	  on	  Raimo	  
Paappa.	  Raimo	  on	  myös	  piirin	  Nenäpäivä-‐
vastaava	  ja	  hänellä	  on	  valtakunnallinen	  
tilastovastuu	  keräystuotosta	  leijonakentältä	  TV	  
2:n	  studioon.	  
	  
Joulukorttivastaavana	  jatkaa	  Kari	  Vento.	  
	  
Asialistalle	  oli	  otettu	  vuoden	  takainen	  
päivällisseteli-‐idea.	  	  Jaakko	  Koskisen	  
kehittelemä	  seteli	  on	  tarkoitettu	  
jäsenhankinnan	  avuksi.	  Päivällisellä	  /	  lounaalla	  
keskustellaan	  kutsutun	  kiinnostuksesta	  jäsenyyteen.	  	  Jokainen	  jäsen	  kustantaa	  itse	  vieraansa.	  	  Ilmaisia	  
lounaita	  ei	  ole.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
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Vieraitten	  kanssa	  Espoon	  Automuseossa	  
Ystävyysklubistamme	  LC	  Kiikalasta	  tulleitten	  tuttujen	  vieraitten	  kanssa	  tutustuttiin	  25.10.2013	  Espoon	  
Automuseoon.	  	  Vierailun	  jälkeen	  mentiin	  aivan	  museon	  naapurissa	  sijaitsevaan	  Kartanokylpylä	  Kaisankotiin	  
saunomaan	  ja	  illallistamaan.	  
	  
Harvassa	  paikassa	  miehiä	  valtaa	  yhtä	  nostalginen	  olo	  kuin	  automuseossa.	  	  Sieltä	  löytyy	  tuttuja	  automalleja	  
vuosikymmenien	  takaa,	  jopa	  oma	  ensimmäinen	  automalli	  tai	  perheen	  auto,	  tahi	  myöhemmin	  muutoin	  
tutuksi	  tullut	  auto,	  oma	  tai	  naapurin.	  	  	  
	  
Espoon	  Automuseosta	  löytyy	  myös	  mopedeita,	  niitä	  kaikille	  tuttuja	  50-‐	  ja	  60-‐	  luvuilta.	  	  Joku	  oli	  saanut	  juuri	  
samanlaisen	  ja	  samanvärisen	  rippilahjaksi,	  tai	  kotona	  sellainen	  oli	  ollut.	  
	  
Tietysti	  silmään	  osuu	  myös	  Suomen	  historian	  merkkimiehille	  kuuluneita	  autoja.	  	  	  
	  
Espoon	  Automuseota	  ylläpidetään	  vapaaehtoisvoimin.	  	  Tuotot	  
saadaan	  pääosin	  pääsylipuista	  ja	  "autotallipaikoista".	  	  Museon	  
tiloissa	  nimittäin	  on	  muutamia	  kymmeniä	  yksityishenkilöiden	  
omistamia	  autoja	  säilytyksessä.	  
	  
Illan	  isännyydestä	  vastasi	  presidentti	  Sakari	  Hannula	  ja	  
vierailun	  järjestelyistä	  Raimo	  Paappa.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
	  

Kahden	  vieraan	  ilta	  	  
Marraskuun	  klubikokouksessa	  oli	  kaksi	  vierasta,	  oman	  piirimme	  varapiirikuvernööri	  Sini	  Eloholma	  ja	  D-‐piirin	  
entinen	  kuvernööri	  Esko	  K.	  Lahti.	  

	  
Varapiirikuvernööri	  Sini	  esitteli	  piirin	  lähiajan	  tapahtumien	  lisäksi	  myös	  
yhteistyötä	  Invalidiliiton	  kanssa.	  	  Leijonat	  pystyvät	  antamaan	  
pienimuotoista	  palvelua	  sitä	  tarvitseville	  Invalidiliiton	  paikallisosastojen	  
jäsenille.	  Sini	  totesi	  käytännön	  osoittaneen,	  että	  miesklubit	  ovat	  
parhaimmillaan	  silloin,	  kun	  apua	  annettaessa	  tarvitaan	  vasaraa	  ja	  
iskuporakonetta.	  
	  
	  

	  
Suomi	  konepistoolin	  suunnittelija	  Aimo	  J.	  Lahti	  
	  
Esko	  K.	  Lahti	  kertoi	  hänelle	  läheisestä	  aiheesta,	  sedästään	  ja	  Suomi-‐
konepistoolin	  suunnittelijasta	  Aimo	  J.	  Lahdesta.	  	  Esityksessä	  viitattiin	  
useamman	  kerran	  "Aimo-‐setään",	  siis	  myös	  siihen	  minkälainen	  hän	  oli	  
yksityishenkilönä	  ja	  lapsirakkaana	  lähisukulaisena.	  
	  
Esko	  oli	  läheltä	  saanut	  seurata,	  kuinka	  setä	  oli	  lahjakas	  asesuunnittelija	  
mutta	  ei	  taloudellisesti	  menestynyt	  liikkeenjohtaja.	  
	  
	  
	  



	  
	  

LC	  Hki/Floorankentän	  toimintakertomus	  2013-‐2014	  

	  

7	  

	  
	  

Aimo	  J.	  Lahti	  oli	  kansakoulun	  käynyt	  poikkeuksellisen	  etevä	  asesuunnittelija.	  	  Varusmiespalveluksensakin	  
hän	  suoritti	  aseseppälinjalla.	  	  Suomi	  konepistoolin	  suunnittelun	  lisäksi	  hän	  suunnitteli	  kymmeniä	  muita	  
aseita.	  	  Marski	  ja	  Suomen	  koko	  armeija	  tunnustivat	  hänen	  erikoislahjakkuutensa.	  	  Uransa	  päätteeksi	  
puolustusvoimat	  maksoi	  hänelle	  kenraalimajurin	  eläkettä,	  mutta	  edelliseen	  kappaleeseen	  viitaten	  sekään	  ei	  
tahtonut	  riittää.	  
	  
Teksti	  ja	  kuvat	  Antti	  Tuomikoski	  	  
	  
Nenäpäiväkeräyksellä	  1.300	  €	  
Floorankentän	  Nenäpäivätuotto	  oli	  tänä	  vuonna	  1.300	  €.	  	  Taisi	  olla	  parempi	  kuin	  koskaan	  ennen.	  	  Hieno	  
tulos	  ei	  kuitenkaan	  ollut	  ylivoimainen.	  	  Kahtena	  päivänä	  oli	  kumpanakin	  viisi	  veljeä	  lippaineen	  kolmisen	  
tuntia	  Arabian	  ostoskeskuksessa.	  	  Summa	  on	  kohdemaissa	  -‐	  köyhimmissä	  kehitysmaissa	  -‐	  merkittävä	  
käytettynä	  esim.	  koulutukseen	  ja	  terveydenhuoltoon.	  
	  
Keräysvastaava	  Raimo	  Paappa	  oli	  tyytyväinen	  tulokseen.	  
Valtakunnallisesti	  Liiton	  tilastovastaavan	  Raimon	  on	  helppo	  saada	  
vertailukohtia.	  	  Keräystuotto	  oli	  lähes	  kolminkertainen	  klubien	  
keskivertotulokseen	  verrattuna.	  	  Siis	  verraten	  pienellä	  työpanoksella	  ja	  
iloisella	  ilmeellä	  saatiin	  paljon	  aikaan.	  
	  
Leijonien	  kokonaistuotto	  10.11.	  mennessä	  oli	  120.000	  €	  ja	  N-‐piirissä	  
16.000	  €.	  	  (Valtakunnallinen	  tavoite	  161.000	  €	  ylittyi	  vuoden	  loppuun	  
mennessä.)	  
	  
Teksti	  Antti	  Tuomikoski	  Kuva	  Kari	  Vento	  
	  

Konsertilla	  varoja	  lastensairaalalle	  
Lions	  Club	  Floorankenttä	  ohjaa	  varoja	  Helsinkiin	  rakennettavalle	  lastensairaalalle.	  Kohti	  Joulua	  –konsertin	  
tuotoista	  osa	  menee	  kulttuurin	  tukemiseen	  ja	  osa	  tärkeään,	  koko	  Suomen	  hankkeeseen,	  uuteen	  
lastensairaalaan.	  
	  
Perinteinen	  yhteiskonsertti	  järjestetään	  28.11.2013	  klo	  19:00	  Temppeliaukion	  kirkossa.	  Yhteistyö	  Helsingin	  
Laulun	  ja	  Floorankentän	  kanssa	  on	  jatkunut	  jo	  yli	  15	  vuotta.	  Aiemmin	  varoja	  on	  ohjattu	  muun	  muassa	  
opettajien	  kouluttamiseen	  kuinka	  kohdataan	  huumenuori.	  
	  
Uusi	  Lastensairaala	  2017	  -‐hankkeen	  tukiyhdistys	  on	  aloittanut	  varainhankinnan	  uuden	  valtakunnallisen	  
lastensairaalan	  rakennuttamiseksi.	  Tavoitteena	  on	  kerätä	  30	  miljoonaa	  euroa	  lahjoituksina	  yrityksiltä	  ja	  
yksityisiltä	  henkilöiltä.	  Lahjoituksien	  avulla	  Helsinkiin	  nousee	  uusi,	  lasten	  erikoissairaanhoitoon	  keskittynyt	  
huippuyksikkö	  vuoteen	  2017	  mennessä.	  Tähän	  mennessä	  kasassa	  on	  jo	  yli	  kahdeksan	  miljoonaa.	  
	  
Uuden	  lastensairaalan	  tarve	  on	  akuutti,	  mutta	  ilman	  yksityistä	  rahoitusta	  sen	  rakentaminen	  siirtyisi	  pitkälle	  
tulevaisuuteen.	  Tämän	  vuoksi	  osa	  julkisen	  sairaalan	  rahoituksesta	  on	  päätetty	  kerätä	  yrityksiltä	  ja	  
yksityishenkilöiltä.	  
	  
Testi	  Kauko	  Niemi	  
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Taas	  kirkkosali	  täynnä	  	  
Temppeliaukion	  kirkkosali	  täyttyi	  jälleen	  joulunaluskonsertissamme	  
28.11.2013,	  nyt	  nimeltään	  Kohti	  Joulua.	  Kuorona	  oli	  tuttu	  ja	  tunnettu	  
Helsingin	  Laulu,	  johtajanaan	  Hanna	  Remes.	  	  Solistina	  oli	  lyyris-‐
dramaattinen	  sopraano	  Margit	  Tuokko.	  Yleisöpalautteen	  perusteella	  
"laulusolisti	  oli	  aivan	  huikea".	  	  
	  
Konserttiin	  saapuu	  jopa	  satoja	  sellaisia	  kuulijoita,	  joitten	  
jouluperinteeseen	  on	  tullut	  Floorankentän	  /	  Helsingin	  Laulun	  
konsertti.	  	  Sieltä	  alkaa	  valmistautuminen	  jouluun.	  
	  

Floorankentän	  konsertin	  tuotosta	  tullaan	  osa	  kohdistamaan	  Lastensairaala	  2017	  -‐hankkeeseen.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  	  
	  

Pikkujoulussa	  tutustuttiin	  ravintolapanimoon	  	  
Pikkujoulua	  vietettiin	  jälleen	  hyvällä	  mielellä	  ravintolakoulu	  Perhossa,	  jossa	  erinomaisen	  illallisen	  lisäksi	  
saimme	  nauttia	  tulevien	  ravintola-‐ammattilaisten	  tarjoilualttiudesta.	  Tätä	  ennen	  meille	  pidettiin	  
mielenkiintoinen	  esitelmä	  Perhon	  olutpanimosta,	  olutmestari	  Sauli	  Jarvan	  johdolla.	  60-‐litraisissa	  
olutsammioissa	  oli	  jo	  pientä	  pulputusta	  havaittavissa	  parhaita	  joulunaikoja	  odottelemassa.	  Panimossa	  
havainnollistetaan	  oluenteon	  prosessia	  ravintola-‐alan	  opiskelijoille	  ja	  Perhon	  jouluoluen	  seuraava	  erä	  
valmistuukin	  juuri	  jouluksi,	  opiskelijoiden	  itse	  valmistamana.	  Ravintolan	  oman	  oluen	  maistiaiset	  saatiin	  
kabinetissa	  ruokailun	  yhteydessä.	  Kiitokset	  Perhon	  Panimolle	  vierailumahdollisuudesta.	  	  
	  
Pikkujoulun	  yhteydessä	  pidettiin	  klubimme	  kuukausikokous,	  missä	  
paikalla	  oli	  tutustumassa	  myös	  uusi	  jäsenehdokas.	  Ilta	  sujui	  leppoisissa	  
rupattelutunnelmissa	  ja	  pitkästä	  aikaa	  käytiin	  tiukka	  ottelu	  tieto-‐
kilpailun	  saralla,	  jonka	  lopputuloksena	  Antti	  Tuomikosken	  tiedot	  riittivät	  
selättämään	  presidenttimme	  Sakari	  Hannulan	  vasta	  neljännessä	  
jatkoerässä.	  	  	  	  
	  
Teksti	  Kari	  Kammonen	  Kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
	  

Kunniakäynnillä	  Hietaniemen	  sankarihaudoilla	  	  
Floorankenttä	  osallistui	  Leijonien	  kunniakäynnille	  Hietaniemen	  sankarihaudoille	  yhdeksän	  jäsenen	  voimin	  
10.1.2014.	  Koskaan	  ennen	  klubillamme	  ei	  ole	  ollut	  kunniakäynnillä	  yhtä	  suurta	  osanottajamäärää.	  	  Tällä	  
kerralla	  oltiin	  lumettomilla	  haudoilla,	  sillä	  	  tämän	  vuoden	  talvi	  tuli	  sentin	  parin	  lumiharsoineen	  vasta	  
tilaisuuden	  jälkeen,	  iltapäivällä.	  	  

Vas.	  kunniakäynnille	  2014	  	  
osallistuneet	  floorankenttäläiset	  
	  
	  
	  
	  
	  

Teksi	  Antti	  Tuomikoski	  ja	  kuvat	  Antti	  ja	  Jatta	  Tuomikoski	  
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Tammikuun	  kokouksessa	  energiatehokkuutta	  ja	  treffivieraita	  Sipoosta	  	  
Tammikuun	  kokouksessa	  oli	  ulkopuolinen	  alustaja	  ja	  alustusta	  kuulemaan	  tulleita	  treffivieraita	  LC	  
Sipoo/Meri-‐Sibbosta.	  Alustajakin	  oli	  leijona,	  LC	  Helsinki/Maunulan	  viimevuotinen	  presidentti,	  tekniikan	  
tohtori	  Eino	  Rantala.	  Rantalan	  alustuksen	  aineena	  oli	  energiatehokkuus	  ja	  se,	  kuinka	  myös	  leijonat	  voivat	  
vaikuttaa	  energiatehokkuuden	  parantamiseen.	  
	  

Värikkäästi	  esiintyvä	  rakentamisen	  ja	  energiatehokkuuden	  konsultti	  
Rantala	  on	  ottanut	  oman	  työnsä	  osaksi	  leijonaharrastustaan.	  Hänen	  
alustuksensa	  aihe	  oli	  "Energiatehokkuus	  kuuluu	  myös	  
Leijonille".	  	  Esimerkkiklubiksi	  hän	  on	  valinnut	  oman	  klubinsa	  LC	  
Maunulan.	  	  
	  
Alustuksen	  otsikko	  olisi	  voinut	  olla	  myös	  numerosarja	  202020.	  Nimittäin	  
EU:n	  tavoite	  on	  saada	  energiakulutuksesta	  20	  %	  uusiutuvista	  lähteistä,	  
saada	  kasvihuonepäästöjä	  vähenemään	  20	  %	  ja	  lisätä	  
energiatehokkuutta	  20	  %	  vuoteen	  2020	  mennessä.	  	  	  

	  
Kuinka	  tämä	  kaikki	  toteutuu	  ja	  kuinka	  leijonat	  voivat	  siihen	  vaikuttaa,	  siihen	  löytyi	  vastaus	  Rantalan	  
esittämästä	  esityksestä.	  Esityksen	  ovat	  monet	  leijonat	  kuulleet	  klubiesitelmänä	  tai	  piirin	  järjestämissä	  
tilaisuuksissa.	  	  Rantala	  on	  saanut	  alustukselleen	  myös	  valtakunnallista	  julkisuutta	  mm.	  LION-‐lehdessä	  
(2/2013).	  
	  
Sipoolaisia	  klubitreffeillä	  
	  
LC	  Floorankentän	  presidentti	  Sakari	  Hannula	  ja	  LC	  Sipoo/Meri-‐Sibbon	  presidentti	  Juha	  Heinonen	  olivat	  
sopineet,	  että	  merisibbolaiset	  tekevät	  klubitreffien	  vastavierailun	  juuri	  energiatehokkuusiltana.	  Vieraat	  
pääsivät	  näkemään,	  minkälaista	  toimintaa	  meillä	  on	  ja	  samalla	  kuulemaan	  kaikkia	  koskettavaa	  
energiatehokkuusalustusta.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
	  

Eläintarhan	  ala-‐asteen	  rehtori	  vieraana	  	  
Eläintarhan	  ala-‐asteen	  rehtori	  Leena	  Andonov	  vieraili	  klubimme	  
helmikuun	  2014	  kokouksessa.	  Hän	  kertoi	  koulunsa	  nykynäkymistä,	  mm.	  
hallintorakenteissa	  tapahtuvista	  lähiajan	  muutoksista.	  
	  
Koulu	  on	  paitsi	  lähikoulu	  Pasilan	  ja	  Alppilan	  alueella,	  niin	  se	  on	  myös	  
monikulttuurinen	  koulu.	  Se	  tarjoaa	  kaksikielistä	  suomi-‐ranska	  -‐opetusta	  
ekaluokalta	  lähtien.	  	  Sillä	  on	  Ranksassa	  ystävyyskoulu.	  
	  

Eläintarhan	  ala-‐asteen	  koulu	  on	  Floorankentän	  stipendikoulu	  ja	  se	  osallistuu	  vuosittain	  
rauhanjulistekilpailuun.	  Useat	  opettajat	  ovat	  saaneet	  Quest-‐koulutuksen,	  mm.	  rehtori	  Andonov.	  
	  
Rehtori	  Andonov	  oli	  jo	  entuudestaan	  tuttu	  floorankenttäläisille,	  sillä	  kaikki	  presidenttinä	  toimineet	  ovat	  
presidenttikautensa	  lopulla	  toukokuussa	  käyneet	  viemässä	  hänelle	  Eläintarhan	  ala-‐ateen	  
stipendikirjekuoren.	  	  
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Taistelupaikoilla	  Ihantalassa	  ja	  Viipurissa	  
	  
Floorankentän	  Mikko	  Liski	  on	  vetänyt	  useana	  vuonna	  -‐	  yleensä	  alkusyksystä	  -‐	  retken	  viime	  sotien	  
taistelupaikoille	  luovutetun	  Karjalan	  alueella.	  Viime	  syksynä	  retki	  suuntautui	  Ihantalaan	  ja	  Viipuriin.	  	  Mikko	  
piti	  värikkään	  esityksen	  syksyn	  2013	  matkasta.	  
	  
Ensi	  syksyn	  matka	  on	  jo	  suunnitteilla.	  Pertti	  Huovinen	  on	  ollut	  kahteen	  matkaansa	  niin	  tyytyväinen,	  että	  
heti	  ilmoittautui	  uudelle	  matkalle.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
	  

Klubimme	  rauhanjulistekilpailun	  voittaja	  
	  
Pitkäaikaisen	  yhteistyökoulumme	  Eläintarhan	  ala-‐
asteen	  koulu	  osallistui	  tänäkin	  kautena	  klubimme	  
sponsoroimana	  lionsien	  Rauhanjulistekilpailuun.	  Tällä	  
kertaa	  kilpailun	  teemana	  oli	  "Meidän	  maailmamme,	  
meidän	  tulevaisuutemme".	  
	  
Klubimme	  valitsi	  parhaaksi	  työksi	  Angel	  Fulcherin	  
teoksen	  "Eläinten	  rauha",	  joka	  lähetettiin	  eteenpäin	  N-‐
piirin	  kilpailuun.	  Floorankentän	  nuorisovastaava	  Matti	  
Pirjetä	  kävi	  palauttamassa	  työn	  tekijälleen,	  joka	  tulee	  
saamaan	  lukuluvuoden	  päättyessä	  palkinnokseen	  
stipendin	  klubiltamme.	  -‐	  Kiitokset	  kaikille	  kilpailuun	  
osallistuneille	  oppilaille,	  kuvaamataidon	  opettajalle	  
sekä	  Eläintarhan	  ala-‐asteen	  koululle.	  
	  	  
Teksti	  ja	  kuva	  Sakari	  Hannula	  
	  

Klubitreffeillä	  tehoklubi	  Komeetoissa	  	  
Vastasimme	  maaliskuun	  alussa	  2014	  LC	  
Vantaa/Komeettojen	  klubitreffikutsuun.	  Kokouksen	  alkua	  
odotellessa	  puoli	  tuntia	  meni	  salaatti-‐illalliseen	  ja	  
vierailumme	  kunniaksi	  tehtyihin	  herkkullisiin	  
täytekakkuihin.	  Jo	  tarjoilujen	  aikana	  alkoi	  ennakkotieto	  
tehokkaasta	  klubista	  pitää	  paikkansa.	  
	  
Sukulaissieluja	  näköjään	  olemme	  monessa	  suhteessa.	  Komeetat	  eivät	  tunnu	  pitävän	  muodollisuuksista	  
kiinni	  kuten	  emme	  me	  floorankenttäläisetkään.	  Riittää	  kun	  väki	  viihtyy,	  ollaan	  toiminnoissamme	  tehokkaita	  
ja	  pöytäkirjaan	  kirjattavat	  asiat	  lyödään	  lukkoon	  oikeaoppisesti.	  	  	  
	  	  
Kaksi	  eroa	  oli	  silmiinpistävää	  ja	  korvin	  kuultavaa.	  Silmiinpistävää	  oli,	  että	  komeettoja	  oli	  koolla	  kaksi	  kertaa	  
enemmän	  kuin	  meitä	  tapaa	  kokouksissa	  olla.	  Komeettoja	  oli	  nyt	  yli	  30	  ja	  Floorankentän	  kokouksissa	  on	  
keskimäärin	  15.	  Toinen	  perusero	  oli	  korvin	  kuultavaa.	  Kuinka	  kaikilla	  yli	  30:llä	  voi	  olla	  yhtä	  aikaa	  asiaa	  
toisilleen?	  Näin	  oli	  Korson	  kirkon	  kokousalissa	  ainakin	  sen	  puoli	  tuntia	  ennen	  kokouksen	  alkua.	  	  
	  	  
Myös	  suurkonsertit	  yhdistävät	  meitä.	  Komeetat	  järjestää	  piirin	  suurimman	  konsertin	  joka	  syksy	  Korson	  
Lumossa,	  yli	  1000	  kuulijaa.	  Marraskuun	  2.	  päivänä	  2014	  esiintyjänä	  on	  Erin.	  	  Floorankenttä	  järjestää	  
vuosittain	  piirin	  toiseksi	  suurimman	  konsertin,	  Temppeliaukion	  kirkossa.	  Kuorona	  aina	  Helsingin	  Laulu	  ja	  
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yleisöä	  kirkkosali	  täynnä,	  noin	  750	  tyytyväistä	  kuulijaa.	  Seuraava	  adventtikonsertti	  on	  30.11.2014.	  
Kumpikaan	  klubi	  ei	  voi	  enää	  kasvattaa	  yleisömäärää,	  molemmilla	  seinät	  tulevat	  vastaan.	  	  	  
	  	  
Aktiviteettien	  taloudellisessa	  tuotossa	  Komeetat	  on	  vertailussa	  voittaja.	  Näin	  ainakin	  käsitimme	  siitä,	  mitä	  
meille	  kerrottiin,	  mitä	  kokouksessa	  puhuttiin.	  Meiltä	  ei	  näennäisesti	  salattu	  mitään	  taloudellisia	  
avaintietoja,	  mutta	  kaikkein	  kiinnostavimpia	  lukuja	  ei	  vain	  kerrottu.	  Emäntäklubilla	  on	  tapana	  kirjata	  ne	  
kiinnostavimmat	  talousluvut	  pöytäkirjaan	  eikä	  niihin	  käytetä	  kokouksen	  aikaa.	  
	  	  
Kokouksessa	  Komeettojen	  jäsenet	  näyttivät	  muutenkin	  tehokkuutensa.	  Siellä	  kudottiin	  kaulahuiveja,	  eikä	  
kutominen	  tuntunut	  yhtään	  haittaavan	  kokouksen	  seuraamista	  ja	  siihen	  osallistumista.	  Toiset	  taas	  tekivät	  
lahjoitettaviin	  kaulahuiveihin	  kiinnitettäviä	  kortteja,	  yhtä	  tehokkaasti	  kokoukseen	  osallistuen.	  Kaulahuiveja	  
on	  kudottu	  ja	  lahjoitettu	  Syöpäklinikalle	  jo	  kaksi	  tuhatta.	  
	  	  
Meidän	  viiden	  floorankenttäläisen	  lisäksi	  muitakin	  ulkopuolisia	  tuulahduksia	  tuli	  kokoukseen.	  Klubin	  kummi	  
Kari	  Isorinne	  teki	  sattumalta	  juuri	  sinä	  iltana	  klubivierailun	  Komeettoihin	  yhdessä	  puolisonsa	  Saaran	  kanssa.	  
Saara	  oli	  kuulunut	  Komeettojen	  perustajajäseniin.	  Aktiiviset	  lionit	  Isorinteet	  ovat	  viime	  vuosina	  asuneet	  
Mikkelissä	  ja	  kohtapikaa	  he	  ovat	  muuttamassa	  vielä	  kauemmaksi	  eli	  Liperiin	  saakka.	  
	  	  
Tuulahdus	  lämpimästä	  Thaimaasta	  
	  	  
Lämpimän	  thaimaalaisen	  tuulahduksen	  esitti	  Marita	  Majander,	  perustajajäsen	  hänkin.	  Nykyään	  hän	  viettää	  
muutamat	  talvikuukaudet	  Thaimaassa.	  Hän	  esitti	  mielenkiintoisen	  kuvakoosteen	  hiukan	  poikkeavista	  
thaimaalaisista	  häistä.	  Niissä	  häissä	  morsian	  oli	  vaalea	  suomalainen	  "elovena"-‐tyttö	  Torniosta	  ja	  sulhanen	  
oli	  thaimaalainen	  urheilijanuorukainen.	  
	  	  
Lisäksi	  Marita	  kertoi	  ja	  näytti	  kuvin,	  kuinka	  hän	  oli	  käyttänyt	  Komeettojen	  lahjoituksen	  300	  €.	  	  Rahalla	  oli	  
hankittu	  pienen	  viidakossa	  sijaitsen	  koulun	  kaikille	  90	  oppilaille	  lahjapussukka:	  hygieaniatuotteita,	  kyniä,	  
vihkoja,	  maitopurkkeja,	  nuudelipusseja	  ja	  muuta	  pientä	  naposteltavaa.	  	  Maritan	  kertoman	  mukaan	  lapset	  
opetetaan	  pienestä	  lähtien	  erittäin	  kohteliaiksi;	  tervehtiminen	  ja	  kiittäminen	  tulevat	  aivan	  
luonnostaan.	  	  Oppilaat	  ovat	  3-‐12	  -‐vuotiaita.	  	  Koulussa	  opetetaan	  myös	  erilaisten	  tuotteiden	  viljelyä	  koulun	  
keittiössä	  käytettäväksi.	  	  	  
	  	  
Keskusteltiin	  Quests-‐ohjelmasta	  ja	  toivottiin	  käytännön	  järjestelyihin	  muutoksia,	  joustoa.	  Keskusteluun	  
osallistuivat	  erityisesti	  asiantuntijat,	  Komeettojen	  vararehtorijäsenet	  Pirjo	  Lackberg	  ja	  Leena	  Lehtihalmes.	  
Kokouksessa	  sovittiin,	  että	  paikalla	  olleet	  piirihallituksen	  jäsenet	  Arja	  Puikkojen,	  Marja-‐Leena	  Colerus	  ja	  
Antti	  Tuomikoski	  vievät	  muutostoiveita	  tiedoksi	  piiritasolle.	  Ja	  näin	  on	  jo	  tehtykin.	  Heti	  kokousvierailun	  
jälkeen	  asian	  kehittely	  on	  annettu	  ensi	  kauden	  piirikuvernöörille	  Sini	  Eloholmalle.	  Hänellä	  on	  suorat	  
yhteydet	  Quest-‐organisaatioon	  niin	  piiri-‐	  kuin	  valtakunnallisellakin	  tasolla.	  -‐	  Sinin	  lisäksi	  asiasta	  on	  
keskusteltu	  Liiton	  tulevan	  puheenjohtajan	  Tuomo	  Holopaisen	  ja	  Liiton	  entisen	  pääsihteerin	  Markus	  
Flaamingin	  kanssa	  sekä	  nykyisen	  piirikuvernöörin	  Heikki	  Saarisen	  kanssa..	  
	  	  

Virallisuuksiakaan	  emme	  vierailulla	  unohtaneet.	  Presidentit	  
Aira	  Palomäki	  ja	  Sakari	  Hannula	  vaihtoivat	  iloisesti	  
hymyillen	  pöytästandaareja	  ja	  vastavierailukutsu	  esitettiin.	  
Loppusanoissa	  todettiin	  sekin,	  että	  klubitreffien	  
järjestäminen	  on	  aloitettu	  piirihallituksen	  päätöksellä	  2012,	  
Komeettojen	  jäsenen	  ja	  piirin	  ohjelmajohtajan	  Arja	  
Puikkosen	  aloitteesta.	  -‐	  Kiitos	  Arja,	  erinomainen	  idea.	  	  

	  Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  
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Floorankentän	  25-‐vuotisjuhla	  Pop	  &	  Jazz	  Konservatoriolla	  	  
Floorankenttä	  vietti	  25-‐vuotisjuhlaansa	  Pop	  &	  Jazz	  Konservatoriolla	  21.3.2014.	  	  Juhlayleisöä	  (58)	  oli	  
enemmän	  kuin	  koskaan	  ennen	  Floorankentän	  juhlissa.	  Juhlapuheen	  piti	  Liiton	  pääsihteeri	  Maarit	  Kuikka	  ja	  
piirin	  tervehdyksen	  esitti	  piirikuvernööri	  Heikki	  Saarinen.	  Juhla	  alkoi	  Konservatorion	  oppilaitten	  
puolituntisella	  konsertilla.	  	  	  
	  
Konservatorion	  rehtori	  Janne	  Murto	  toivotti	  yleisön	  tervetulleeksi	  konserttisaliin.	  Omien	  jäsenten	  ja	  ladyjen	  
sekä	  Liiton	  ja	  piirin	  edustuksen	  lisäksi	  juhlaan	  osallistui	  kummiklubi	  Metsälän,	  ystävyysklubi	  Kiikalan,	  
treffiklubi	  Sipoo/	  Meri-‐Sibbon	  ja	  yhteistyöklubi	  Vantaa/Helsingen	  edustajia.	  
	  	  
Myös	  tärkein	  yhteistyökumppani	  Helsingin	  Laulu	  oli	  lähettänyt	  juhlaan	  edustuksensa.	  Yhteistyön	  tärkeyttä	  
kuvaa	  se,	  että	  Helsingin	  Laululle	  myönnettiin	  juhlassa	  kunniakirja	  yli	  15-‐vuotisesta	  menestyksellisestä	  
konserttiyhteistyöstä.	  Kuoron	  ja	  juhlivan	  klubin	  yhteistyöhön	  viitattiin	  myös	  juhlapuheessa.	  Päässihteeri	  
Kuikka	  nimittäin	  kertoi,	  kuinka	  tultuaan	  loppusyksystä	  2011	  valituksi	  Lions-‐liiton	  pääsihteerin	  tehtävään,	  
niin	  hänen	  ensimmäinen	  Leijonien	  suurtapahtuma	  oli	  Floorankentän	  ja	  Helsingin	  Laulun	  adventtikonsertti	  
täpötäydessä	  Temppeliaukion	  kirkossa	  kuoron	  60-‐vuotisjuhlapäivänä.	  	  
	  	  
Niin	  ikään	  Pop	  &	  Jazz	  Konservatorio	  on	  Floorankentän	  pitkäaikaisia	  yhteistyökumppaneita.	  	  Näitten	  25-‐
vuotisjuhlien	  lisäksi	  olemme	  juhlineet	  Konservatoriolla	  myös	  15	  ja	  20	  -‐vuotisjuhlat.	  Juhlien	  lisäksi	  
yhteistyömuotoja	  on	  useampia.	  Yksi	  yhteistyömuoto	  on	  klubimme	  edustajan	  vierailu	  pienine	  
stipendikirjekuorineen	  muutaman	  vuoden	  välein	  Konservatorion	  kevätjuhlassa.	  
	  	  
Juhlassa	  Floorankentän	  perustajajäsen	  Kauko	  Palvalin	  esitti	  valmistellun	  muistelonsa	  Floorankentän	  perus-‐
tamisvaiheista	  ja	  toiminnasta	  vuosien	  kuluessa.	  Vastaavan	  LC	  Länsi-‐Pasilaa	  käsittelevän	  muistelon	  esitti	  
Länsi-‐Pasilan	  perustajajäsen	  Hannu	  Salo.	  LC	  Länsi-‐Pasila	  lakkautettiin	  ja	  toiminta	  yhdistettiin	  Floorankentän	  
toimintaan	  2004.	  Floorankentän	  toimialueen	  laajentamisesta	  koskemaan	  koko	  Pasilaa	  tehtiin	  viralliset	  
päätökset	  N-‐piirin	  piirihallituksessa	  2005	  ja	  päätös	  alistettiin	  saman	  tien	  Päämajan	  hyväksyttäväksi.	  
	  	  
Juhlan	  järjestelyistä	  vastasi	  presidentti	  Sakari	  Hannula	  tärkeimpänä	  avustajanaan	  seremoniamestari	  Kyösti	  
Pyysalo.	  
	  
Teksti	  Antti	  Tuomikoski	  Kuvat	  Jatta	  Tuomikoski	  sekä	  Maire	  Salo	  

Kyösti	  Pyysalon	  lyönti	  Lions-‐ritariksi.	  Ritariksi-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Perustajajäsenet	  ja	  kaikki	  yli	  15	  vuotta	  jäseninä	  olleet	  
lyönnin	  suoritti	  kummiklubi	  LC	  Metsälän	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  saivat	  Päämajan	  huomionosoituksena	  Chevronit.	  
edustaja	  Torsti	  V.	  Koskinen.	  
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Uuden	  Lastensairaalan	  keräyslipas	  Floorankentän	  käyttöön	  	  
Huhtikuun	  kokouksessa	  Floorankenttä	  sai	  oman	  lippaan	  Uuden	  
Lastensairaalan	  keräyksiä	  varten.	  Ensimmäinen	  keräys	  
päätettiin	  toteuttaa	  yhdessä	  Epätieteellisen	  seuran	  kanssa.	  
Lipas	  on	  klubimme	  käytössä	  30.11.2015	  saakka.	  Sitten	  piiri	  
antaa	  sen	  jonkun	  toisen	  klubin	  keräyskäyttöön.	  
	  
Keräyslipas	  annettiin	  ensiksi	  Jaakko	  Koskisen	  vastuulle,	  ja	  hän	  
luovuttaa	  sen	  sitten	  toiselle	  varapresidentille.	  
	  
Klubikokouksessa	  vieraili	  myös	  lohkon	  puheenjohtaja	  Tuomas	  
Aunila.	  Hän	  kertoi	  Auta	  Lasta	  -‐kampanjasta.	  	  Kampanja	  on	  

Leojen	  ja	  LC	  Finlandian	  Itävallasta	  tuoma	  uudentyyppinen	  keräysidea.	  Siinä	  kauppojen	  asiakkaitten	  
toivotaan	  lahjoittavan	  itse	  ostamiaan	  kestohyödykkeitä.	  
	  
Kampanjaan	  lahjoitettavat	  tuotteen	  annetaan	  esim.	  Ensi-‐	  ja	  Tuvakotien	  Liitolle	  tai	  seurakuntien	  
diakoniatyölle	  edelleen	  varsinaisille	  avustuksen	  saajille	  lahjoitettavaksi,	  pääasiassa	  lapsiperheille.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  	  
	  
Treffiklubi	  Herttoniemen	  teatterivieraana	  	  
Treffiklubimme	  LC	  Herttoniemi	  kutsui	  klubimme	  
teatterivieraaksi	  10.4.2014.	  Herttoniemen	  yhteistoiminta	  on	  
kestänyt	  jo	  vuosia	  harrastelijateatteri	  POGO:n,	  OP-‐Pohjolan	  
henkilöstöteatterin	  kanssa.	  Sali	  oli	  jälleen	  täynnä	  tässä	  
hyväntekeväisyysillan	  esityksessä.	  Tänä	  vuonna	  esityksenä	  
oli	  hupaisa	  "Ilmasta	  rahaa".	  
	  
	  
Teksti	  Antti	  Tuomikoski	  Kuva	  Pirkko	  Lares	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Isäntäklubi	  ja	  treffiklubivieraat	  yhteiskuvassa.	  	  
	  

Floorankentän	  ampumaretki	  
Viisi	  floorankenttäläistä	  kolmen	  ulkopuolisen	  
vahvistuksen	  kera	  osallistui	  ampumaretkelle	  
Seppälän	  ampumaradalle	  Iittalaan.	  
Ammuttavina	  oli	  asesuunnittelija	  Aimo	  J.	  
Lahden	  suunnittelemia	  aseita.	  
	  
Ammuntojen	  vetäjä	  oli	  Aimo	  Lahden	  
veljenpoika	  PDG	  Esko	  K.	  Lahti	  avustajaan	  
poikansa	  Eero.	  Kokeiltavina	  aseina	  olivat	  Lahti	  
L-‐35	  -‐pistooli,	  Suomi-‐konepistooli	  eli	  9	  mm	  
KP/-‐31	  (I),	  Lahti-‐Saloranta	  M/26	  -‐pikakivääri	  
sekä	  7,62	  mm	  Maxim	  M/32-‐33	  -‐konekivääri.	  
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Esko	  opasti	  jokaisen	  aseen	  käytön,	  ja	  auttoi	  tarvittaessa	  ongelmien	  kanssa.	  Välissä	  oli	  evästauko,	  ja	  ehtipä	  
muutama	  siinä	  grillata	  makkaratkin.	  
	  
Reilu	  kolme	  tuntia	  meni	  iloisesti	  paukkeessa	  ja	  kordiitin	  käryssä,	  ja	  hymyt	  olivat	  herkässä.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Sakari	  Hannula	  
	  

Toukokuun	  kokouksessa	  vieraita	  ja	  otettiin	  uusi	  jäsen	  	  
Toukokuun	  klubikokouksessamme	  6.5.2014	  oli	  vieraita	  ja	  otettiin	  uusi	  jäsen.	  Jyri	  ja	  Aija	  Lehtonen	  esittelivät	  
klubillemme	  uutta	  yhteistoimintakuviota,	  ja	  klubiesitelmänä	  oli	  noin	  vuosi	  sitten	  perustetun	  uuden	  
jäätelötehtaan	  liikeidea.	  
	  
Kokous	  alkoi	  juhlavasti	  uuden	  jäsenen	  otolla.	  Markku	  Lansola	  oli	  jo	  huhtikuussa	  käynyt	  katsastamassa	  
klubimme,	  ja	  nyt	  oli	  päätösten	  aika.	  Äänestystulos	  oli	  yksimielinen,	  ja	  Markku	  antoi	  myöntävän	  vastauksen	  
seremoniamestari	  Jaakko	  Koskisen	  kysymykseen:	  "Lupaatko?"	  Seremoniamestaria	  tarvittiin,	  sillä	  klubin	  
presidentti	  Sakari	  Hannula	  on	  Markun	  kummi,	  ja	  näin	  ollen	  joutui	  itsekin	  antamaan	  kummilupauksen.	  
	  
Juhlavuudet	  jatkuivat,	  sillä	  Jyri	  Lehtoselle	  ja	  hänen	  ja	  puolisonsa	  Aija	  Lehtosen	  perheyritykselle	  Multibase	  
Oy:lle	  luovutettiin	  kunniakirja	  kiitokseksi	  vuosien	  saatossa	  toteutetuista	  useista	  yhteistyöprojekteista.	  
Kunniakirja	  olisi	  luovutettu	  jo	  Floorankentän	  25-‐vuotisjuhlassa,	  mutta	  Jyri	  ja	  Aija	  olivat	  maaliskuussa	  
estyneitä	  saapumasta	  juhlaan.	  
	  
Klubiesitelmänä	  jäätelötehdas	  
	  
Klubiesitelmän	  piti	  Kolmen	  Kaverin	  Jäätehtaalta	  Hannu	  Huotari.	  Hän	  kertoi,	  että	  heitä	  
on	  kolme	  jo	  ennestään	  toisensa	  hyvin	  tuntevaa	  kaverusta.	  He	  kaikki	  ovat	  toimineet	  
pitkään	  elintarvikealalla,	  ja	  reilu	  vuosi	  sitten	  päättivät	  perustaa	  jäätelötehtaan	  
Helsinkiin.	  Kerma	  on	  oman	  maakunnan	  tuotantoa	  ja	  kaikki	  marjat	  ovat	  kotimaisia.	  Sekin	  
kävi	  ilmi,	  että	  he	  valmistavat	  ja	  myyvät	  jäätelöä,	  eivät	  vaahtoa.	  
	  

Jyri	  ja	  Aija	  kertoivat	  levynmyyntihankkeesta,	  jossa	  saattaisi	  hyvinkin	  olla	  
yhteistyömahdollisuuksia	  Floorankentän	  kanssa.	  
	  
Presidentti	  Sakari	  Hannula	  (oik.)	  luovutti	  Floorankentän	  kunniakirjan	  
Jyri	  Lehtoselle	  kiitokseksi	  useista	  toteutuneista	  yhteistyöhankkeista	  
klubimme	  kanssa.	  
	  
	  
	  

	  
Teksti	  ja	  kuvat	  Antti	  Tuomikoski	  
	  

Kouluille	  stipendit	  
Toukokuun	  lopussa	  on	  Floorankentän	  perinteinen	  stipendikierros	  kouluille.	  Tänä	  vuonna	  stipendejä	  
myönnettiin	  neljälle	  opinahjolle.	  
	  
Stipendit	  vei	  Floorankentän	  presidentti	  Sakari	  Hannula,	  ja	  mukana	  valokuvaamassa	  oli	  lion	  Hannu	  Salo.	  
Kierros	  alkoi	  Pop	  &	  Jazz	  Konservatoriossa,	  minkä	  tiloissa	  Floorankenttä	  vietti	  aiemmin	  tänä	  keväänä	  25-‐
vuotisjuhliaan.	  Stipendin	  otti	  vastaan	  rehtori	  Janne	  Murto.	  
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Lyhyen	  siirtymän	  jälkeen	  oli	  vuorossa	  Arabian	  peruskoulu	  ja	  rehtori	  Mari	  Suokas-‐Laaksonen.	  Arabiasta	  
siirryttiin	  klubimme	  alueen	  toiseen	  laitaan	  Länsi-‐Pasilan	  ala-‐asteen	  koululle,	  jossa	  rehtorin	  ollessa	  varattu	  
stipendin	  vastaanotti	  luokanopettaja	  Emma	  Walker.	  
	  
Kierros	  päättyi	  Eläintarhan	  ala-‐asteen	  koululle,	  joka	  on	  klubimme	  pitkäaikainen	  yhteistyökumppani.	  Rehtori	  
Leena	  Andonov	  vastaanotti	  stipendin	  ja	  tarjosi	  kahvit.	  
	  
Kuten	  aina	  ennenkin,	  päättävät	  koulut	  itsenäisesti	  ja	  omien	  kriteeriensä	  mukaisesti,	  ketkä	  oppilaat	  stipendit	  
saavat	  päättäjäisjuhlissa.	  Stipendien	  jako	  on	  Floorankentälle	  yksi	  merkittävä	  hyväntekeväisyyden	  muoto,	  ja	  
on	  aina	  mukava	  kokea	  sen	  ilahduttavan	  niin	  saajia	  kuin	  antajia.	  
	  
Eläintarhan	  ala-‐asteella	  on	  1.-‐6.	  luokat,	  Länsi-‐Pasilassa	  1.-‐4.	  luokat	  ja	  Arabianrannassa	  1.-‐9.	  luokat.	  
	  
Teksti	  Sakari	  Hannula	  Kuvat	  Hannu	  Salo	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Arabian	  peruskoulun	  rehtori	  Mari	  
Suokas-‐Laaksonen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Länsi-‐Pasilan	  ala-‐asteella	  luokanopettaja	  Emma	  Walker	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Eläintarhan	  ala-‐asteen	  koulun	  rehtori	  Leena	  Andonov	  

	  
A-‐piirin	  parhaan	  klubin,	  LC	  Kiikalan	  kanssa	  luonnonpuistossa	  	  

Tämän	  kevään	  Kiikalanvierailulla	  samoiltiin	  kansallispuistossa	  
Lammenjärveltä	  Kultalähteelle.	  Patikoinnin	  jälkeen	  oli	  aihetta	  nauttia	  
kuplivaa,	  sillä	  isäntäklubi	  LC	  Kiikala	  oli	  A-‐piirin	  vuosikokouksessa	  nimetty	  
piirin	  parhaaksi	  klubiksi.	  
	  
Teksti	  Antti	  Tuomikoski	  Kuva	  Sakari	  Hannula	  	  
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"Hyvällä	  tuulella"	  Porissa	  	  
Lions-‐liiton	  vuosikokous	  "Hyvällä	  tuulella"	  pidettiin	  Porissa	  7.-‐
8.6.2014.	  Floorankentältä	  oli	  paikalla	  täysi	  edustus	  ja	  vähän	  enem-‐
mänkin.	  Lipunkantajan	  kunniatehtävä	  kuului	  ensi	  kauden	  presidentille	  
Markku	  Heinarolle.	  
	  
Kokouksessa	  käsiteltiin	  sääntömääräiset	  asiat.	  Kauden	  2014-‐2015	  
puheenjohtajaksi	  valittiin	  N-‐piirin	  entinen	  kuvernööri	  Tuomo	  Holopai-‐
nen.	  Tehtiin	  päätös	  valtakunnallisen	  Punainen	  Sulka	  -‐keräyksen	  
toteuttamisesta	  2016-‐2017.	  
	  
Floorankenttää	  kokouksessa	  edustivat	  Sakari	  Hannula,	  Markku	  Heinaro,	  
Kyösti	  Pyysalo,	  Timo	  Rantanen	  ja	  Antti	  Tuomikoski.	  
	  
Teksti	  Antti	  Tuomikoski	  Kuva	  Tiina	  Aunila	  	  
	  

Hallituksen	  vaihtokokous	  
	  Floorankentän	  vetovastuun	  vaihtokokous	  pidettiin	  10.6.2014.	  Vastuun-‐
vaihdon	  seremoniallinen	  osuus	  oli	  Hong	  Kongin	  Lions	  Conventionista	  
2005	  saadun	  presidentinnuijan	  luovutus	  uudelle	  haltijalle.	  Istuva	  
presidentti	  Sakari	  Hannula	  luovutti	  nuijan	  kauden	  2014-‐2015	  presidentille	  
Markku	  Heinarolle.	  Virallisesti	  Markku	  saa	  lyödä	  nuijalla	  päätöksiä	  
lukkoon	  1.7.2014	  lähtien.	  
	  
Teksti	  ja	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  

	  

Floorankentällä  alueen  paras  presidentti    
Piirikuvernööri	  Heikki	  Saarinen	  on	  palkinnut	  Floorankentän	  presidentin	  (2013-‐2014)	  
Sakari	  Hannulan	  kolmosalueen	  parhaana	  presidenttinä.	  Huomionosoitus	  julkistettiin	  
piirikokouksessa	  12.4.2014.	  Ansiomerkin	  ja	  palkitsemiseen	  liittyvän	  kiertopalkinnon	  
luovutus	  tapahtui	  kuvernöörin	  kotona	  kesäkuun	  lopussa.	  
	  
Sakarin	  saamaan	  huomionosoitukseen	  liittyi	  kiertopalkintona	  pokaali,	  jonka	  
floorankenttäläinen	  Jaakko	  Koskinen	  on	  lahjoittanut	  piirille	  1990/2000	  -‐lukujen	  

taitteessa.	  Pokaali	  ikään	  kuin	  palasi	  nyt	  vuodeksi	  "kotiin",	  toista	  kertaa.	  Harri	  Pirkkalaisen	  kaudella	  se	  saatiin	  
ensimmäisen	  kerran.	  
	  
Teksti	  Timo	  Rantanen	  Kuva	  Sakari	  Hannula	   	  
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Palkitut	  floorankenttäläiset	  kaudella	  2013-‐2014	  
	  
Lions-‐ritari	  
Kyösti	  Pyysalo	  
	  
Kahden	  ruusukkeen	  ansiomerkki	  
Antti	  Tuomikoski	  
	  
Medal	  of	  Merit	  -‐ansiomerkki	  
Jaakko	  Koskinen	  
Raimo	  Paappa	  
	  
Yhden	  ruusukkeen	  ansiomerkki	  
Mikko	  Latva	  
Kauko	  Palvalin	  
	  
Chevron-‐palkinnot	  tunnustuksena	  pitkäaikaisesta	  palvelusta	  
Mikko	  Latva,	  25	  v	  (perustajajäsen)	  
Arto	  Mattila,	  25	  v	  (perustajajäsen)	  
Kauko	  Palvalin,	  25	  v	  (perustajajäsen)	  
Jukka	  Soisalon-‐Soininen,	  25	  v	  (perustajajäsen)	  
Ari	  Kämäri,	  25	  v	  (perustajajäsen,	  nyk.	  LC	  Kiikala)	  
Hannu	  Salo,	  30	  v	  (LC	  Länsi-‐Pasilan	  perustajajäsen,	  nyk.	  Floorankenttä)	  
Antti	  Tuomikoski,	  20	  v	  
Pekka	  Laaksonen,	  20	  v	  	  
Kyösti	  Pyysalo,	  20	  v	  
Kari	  Vento,	  20	  v	  
Harri	  Strömberg,	  20	  v	  (LC	  Tammisalo,	  nyk.	  Floorankenttä)	  
Pertti	  Huovinen,	  15	  v	  
Raimo	  Paappa,	  15	  v	  
Jouni	  Lappalainen,	  15	  v	  
Ari-‐Pekka	  Dag,	  15	  v	  
Hannu	  Rantapää,	  15	  v	  
Harri	  Pirkkalainen,	  15	  v	  (LC	  Länsi-‐Pasila,	  nyk.	  Floorankenttä)	  
Matti	  Pirjetä,	  10	  v	  
Matti	  Okolo-‐Kulak,	  10	  v	  
	  
CC-‐Banneri	  Porin	  vuosikokouksessa	  
Antti	  Tuomikoski	  
	  
Piirikuvernöörin	  tunnustuspalkinto	  (G	  171)	  
Sakari	  Hannula	  
	  
Jaakko	  Koskisen	  kiertopalkinto	  N-‐piirin	  III-‐alueen	  parhaalle	  presidentille	  
Sakari	  Hannula	  
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Piirikuvernöörin	  ansiotähti	  (G	  22)	  
Sakari	  Hannula	  
Matti	  Pirjetä	  
Harri	  Pirkkalainen	  
Simo	  Pääkkönen	  
Kari	  Vento	  
	  
Lohkon	  puheenjohtajan	  palkinto	  
Hannu	  Rantapää	  
	  
100	  %	  presidentin	  ansiomerkki	  
Mikko	  Liski	  
	  
Vuoden	  leijona	  -‐patsas	  
Antti	  Tuomikoski	  
	  
Klubin	  pöytästandaari	  
Markku	  Heinaro,	  60	  v	  
Simo	  Pääkkönen,	  60	  v	  
Matti	  Pirjetä,	  50	  v	  
Matti	  Okolo-‐Kulak,	  50	  v	  
	  
Presidentin	  tunnustuspalkinto	  
Kari	  Kammonen	  
Mikko	  Liski	  
Timo	  Rantanen	  
	  
100	  %	  läsnäolo	  
Markku	  Heinaro	  
Pertti	  Huovinen	  
Mikko	  Latva	  
Mikko	  Liski	  
Harri	  Pirkkalainen	  
Kyösti	  Pyysalo	  
Timo	  Rantanen	  
Hannu	  Salo	  
Antti	  Tuomikoski	  
	  
Lady-‐merkit	  
Päivi	  Heinaro	  
Pirjo	  Ikonen	  
Maija	  Mäntylä	  
Anne	  Pääkkönen	  
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Floorankentän	  stipendit	  
Arabian	  peruskoulu,	  200	  euroa	  
Eläintarhan	  ala-‐aste,	  200	  euroa	  
Länsi-‐Pasilan	  ala-‐aste,	  100	  euroa	  
Pop	  &	  Jazz	  Konservatorio,	  200	  euroa	  
Floorankentän	  Rauhanjulistekilpailun	  voittaja	  Angel	  Fulcher,	  5A,	  Eläintarhan	  ala-‐aste,	  50	  euroa	  
	  
Klubin	  myöntämät	  tunnustukset	  
	  
Pöytästandaari	  
Piirikuvernööri	  Heikki	  Saarinen	  

"Huomionosoitus	  klubillemme	  osoittamastasi	  kannustuksesta.	  Olet	  osallistunut	  kolmivuotisen	  
kuvernööriputkesi	  aikana	  useampaan	  klubimme	  järjestämään	  tilaisuuteen	  kuten	  
adventtikonserttiimme,	  äitienpäivän	  tanssiaisiimme	  ja	  nyt	  tähän	  juhlaamme."	  

	  
Viestintäjohtaja	  Thorleif	  Johansson	  

"Olet	  kannustanut	  ja	  ohjannut	  klubiamme	  nettisivujen	  ylläpitämisessä.	  	  Valitsit	  Floorankentän	  
pilottiklubiksi,	  kun	  piiri	  oli	  vuonna	  2008	  ottanut	  käyttöönsä	  Verkkoviestin-‐
nettisivujulkaisujärjestelmän.	  Avasit	  klubillemme	  uudet	  sivut	  25.9.2008	  viestintätoimikunnan	  
kokouksessa	  Unikkotiellä	  Tikkurilassa.	  Toivottavasti	  pilottisivumme	  ovat	  omalta	  osaltaan	  auttaneet	  
Verkkoviestin	  sivujen	  kehittämisessä	  jo	  lähes	  sadassa	  klubissa	  ympäri	  Suomea."	  

	  
LC	  Vantaa/Komeetat	  (klubitreffeillä	  heillä)	  
	  
Kunniakirja	  kiitoksena	  yhteistyöstä	  ja	  tuesta	  
Helsingin	  Laulu	  
Jyri	  Lehtonen	  ja	  Multibase	  Oy	  
	  
Klubin	  saamat	  pöytästandaarit	  
	  
LC	  Sipoo/Meri-‐Sibbo	  (25-‐vuotisjuhlissamme)	  
LC	  Vantaa/Helsinge	  (25-‐vuotisjuhlissamme)	  
LC	  Vantaa/Komeetat	  (klubitreffeillä	  heillä)	  
	  
Jäsenmuutokset	  
	  
Liittyneet	  jäsenet	  
Vesa	  Puisto	  
Markku	  Lansola	  
	  
Toiseen	  klubiin	  siirtynyt	  jäsen	  
Olli	  Tiainen	  
	  
	  
	  
Toimitus	  Timo	  Rantanen	  Taitto	  Timo	  Rantanen	  ja	  Sakari	  Hannula	  Oikoluku	  Antti	  Tuomikoski	  Etusivun	  kuva	  Antti	  Tuomikoski	  


