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    Toimintakertomus 
 
Presidentti Timo Rantasen saatesanat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintakausi 2016-2017 on takana. Klubimme toiminta on ollut taas aktiivista ja veljien 
osallistuminen kokouksiin runsaslukuista. En kiinnitä tekstissäni huomiota yksityiskohtiin, 
koska ne ovat luettavissa jäljempänä pääosin Antti Tuomikosken tapahtuma-aiheisia 
tekstejä mukaillen. 
 
Varainhankintamme peruspilareina olivat tälläkin kaudella Nenäpäiväkeräys, 
lipaskeräyksenä ja tietenkin perinteinen vuoden kohokohta: Adventtikonsertti 
Temppeliaukion kirkossa. 
 
Näiden lisäksi koko kauden aktiviteettinamme oli valtakunnallinen Punainen Sulka-keräys, 
johon keräsimme varoja erilaisilla tempauksilla nuorten hyväksi Suomessa. 
 
Varojen keräys voi olla myös todella hauskaa. Sen totesimme, kun istuimme TV-studiossa 
Uutisvuodon yleisönä ja saimme siitä klubillemme pienen palkkion. 
 
Saamistamme varoista ohjasimme ison osan nuorten hyväksi Punaisen Sulan kautta. 
 
Jaoimme myös rauhanjulistepalkinnon sekä stipendejä Pasilan ja Arabian peruskoululle. 
Keväällä toteutimme toisen kerran yhdessä LC/Hki/ProHumanon kanssa sympaattisen 
Auta lasta - Auta perhettä keräyksen, jossa varojen sijasta keräsimme tavaroita. Tavaraa 
saimme viisi ostoskärryllistä, jotka luovutimme Vallilan Ensikodille. 
 
Klubi-illoissamme kävi useita vieraita kauden aikana. Klubissamme vallitsee hyvä 
yhteishenki ja sen ylläpitäminen on erittäin tärkeätä. 
 
Viihtyvyyttä tavoitellen pidimme kolme klubikokousta vapaammissa merkeissä, pikkujoulun 
yhteydessä Tallinnan risteilyllä, saunaillan merkeissä ja yritysvierailun yhteydessä. 
Klubivierailuja oli myös. Vieraanamme oli LC Helsinki/Aurora kirkkokonsertissamme ja itse 
kävimme LC Sipoo/Meri-Sibbon ja LC Kiikalan vieraina. Osallistuimme myös ryhmällä LC 
Vantaa/Helsingen 25-vuotisjuhlaan. 
 
Klubimme jäsenmäärään ei tullut muutoksia kauden aikana. Kiitän kaikkia veljiä 
aktiivisesta osallistumisesta ja kiitän saamastani tuesta tehtäväni hoidossa. Toivotan 
seuraavalle presidentille onnea ja menestystä. 
 
Timo Rantanen 
 

 



Lions Club Helsinki Floorankenttä Toimintakertomus 2016-2017 
 
Tämän vuosikertomuksen tekstit pohjautuvat klubin verkkosivuilla julkaistuihin teksteihin, 
joista pääasialliset kiitokset lankeavat sisällöntuottajalle, nettisivujemme toimittajalle veli 
Antti Tuomikoskelle. Tekstit on kirjoittanut toimittaja, ellei asiakohdassa ole muuta 
mainintaa. Kuvat löytyivät toimintakauden aikana kotisivuiltamme ja siitä kiitos kuvaajille.  
Suurimman osan kuvista on ottanut nettisivujemme toimittaja. Kotisivujen ylläpito on 
vaatinut toimittajalta paljon, mutta toimintakertomuksen laati kotisivujen perusteella klubin 
kokoussihteeri Jaakko Koskinen vaivattomasti jälleen kerran. Floorankentän kotisivuilta 
näkyvät toimintakertomuksen julkaisuhetkellä myös runsaasti valokuvia toimintakaudelta 
2016-2017. Kotisivuosite: http://www.verkkoviestin.fi/lionshkifloorankentta/  
 
Klubihallitus 2016-2017 
 
Presidentti Timo Rantanen 
Past President Kari Kammonen 
1. varapresidentti Hannu Salo 
2. varapresidentti Pertti Huovinen ja LCIF-koordinaattori 
Sihteeri Kari Vento 
Kokoussihteeri Jaakko Koskinen 
Rahastonhoitaja Raimo Paappa 
Jäsentoimikunnan pj. Kari Kammonen 
Tailtwister Kyösti Pyysalo 
Aktiviteettitoimikunnan pj. Kari Vento 
 
Virkailijat 
 
Webmaster Raimo Paappa 
Kotisivujen toimittaja Antti Tuomikoski 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski 
Nuorisovaihtovastaava 
SULKA-vastaava Kyösti Pyysalo 
 
Toimikunnat 
 
Jäsentoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Kammonen 
Aktiviteettitoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Vento 
 
Vallanvaihto tapahtui epävirallisesti jo keväällä 2016 
 
Floorankentässä vallanvaihto tapahtui jo keväällä, vaikka virallisesti se astuikin voimaan 
vasta 1.7.2016 klo 00.00.  Vallan symbolisen tunnuksen, puheenjohtajan nuijan, 
presidentti Kari Kammonen kuitenkin jo luovutti seuraajalleen varapresidentti Timo 
Rantaselle kevään viimeisessä kokouksessa. 
 
Puheenjohtajan nuija on Lions-liikkeen "virallinen" nuija ja klubi on saanut sen Lions-
järjestön maailmanlaajuisesta vuosikokouksesta 2005.  Muistolahjan toi Hong Kongin 
Conventiosta klubistamme tähän asti ainoana kuvernööriksi valittu Antti Tuomikoski.  



Kevään viimeisessä kokouksessa luovutettiin myös muutamia huomionosoituksia. Niistä 
merkittävimmät olivat Jaakko Koskisen saama kiertopalkinto Leijonapatsas ja Raimo 
Paapan päämajasta saama Certification. 
 
Kokous pidettiin Helsingissä turkkilaisravintola Antiokia Atabarissa. 
 
Veteraanivastaava Mikko Liskin kuulumisia 
 
Klubimme veteraanivastaavana vierailin toukokuussa sotaveteraani Kaarlo Hartikan 97v. 
luona Jyväskylän Lievestuoreella. Vaikka Floorankenttä onkin helsinkiläinen klubi, 
tuttavani, Kaarlon lapsenlapsi Antti Hartikka pyysi minua vierailemaan isoisänsä luona. 
Veteraanien auttaminen ei tunne klubi-, piiri-, lohko- eikä muitakaan rajoja, ja niinpä päätin 
ajaa Pohjanmaalta työmatkalta tullessani Jyväskylän kautta, ja kävin tervehtimässä 
yksinäistä veteraania. 
 
"Yksinäisyys on meille vanhoille kovin harmillinen asia. Kaik vanhat kaverit ja suuri osa 
sukulaisistakin on kuollut. Kylässä ei oikeastaan käy kukaan. On niin mukavaa, kun joku 
tullee pakisemmaa, tuntematonkin". 
 
Pakinaa Kaarlolla riitti. Oli mukava muistella vanhoja aikoja. Kaarlo oli mukana kaikissa 
Suomen sodissa (1939-1944), ensin tykistön tulenjohtajana, mutta sodan vaatiessa 
kaatuneiden takia aliupseereita jalkaväkikomppaniaan. Kaarlo siirrettiin nopeasti 
kivääriryhmän johtajaksi, jossa tehtävässä hän palveli Lapin Sodan loppuun asti. 
Esimiehenä "Kallella" oli lähes koko sodan ajan kenrm. Aaro Pajari, jota Kaarlo muisteli 
lämmöllä: "Kova se oli karjumaan, mutta kyllä me miehet siihen luotettiin. Mitään pahaa 
sanottavaa ei hänestä ole." 
 
Kaarlo oli Jatkosodan aikana kurssitettavana Ruokolahdella. Tuli käsky muodostaa 
kunniakomppania, kun kuulemma tärkeitä vieraita oli tulossa. Kaarlo kurssikavereineen 
kuljetettiin Immolaan, ja pian selvisi ketä, oli tulossa: Mannerheim ja Hitler. "Se oli kuin 
saksilla ois tökänny kumpaankin silmään. Niin pistävä oli se Hitlerin katse", hän muisteli 
tapaamistaan Valtakunnankanslerin kanssa. 
 
Mieleenpainuvin sotakokemus Kaarlolla oli kuitenkin suurhyökkäyksen alku 
Valkeasaaressa ja vetäytyminen Tali-Ihantalaan. Täältä olivat erityisesti jääneet mieleen 
nuoret vapaaehtoisena rintamalle tulleet kaatuneet: "Ne oli kuin posliininukkeja, kun ne 
makasivat siellä kanervikossa kuolleina". 
 
Maanviljelijä Kaarlo Hartikka asuu kotitilallaan Jyväskylän Lievestuoreella yhdessä 
poikansa kanssa. Seuranaan miehillä on koira ja pari hevosta. Sukulaistytöt käyvät 
hoitamassa hevosia, mutta juuri muita vieraita ei käy. Paljon olisi hommaa maatalon 
pitämisessä. Toisinaan Kaarlo on käynyt Peurungalla veteraanikuntoutuksessa, mutta 
pääosin päivät kuluvat kotona tuvassa istuskellessa.  Viime itsenäisyyspäivänä Kaarlo oli 
kuitenkin kutsuttu Presidentin Linnaan. 
 
Tuvan ikkunalla on valokuva sota-ajalta ja seinällä sängyn yläpuolella Presidentti Niinistön 
myöntämä I lk. Valkoisen Ruusun mitali. 
 
Teksti Mikko Liski 
 



Ensikoti esittäytyi 
 
Helsingin ensikoti ry:n Balanssin yksikön vastaava ohjaaja Sanna Vuorela esitteli 
järjestönsä toimintaa syyskuun 2016 klubikokouksessamme.  Kyseessä oli vastavierailu 
lahjoituksellemme, jonka keräsimme "Auta lasta - auta perhettä" -tempauksessa viime 
toukokuussa. 
 
Helsingin ensikotiyhdistys on ollut vauvaperheiden asialla jo vuodesta 1942 lähtien eli yli 
70 vuotta.  Sanna kertoi, kuinka yhdistyksen palvelut ovat sekä ympärivuorokautisissa 
yksiköissä että avopalveluissa. 
 
Ympärivuorokautinen kuntoutus on tarkoitettu vahvasti tukea tarvitseville vauvaperheille. 
Muita hoitomuotoja ovat päiväryhmä, kotiin tarjottavat avopalvelut, neuvonta- ja 
tukipalvelut sekä "Pidä kiinni" -yksikkö, joka on apua tarvitseville lapsiperheille "turvallinen 
tie päihteettömyyteen." 
 
Floorankentän yhteistyö Helsingin ensikotiyhdistyksen kanssa alkoi viime keväänä.  
Yhteistyöstä saatiin molemmin puolin niin myönteisiä kokemuksia, joten sitä päätettiin 
jatkaa alkavallakin kaudella. 
 
Tilinpäätös ja ystäviä kokouksessa 
 
Lokakuun kokoukseen "kasaantui" vieraita ja omia muisteluita viime kauden tapahtumista. 
Vieraita olivat varapiirikuvernööri Heikki Tuomala ja yrittäjäpalkinnolla palkittu 
kokousravintolamme johtaja Tuomas Aunila.  Viime kauden tapahtumia muistelivat Kyösti 
Pyysalo ja Mikko Liski. 
 
Lokakuun kokouksessa eli vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit. 
 
Nenäpäivä 
 
LC Floorankenttä sai erinomaisen tuloksen Nenäpäiväkeräyksessä, 1.302 euroa.  
Floorankenttäläiset osallistuivat Arabianrannan ostoskeskuksessa järjestettyyn keräykseen 
varsinaisena Nenäpäivänä perjantaina 11.11. ja seuraavana päivänä lauantaina 
12.11.2016.  Floorankentän tulos oli klubeista toiseksi suurin koko N-piirissä, vain LC 
Pihlajamäki meni 40 eurolla ohi. 
 
Adventtikonsertti 
 
Helsingin Laulun 65-vuotisjuhlapäivänä 27.11.2016 järjestettiin Temppeliaukion kirkossa 
Lions Club Floorankentän adventtikonsertti.  Tunnelmaa kohotti se, että merkkipäiväänsä 
viettävä kuoro sai esiintyä täydelle kirkkosalille.  Virallisen juhlakonserttinsa kuoro järjesti 
jo toukokuussa. 
 
Kuoron taiteellinen johtaja Hanna Remes oli valinnut ohjelmistoon pääasiassa suomalaisia 
tunnelmallisia joululauluja.  Moni esitys oli saanut uuden sovituksen.  Kuoron johtajan 
suosiossa on Merja Rajala, hänen uusia sovituksiaan kuultiin peräti viidessä tunnetussa 
laulussa. 
 



Rajalan uusia sovituksia olivat "Tuikkikaa oi joulun tähtöset", "Varpunen jouluaamuna", 
"Joulukirkkoon", "Toivioretkellä" ja "Sydämeeni joulun teen". 
 
Tänä vuonna Floorankenttä käyttää saamansa varat pääasiassa nuorisotyöhön ja 
kulttuuritoimintaan.  Tämän vuoden ehkä näkyvin rahoitusväylä on Suomen Lions-liiton 
Punainen Sulka -keräys.  Sen teemana on "Tue nuorta itsenäisyyteen". 
 
Kiittävää palautetta yleisöltä: 
 
Erityismaininnan konsertin ohjelmasta ansaitsee mielestäni Toivioretkeläisten laulu 
Helsingin laulun tapaan esitettynä. Sävel on vanha tuttu, sovittajalla on oma 
merkityksensä, mutta kuorolaisten suoritus ja suorituksen harjoituttaminen ja lopullinen 
johtaminen luovat teoksen. 
  Markku Talvio 
 
Lämmin kiitos ... aivan huikaisevan kauniista joulukonsertista. Helsingin Laulusta tuli kyllä 
ehdoton kuorosuosikkini.  Kuoro soi ja uudet sovitukset olivat hienoja. 
   Marica Hämäläinen 
 
Kiitos hienosta ... konserttielämyksestä! Ehkäpä tästä muodostuu jokavuotinen traditio. 
  Katriina Järvinen 
 
... sain jälleen olla mukana iki-ihanassa konsertissanne. 
  Marita Löfström 
 
Ihana konsertti johdatti Joulunodotukseen.  Kannatti ajella tuulesta ja pyrystä huolimatta 
Hyvinkäältä saakka. 
  Kati Arkkila 
 
 
Tuulahdus Japanin autoteollisuudesta 
 
Marraskuun kokouksessa saimme tuulahduksen japanilaisesta autoteollisuudesta 
Euroopassa.  Klubiesitelmän piti Heli Hassinen-Biberger, presidentti Timo Rantasen 
"naapurintyttö" Joensuun ajoilta.  Opiskelujen jälkeen työurallaan Heli on ollut mm. Nissan 
Motor European henkilöstöjohtaja. 
 
Eurooppa-kiertueen aikana perheen koti oli viimeksi Lontoossa, kunnes lapset kasvoivat 
kouluikään.  Heli halusi lapsensa suomalaiseen kouluun ja perheen nykyinen osoite löytyy 
Espoosta. 
 
Kansainvälisessä henkilöstöhallinnossa Heli jatkaa edelleen, nyt hän on Realia Groupin 
henkilöstöjohtaja. 
 
Klubiesitelmän jälkeen kokouksen pääosassa taisi olla Matti Pirjetä.  Presidentti ojensi 
hänelle päämajasta tulleen kunniakirjan 15-vuotisesta jäsenyydestä.  Ja Matti voitti 
kokouksen päätteeksi pidetyn tietokilpailun. 
 
 



Tallinnan jouluristeily 
 
Suoran pöytäkirjalainauksen mukaan kokouksen alussa presidentti Timo Rantanen "kiitti 
kaikkia klubiveljiä syyskaudesta ja erityisesti 'tehoveljiä` Anttia, Jaakkoa, Raimoa ja Kari 
Ventoa, jotka ovat toimineet syyskauden kantavina voimina."  
 
Kiitetyt kumarsivat nöyrinä (kokoussihteerin kommentti). 
 
Kokouksessa tärkeimpänä asiana oli valmistautua Punaiseen Sulkaan.  
Kampanjavastaava Kyösti Pyysalo vakuutti, että Floorankentän tavoite tullaan 
saavuttamaan kesäkuun loppuun mennessä.  Hän myös vetosi jäsenkuntaan, että 
tavoitteen hankkimiseen osallistuvat kaikki jäsenet. 
 
Harri Pirkkalainen esitti oikein kirjalliset kiitokset Pertti Huoviselle ja Mikko Liskille 
onnistuneen Tallinnanristeilyn järjestämisestä.  
 
Teksti: veli Antti Tuomikosken tekstiä mukaillen kokoussihteeri Jaakko 
 
 
Kunniakäynti sankarihaudoilla 
 
Floorankenttä oli edustettuna kunniakäynnillä Hietaniemen sankarihaudoilla 14.1.2017.  N- 
ja B-piirin toteuttamalla perinteisellä kunniakäynnillä oli kaikkiaan lähes ennätysyleisö, noin 
280.  Floorankentän lippua kantoi viime kauden presidentti Kari Kammonen. 
 
Floorankentän ryhmässä oli perheenjäsenineen 7 jäsentä. 
 
Kunniakäynnistä ja järjestömme perustajan Melvin Jones´n kunniaksi järjestetystä 
juhlalounaasta oli uutinen N-piirin sivuilla. 
 
 
Tammikuun kokous Fenniassa 
 
Fenniassa toimiva klubiveljemme rahoituspäällikkö Mikko Liski oli varannut kokous- ja 
saunatilat käyttöömme. Mikko piti myös esitelmän. 
 
Tammikuun kokous pidettiin Pasilassa 10.1.2017 vakuutusyhtiö Fennian vieraana.  Illan 
isäntänä oli Fennian rahoituspäällikkö Mikko Liski, muutaman vuoden takainen klubimme 
Floorankentän presidentti.  Klubissamme Mikko on profiloitunut sotahistoriallisten matkojen 
järjestämiseen ja esitelmien pitämiseen. 
Kaksoisroolinsa vuoksi Mikko esiintyikin kaksi kertaa.  Hän käytti alussa isännän 
puheenvuoron ja toisen kerran esitti kuvakoosteen edelliskesäiseltä sotahistorialliselta 
matkalta, joka oli suuntautunut Viroon. 
 
Ohjelmassa oli myös klubimme Sulka-vastaavan Kyösti Pyysalon suunnitelma, kuinka 
meidän klubimme tulee keräämään 9.000 euroa helmi-maaliskuun aikana.  Tarvittaessa 
keräysaikaa on kesäkuun loppuun saakka. 
 
Kokouksen lopuksi nautittiin Fennian edustussaunan löylyistä. 
 



Lisää autoteollisuutta 
 
Helmikuussa tutustuimme eurooppalaisittain yhteen suurimpaan ja vanhimpaan (per. 
1904) yksityiseen autokauppakonserniin, kun pidimme 7.2.2017 kokouksemme 
Bassadonen Vantaan toimitalossa.  Bassadone Automotive Nordic Oy tuo Suomeen 
seitsemää eri automerkkiä. 
 
Illan isäntä, myyntipäällikkö Birger Blomberg on presidenttimme Timo Rantasen entinen 
kollega. Nykyisin Blomberg on Bassadonella ja johtaa Hyundain Baltian myyntiä. 
 
Autot kiinnostavat miehiä, niin kiinnostavat tutut automerkit kuin vähän vieraammatkin.  
Bassadone tuo Suomeen seuraavia automerkkejä: eteläkorealainen Hyundai, japanilainen 
Isuzu, japanilainen Suzuki, ranskalainen Renault, eteläkorealainen Ssangyong, 
romanialainen Dacia ja brittiläinen urheiluauto Lotus.  Näitä autoja valmistetaan 
kymmenissä eri maissa, joten autojen "kotimaa" (= minkä maalainen) on nykyään 
suhteellinen käsite. 
 
Bassadone on YK:n suurin tavarantoimittaja, YK:lle suuntautuvan kaupan päätuote on 
luodinkestävät autot. 
 
Mukanamme autokappaan sai tutustua myös nuori nainen.  Nimittäin lohkon 
puheenjohtaja Johanna Raivio vieraili juuri sinä iltana klubikokouksessamme.  
Autoesittelyn jälkeen Johanna toi piirin terveiset ja kertoi kevään tärkeimmistä 
tapahtumista. 
 
 
Mukana Uutisvuodossa 
 
Pelin henkeen kuuluu, että yleisö ei paljasta ohjelman käänteitä ennen sen julkista 
esitystä.  Siksi tämän jutun piti odottaa lauantai-illan 4.3. klo 21.45 jälkeiseen aikaan. 
 
Ohjelma nauhoitettiin Yleisradion tiloissa Pasilassa, Studiotalossa.  Nauhoituksen 
seuraaminen yleisönä oli mielenkiintoinen kokemus.  Ennen nauhoituksen alkua saimme 
ennakkoinfon ja päätteeksi saimme esittää kysymyksiä vakioesiintyjille ja vierailijoille. 
 
Vakiomiehistö oli paikalla: tuomari Baba Lybeck ja kapteenit Jari Tervo ja Stan Saanila.  
Sanavalmiutensa osoittivat myös illan vieraat, puoluejohtajat Li Andersson ja Sari 
Essayah. Kunnallisvaalien alla Uutisvuoto antaa tilaisuuden kaikille eduskuntapuolueitten 
puheenjohtajille.  
 
Nauhoituksen jälkeen alkoi ohjaajan ja avustajien vaikein työvaihe.  Heidän piti lyhentää 
puolentoista tunnin nauhoitus puolen tunnin ohjelmaksi.  Valitettavasti monta osuvaa 
sutkautusta jouduttiin poistamaan lopullisesta versiosta. 
 
Floorankenttäläisiä oli mukana yhteensä 27 luvun sisältäessä muutaman ystävän ja 
sukulaisen. Pieni palkkio tullaan käyttämään Floorankentän toimintaan. 
 
 



 
AMK Laurean rehtori Jouni Koski vieraili klubilla 
 
Floorankentän maaliskuun esitelmöitsijävieras ammattikorkeakoulu Laurean rehtori Jouni 
Koski kertoi ammattikorkeakoulujen kehittymisestä 1990-luvulta tähän päivään.  Uutena 
asiana rehtori Koski kertoi vireille tulleesta pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen 
Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian yhteistoimintasuunnitelmasta. 
 
Esitelmän päätteeksi presidentti Timo Rantanen luovutti rehtori Koskelle klubin 
pöytästandaarin. 
 
Illan aikana selvisi, että vierailun järjestänyt Floorankentän Jaakko Koskinen ja Laurean 
Jouni Koski ovat ystävykset jo kahdenkymmenen vuoden takaa.  Molempien 
ammattikorkeakoulu-ura on alkanut Heliasta 1990-luvulla.  Nykyisin Laurea on ja on jo 
pitkään ollut Floorankentän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita adventtikonsertin 
järjestelyissä. 
 
Illan aikana esiintyi toinenkin Jaakon hankkima alustaja, yksityisyrittäjä Heli Turja.  Heli 
esitteli myyntituotteitaan, mm. pähkinöitä ja kuivattuja marjoja.  Maksuvaiheessa selvisi, 
että kätevällä maksulaitteella voi maksaa vaikkapa pähkinäpussin. Jaakko ostikin uudella 
maksulaitteella maksaen pussillisen pähkinöitä, joista suurimman osan hän ojensi Jouni 
Koskelle kotimatkalla purtavaksi. 
 
 
Auta Lasta – Auta Perhettä 
 
Lauantaina 8.4.2017 LC Hki/Floorankenttä järjesti toisen kerran historiansa aikana Auta 
Lasta, Auta Perhettä -keräyksen. Tälläkin kertaa keräyspaikkana oli alueellamme oleva 
Arabian kauppakeskus, keräyskumppanina LC Hki/Pro Humano, ja keräystuoton 
annoimme Helsingin Ensikoti ry:lle eteenpäin jaettavaksi. 
 
Ihmisten huomiota kauppakeskuksessa tavoittelivat meidän lisäksemme sekä kaupalliset 
että poliittiset toimijat; olihan seuraavana päivänä kunnallisvaalit. Kaikki kuitenkin 
mahtuivat hyvin mukaan. 
 
Vaikka välillä kauppoihin menijät totesivat kerääjillemme jo äänestäneensä, suurin osa 
heistäkin pysähtyi kuuntelemaan viestiämme, kun kerroimme keräyksestämme. Osa 
ihmisistä huomasi keräyksemme vasta kaupassakäyntinsä jälkeen, mutta antoivat sitten 
kymmenen tai kaksikymmentä euroa, jotta ostaisimme heidän puolestansa 
avustustuotteita. Niinpä laskutaito tuli tarpeeseen ostoksille päässeelle lionille - ja summan 
pyöristys tapahtui ylöspäin omasta kukkarosta puuttuvan summan lisäten. 
 
Neljän tunnin keräyksen päätteeksi oli koossa viisi ostoskärryä tavaroita kukkuroillaan, ja 
kerääjillä hyvä mieli. Keräystuotto vietiin saman tien Helsingin ensikodin Vallilan 
yksikköön, missä hyvä mieli lisääntyi entisestään niin viejillä kuin saajilla. 
 
Teksti Sakari Hannula 
 
 



Kenraali Oesch pojanpoikansa silmin 
 
Karl Lennart Oesch (1892-1978) syntyi Tohmajärvellä, jonne hänen isänsä oli muuttanut 
Sveitsistä joitakin vuosia aikaisemmin ja perustanut paikkakunnalle juustomeijerin. Myös 
Lennart Oesch oli koko ikänsä Sveitsin kansalainen. Oeschin kotiopettajana toimi Jalmari 
Finne, ja moni ei tiedäkään, että Finnen "Kiljusen Herrasväki" -sarjan Luru itse asiassa 
kuvasi Lennart Oeschiä.  
 
Oesch kirjoitti ylioppilaaksi Sortavalan lyseosta, ja jatkoi opintojaan kasvitieteiden parissa 
Helsingin Yliopistossa 1911-1915. Seikkailunhaluinen Oesch värväytyi jääkäriksi 
helmikuussa 1915 kesken opintojen, ja tästä alkoi hänen sotilasuransa. Saksasta hän 
palasi Vaasaan jääkäreiden pääjoukon mukana, ja vapaussodassa hän komensi 
ylipäällikön käskystä muodostamaansa pataljoonaa mm. Raudun taistelussa. 
 
Hän jatkoi sotilasopintoja Ranskassa useilla upseerien täydennyskursseilla. Ranskassa sai 
tuohon aikaan moderneinta sotilaskoulutusta maailmassa, ja Oesch suoritti Ranskan 
sotakorkeakoulun vuosina 1924-1926. Ranskasta palattuaan hänet ylennettiin everstiksi ja 
nimitettiin 12. elokuuta 1926 alkaen Sotakorkeakoulun johtajaksi, josta hänet siirrettiin 4. 
heinäkuuta 1929 alkaen 1. Divisioonan komentajaksi ja ylennettiin kohta sen jälkeen 
kenraalimajuriksi.  
 
Ylennys sai suoraa jatkoa hänen siirtyessään 27. lokakuuta 1930 alkaen Yleisesikunnan 
päälliköksi. Yleisesikunnassa toimiessaan hänet nimitettiin Mäntsälän kapinan aikana 
lyhyeksi aikaa myös apulaissisäministeriksi Sunilan II hallitukseen. Oesch on ollut Suomen 
ministereistä lyhimmän ajan toimessa: vain 12 päivää 3.–14. maaliskuuta 1932. Vuosina 
1931–1936 Oesch hoiti useita sotaväen päällikön viransijaisuuksia. 
 
Kenraaliluutnantiksi Oesch ylennettiin itsenäisyyspäivänä 1936 ja Oeschin johdolla 
valmistettiin talvisodassa käytetyt liikekannallepanosuunnitelmat. Talvisodan 
ratkaisutaisteluissa Oesch toimi Rannikkoryhmän komentajana pysäyttäen nopeasti 
edenneen vihollisen Viipurinlahden taisteluissa Viipurin länsipuolelle. Välirauhan aikana 
Oesch toimi II Armeijakunnan komentajana. 
 
Jatkosodassa kenraali Oesch toimi ensin Karjalankannaksella hyökänneen IV 
Armeijakunnan komentajana, sitten Karjalan Armeijan (myöh. Aunuksen Ryhmän) 
komentajana ja ratkaisuvaiheessa Kannaksen joukkojen komentajana. Mannerheim luotti 
Oeschiin, ja vihollisen hyökkäys Karjalankannaksella pysäytettiin. Oesch sai tästä 
Mannerheim-ristin nro 131 kesäkuussa 1944. 
 
Sodan jälkeen Oeschia syytettiin mm. sotavankien teloituttamisesta.  
Sotarikostuomioistuimeen joutumisesta vihiä saanut Oesch yritti paeta Ruotsiin. 
Pakomatkalla häntä kuljettanut vene vaurioitui, ja vene palasi takaisin Suomeen, minkä 
jälkeen Oesch ilmoittautui itse Porin poliisille. Hänet tuomittiin sotaylioikeudessa 1946 
kahdeksitoista vuodeksi kuritushuoneeseen. Tuomio aleni Korkeimmassa oikeudessa 
kolmeen vuoteen. 
 
Sodan jälkeen tuomion kärsittyään Suomen kohtalon ratkaissut Oesch oli työtön sotilas 
ilman eläkettä. Oesch katkeroitui ja välit erityisesti oikeusministerinä valvontakomission 
käskystä häntä jahdanneeseen (myöhemmin presidentiksi valittuun) Urho Kekkoseen 



olivat huonot. Oesch toimi mm. Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n tarkastajana, 
isännöitsijänä sekä myöhemmin ”Kansa Taisteli - miehet kertovat” -lehden päätoimittajana.  
 
Oeschin oma toivomus oli, että koska hänestä sotien jälkeen oli väkisin tehty rikollinen, 
mitään muistomerkkejä hänen kuolemansa jälkeen hänelle ei saisi pystyttää. Oeschin 
hauta Helsingin Hietaniemessä onkin varsin vaatimaton. Myöhemmin suku teki kuitenkin 
poikkeuksen, ja vuonna 2014 Oeschille pystytettiin muistomerkki juhlallisin menoin 
Schwarzeneggin kylään Sveitsiin, mistä hänen sukunsa on lähtöisin ja jossa sukulaisia 
asuu vieläkin. Sveitsissä Lennart Oeschia pidetään suurena suomalaisena sotasankarina, 
virallisen Suomen unohdettua Oeschin sankariteot vuosikymmeniksi. 
 
Totuus kuitenkin on, että Lennart Oeschin toiminta erityisesti talvi- ja jatkosodan aikana oli 
esimerkillistä korkea-arvoisen upseerin toimintaa. Hän oli Mannerheimin luottomies, joka 
periksiantamattomuudellaan pysäytti joukkoineen vihollisen hyökkäyksen 
Karjalankannaksella Tali-Ihantalan, Vuosalmen ja Viipurinlahden taisteluissa, mikä loi 
mahdollisuudet sille, että Suomea ei miehitetty ja itsenäisyytemme säilyi. 
 
Oeschin sukuvaakunassa on kuvattu luunuoli ja valkoinen tähti. Nämä symboloivat 
sotaonnen oikullisuutta ja itsenäisyyttä, joka ei kuole koskaan, niin kauan kuin vaakunaan 
sitoutuneet uskovat itsenäisyyteensä. Tämä tulkinta kuvastaa erinomaisesti myös Lennart 
Oeschin elämää. 
 
Teksti Mikko Liski 
 
 
Äitienpäivätanssiaiset Päiväkummussa 
 
Floorankentän leijonia oli jälleen kavaljeereina äitienpäivätanssiaisissa Paloheinän 
Päiväkummussa 4.5.2017. Vahvistusta saatiin LC Kruunuhaasta, entiseltä 
kuvernööritasolta.  Väliajalla oli runonlausuntaa ja tansseja tahdittivat Seppo Saren & Ilkka 
Hanski.  Onnistuneen hemmottelupäivän kokonaisvastuu oli LC Malmittarilla. 
 
 
Kaksoisvierailu Sipooseen 
 
Floorankenttä teki ”kaksoisvierailun" Sipooseen maaliskuussa.  Isäntäklubi oli LC 
Sipoo/Meri-Sibbo.  Kaksinkertaiseksi vierailun teki se, että Meri-Sibbolla oli samana iltana 
toinenkin vieras.  Nimittäin opettajansa Laura Helkaman johdolla Sakarinmäen 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten edustajia oli Meri-Sibbon luona kiitoskäynnillä. 
 
Sakarinmäen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten A-ruotsin ryhmä oli tehnyt syystalvesta 
luokkaretken Norjaan.  LC Meri-Sibbo oli kustantanut osan matkakuluista. Matkalle oli 
osallistunut 11 oppilasta ja kaksi opettajaa. 
 
Matka oli suuntautunut Norjan Nesoddeniin, lähelle Osloa.  Matkalla oli koululaisten silmin 
saatu paikan päällä tutustua norjalaiseen koulujärjestelmään ja koulun arkipäivään.  
Vierailukohteina oli ollut kaksi koulua.  Matkalla oli tutustuttu Björnemyrskoleen ja Alvaern 
ungdomskoleen. 
 



Sponsoriklubilaisten ja vieraitten oli mielenkiintoista kuulla, kuinka oppilaat olivat kokeneet 
matkan.  Ehkä suurin yllätys oli ollut se, että Norjassa ei ole kouluruokailua.  Suomessa 
kouluruokailu on ollut itsestään selvää sota-ajoista lähtien, joillakin paikkakunnilla jo 1900-
luvun alusta lähtien.  (Wikipedian mukaan "vuotta 1948 on pidetty maksuttoman 
kouluruokailun alkamisvuotena.") 
 
Björnemyrskole on Sakarinmäen peruskoulun ystävyyskoulu.  Matkalle loppuvuodesta 
2016 osallistuneet Sakarinmäen koulun oppilaat olivat niin tyytyväisiä matkaansa, että he 
suosittelevat koulun johdolle ja opetusviranomaisille – sekä varmaan myös Meri-Sibbolle – 
että vuoden kuluttua seuraavat ysiluokkalaiset saisivat mahdollisuuden päästä vastaavalle 
matkalle. 
 
Vierailun lopulla oli tutustuttu Oslon kuuluisimpiin nähtävyyksiin. 
 
Sakarinmäen koulun edustajien poistuttua isännät ja vieraat keskustelivat klubien 
"arkipäivästä", kuten koululaiset olivat keskustelleet Norjassa koulujen arkipäivästä. 
Treffiklubivierailuja päätettiin jatkaa ainakin ensi syksynä, jolloin Floorankenttä saa vieraita 
Meri-Sibbosta. 
 
 
Stipendit Pasilan ja Arabian peruskouluille 
 
Floorankentän presidentti Timo Rantanen ja Matti Pirjetä veivät toukokuun puolivälissä 
stipendirahat kouluille ja palkinnon rauhanjulistekilpailun voittajalle.  Floorankenttä 
lahjoittaa stipendirahat, mutta yleisen käytännön mukaisesti päätöksen stipendien saajista 
on tehnyt rehtorin johdolla koulujen opettajakunta.  
 
Pasilan peruskoululla stipendirahat otti vastaan Linda Lassila.  Eläintarhan ala-aste ja 
Länsi-Pasilan ala-aste ovat jo pitkään olleet Floorankentän stipendikouluja.  Koulujen 
yhdistämisen seurauksena Eläintarhan ja Länsi-Pasilan ala-asteet sekä Alppilan yläase on 
yhdistetty Pasilan peruskouluksi. 
 
Arabian peruskoulu on kuulunut Floorankentän stipendikouluksi muutaman vuoden ajan.  
Siellä stipendirahat vastaanotti Karla Hämäläinen. 
 
Stipendit ja rauhanjulistekilpailun voittopalkinto on ojennettu niitten saajille koulun 
päättäjäisjuhlassa 3.6.2017.  
 
Teksti Timo Rantanen 
 
 
Kolmen tunnin kävelyretki Vallisaaressa 
 
Klubimme teki toukokuussa retken Vallisaareen.  Vallisaari avautui yleiseen käyttöön vasta 
viime vuonna. Sitä ennen se oli suljettu linnoitussaari ja vuoteen 1996 asti siellä asui 
merivoimien henkilöstöä. Nyt saarta hallinnoi Metsähallitus. 
 
Tutustuimme Vallisaaren erityiseen luontoon ja sen sotilaalliseen historiaan.  Saaren 
historia puolustuskäytössä alkoi jo v.1554. Krimin sodan aikana 1850–luvulla tehtiin 



linnoitustöitä ja 1900–luvun alussa tehtiin jälleen vahvistuksia tykkiasemiin ja tykistöä 
uusittiin. 
 
Kävelimme opastetun kierroksen Vallisaaressa, kesto oli noin 3 h. Oppaanamme toimi 
Jarmo Nieminen, everstiluutnantti evp, tietokirjailija ja linnoitussaarten erityistuntija.  
 
Kävelimme pääosin tietä myöten, joten mitään erityisvarusteita ei tarvittu. Muutamissa 
kohdissa poikkesimme tieltä, kuten Aleksanterinpatterin maastossa ja Kustaanmiekan 
eteläpuolen kallioilla. Kävimme myös Kuoleman laaksossa, jossa ammustehdas räjähti v. 
1937 sekä torpedolaiturilla.  
 
Paluumatka tultiin JT-Linen aluksella Suomenlinnan Tykistölahteen ja sieltä käveltiin 
Suomenlinnan Panimoravintolaan. Menomatka ja paluu mantereelle tapahtuivat 
Suomenlinnan lautalla. 
 
Teksti Raimo Paappa 
 
 
Sulkakeräyksen kunniakirjat jakoon 
 
Leijonien Sulkakeräys päättyi kesäkuun lopussa 2017.  Valtakunnallisesti saanemme 
kokoon 2,5 miljoonaa euroa ja ne käytetään nuorten tukemiseen, tuetaan nuoria 
itsenäisyyteen.  LC Floorankenttä tukeutui paikallisten yritysten puoleen sille asetetun 
keräystavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Sulkavastaavana on toiminut Kyösti Pyysalo.  25 % tuotoksena palautetaan keräykseen 
osallistuneille klubeille paikalliseen nuorisotoimintaan käytettäväksi. 
 
Floorankentän suosituksesta Suomen Lions-liitto on myöntänyt kunniakirjan nuorten 
tukemisesta seuraaville yhteisöille: 
 
Auma Finland Oy 
Bürkert Oy 
Insmat Oy 
Kauneuspalvelut Maarit 
Länsi-Pasilan Autopaikat Oy 
Otavamedia Oy 
Oy Maanterä Ab 
Rockplan Oy 
SPS Rakennesuunnittelu Oy 
Studio AD Original Oy 
Tecalemit Flow Oyj 
Tili- ja markkinointitoimisto Katetuotto Oy 
Yhteensä 12 kunniakirjaa 
  
Edellä lueteltuja kunniakirjoja ovat puoltaneet 
Sakari Hannula 
Markku Heinaro 
Pertti Huovinen 
Jaakko Koskinen 



Jouni Lappalainen 
Mikko Latva 
Simo Pääkkönen 
Kyösti Pyysalo 
Timo Rantanen 
Antti Tuomikoski 
Kari Vento 
Kortensa sulkakekoon kantoivat Floorankentän ladyista Anne Pääkkönen ja Jatta 
Tuomikoski.  He kutoivat talvella muutamat villasukat tähän Punainen Sulka -keräykseen.  
Sukkien suunnitelmallinen markkinointi oli hoidettu etukäteen. 
 
Lipaskeräyksiä suoritettiin Jumbossa, Pasilan messukeskuksessa ja Temppeliaukion 
kirkon pihapiirissä. 
 
Teksti Kyösti Pyysalo ja Antti Tuomikoski 
 
 
Tuntumaa raviurheiluun 
 
Jäsenemme Harri Strömberg antoi toukokuun kokouksessa tuntumaa raviurheiluun.  Harri 
kertoi hevosurheilun taustatiedoista.  Keskustelua herättäneessä alustuksessaan hän 
omakohtaisin tiedoin vertaili maan erään parhaiten menestyneen ravihevosen saavutuksia 
keskivertoravihevosen menestykseen. 
 
Ravihevosten menestyksen selvittäminen on helppoa, ravitulokset ja palkintotiedot ovat 
avoimia.  www.hippos.fi sivuilta löytyvät tiedot nimillä henkilöistä ja hevosista. 
 
Hevosten suku on ainakin neljä sukupolvea taaksepäin nähtävillä kuten myös kaikki 
jälkeläiset ennätyksineen ja voittosummineen.  Kilpailutulokset löytyvät kaikista virallisista 
ravikilpailuista. 
 
Harri esitteli vuosien 2015 ja 2016 ravikuningatar Saaga S:n tiedot ja euromääräiset 
saavutukset: voittosumma yhteensä 340.410,00 € eli 2.861 / startti. Saaga S on 11 vuotias 
suomenhevostamma.  Sen omistaja ja valmentaja on Ilkka Pyysalo.  
 
Vertailun vuoksi Harri esitteli ”normaalin” hevosen saavutukset.  Anne ja Hari Strömbergin 
omistama ja Annen kasvattama 6 vuotias lämminveriori Thomas Windin voittosumma on 
5.840,00 €.  Se voittosumma on tienattu keskimäärin 151,00 €/startti. 
 
Molemmista hevosista Harri näytti yhden onnistuneen kilpailulähdön. 
 
Esitelmässä käsiteltiin ohjastajan palkkiot, lähtötavat ja juostavat matkat; askellajit 
käsiteltiin ohimennen. Alustuksessaan Harri esitteli sen päiväisen (klubikokous pidettiin 
2.5.2017) Tampereen Teivon yhden lähdön lähtölistan tulosteena.  Siinä Harri näytti, mitä 
tietoja kustakin osallistujasta löytyy ravien käsiohjelmasta. 
 
Esitelmä herätti kiinnostusta ja kohteliaan alustan mielestä ”hyviä” kysymyksiä oikein 
sateli. 
 
Tekstin kirjoitti Antti Tuomikoski Harri Strömbergin alustukseen pohjautuen 



LC Kiikalan järjestämällä yritysvierailulla 
 
Perjantai-illan 26.5.2017 olimme vuotuisen perinteen mukaisesti LC Kiikalan vieraana.  
Tutustumiskohteena oli tällä kertaa uuden teknologian yritys Led Tailor Innova7ion Oy. 
Yritys etsii uusia mahdollisuuksia värillisestä valosta, punaisesta ja sinisestä valosta, 
ultraviolettiledeistä.  Yrityksen mukaan valkoisen valon markkinat ovat ylikuumentuneet. 
 
Led Tailor Innova7ion kehittelee ultraviolettiledin mahdollisuuksia terveydenhuollossa ja 
elintarviketeollisuudessa.  Kehitetyllä ledivalolla voidaan mm. tuhota bakteereja ja 
puhdistaa pintoja. 
 
Yhtiöllä on tulevaisuudennäkymiä, mikä näkyy mm. henkilökunnan määrän 
lisääntymisenä.  Vuonna 2015 yhtiöllä oli neljä työntekijä, viime vuonna 15 ja 
suunnitelmien mukaan tänä vuonna työntekijöiden määrä nousee 35:een.  
 
Taloudellista pohjaa vahvistetaan osakeannilla, joka päättyy lokakuun loppuun mennessä.  
Sivukonttorien perustaminen on suunnitteilla Ruotsiin ja Saksaan. 
 
Yhtiötä esittelivät LC Floorankentälle ja LC Kiikalalle valaistuksen asiantuntija Petteri 
Jauhiainen sekä valoterapiatuotteisiin erikoistuneet Julia Nummenpalo ja Emilia 
Nummenpalo. 
 
LC Kiikala hankkinut defibrillaattorin 
 
Yritysvierailun jälkeen illallisella keskusteltiin mm. siitä, että LC Kiikala on hankkinut 
defibrillaattorin.  Laitteella voidaan elvyttää sydänkohtauksen saanut henkilö turvallisesti.  
Kuvakoosteessa on Salon Seudun Sanomien uutisointi hankkeesta.  Laite on sijoitettuna 
Salon torin R-kioskille. 
 
Ennen hankintaa LC Kiikalan jäsenet paneutuivat asiaan huolellisesti.  He toivovatkin, että 
monet muut klubit tekisivät vastaavan hankinnan omilla kotipaikkakunnillaan. 
 
Golf-kilpailussa tasapeli 
 
Kiikalan-vierailujen eräänä perinteenä on sekin, että vierailujen toisena päivänä, 
lauantaina, on LC Floorankentän ja LC Kiikalan keskinen Golfin "maaottelu".  Tänä vuonna 
tiukka kilpailu päättyi käsittämättömästi tasapeliin. 
 
 
Floorankenttäläiset piirin ja liiton tehtävissä 
 
Floorankenttäläisiä oli piirin ja liiton luottamustehtävissä kaudella 2016-2017 seuraavasti: 
 
Sakari Hannula 
- Alueen puheenjohtaja (RC), N-piirin kolmas alue 
 
Raimo Paappa 
- Liiton vt. viestintäjohtaja (MD-PRC) 
- Nenäpäivän tilastovastaava liittotasolla 
- N-piirin Nenäpäivävastaava 



 
Antti Tuomikoski 
- LION-lehden toimitusneuvoston (LLT) puheenjohtaja 
- N-piirin PDG- ja kunniatoimikunnan jäsen 
- N-piirin toimittaja/kuvaaja 
 
 
Floorankenttä Joensuun vuosikokouksessa 
 
Floorankentällä oli täysi edustus Lions-liiton vuosikokouksessa Joensuussa 9.-
10.6.2017.  Klubin äänivaltaisina edustajina olivat Kyösti Pyysalo, presidentti Timo 
Rantanen, Markku Heinaro ja Antti Tuomikoski. 
 
 
Palkitsemiset ja maininnat 
 
Kauden klubipresidentti Timo Rantanen luovutti Vuoden leijona –patsaan veli Kyösti 
Pyysalolle peräänantamattomasta sulkatyöstä. 100 prosentin läsnäolosta saivat 
kiitosmaininnat 
 
Hannula Sakari 
Heinaro Markku 
Huovinen Pertti 
Koskinen Jaakko 
Latva Mikko 
Paappa Raimo 
Pyysalo Kyösti 
Rantanen Timo 
Salo Hannu 
Tuomikoski Antti 
Vento Kari 
 
 
Klubipresidentin tunnustukset: 
 
Kyösti Pyysalo: Vuoden Leijona patsas Kyöstille peräänantamattomasta Sulka-työstä ja 
yleisestä aktiivisuudesta. 
 
Antti Tuomikoski: Antti on jo mitaleilla päällystetty. Kiitos taas tuhansien kuvien ottamisesta 
ja kotisivujemme tapahtumien kirjaamisesta. 
 
Jaakko Koskinen: Kiitos loputtomista ideoista ja mallikkaasta kokoussihteerin työstä. 
Jaakko kerää myös suuren osan klubillemme tulevista avustuksista Simon 
kanssa kova kilpailu joka vuosi. 
 
Kari Vento: Kiitos tapahtumakalenterimme tarkasta ylläpidosta ja Uutisvuodosta. 
 
Raimo Paappa hoitaa talousasiamme ja siinä sivussa hoitelee nenäpäivät, Kiikalan ja 
Vallisaaren ym. Kiitos Raimolle. 
 



Sakari Hannula alueen puheenjohtajana piti yllä klubimme näkyvyyttä ylemmällä tasolla. 
Vetää sympaattista Auta Lasta - Auta Perhettä aktiviteettia. Kiitos. 
 
Mikko Liski: Kiitos pikkujoulun ja Fennian saunaillan järjestelyistä sekä klubiesitelmistä. 
Simo Pääkkönen: Simo on klubimme keräyksissä tehokas rahaimuri, Kiitos 
aktiivisuudesta. 
 
Ladyt Kortensa sulkakekoon kantoivat Floorankentän ladyista Anne Pääkkönen ja Jatta 
Tuomikoski olivat kiitettävän aktiivisia sulkasukankutojia. Suuri kiitos heille. 
  
----- 
 
Klubipresidentti Timo Rantanen sai parhaan klubipresidentin maininnan 
alueellamme ja tätä kokoussihteeri haluaa korostaa klubilaisille. 


