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    Toimintakertomus 
 
Presidentti Hannu Salon saatesanat 

 
LC Helsinki Floorankentän toiminta kaudella 2017-2018 oli laadukasta ja monipuolista. Se 
on ollut mahdollista klubimme aktiivisten jäsenten panoksen ansiosta. Klubin 
varainhankinnan peruspilarina on adventtikonsertti. Lisäksi olemme osallistuneet 
Nenäpäiväkeräykseen ja Auta lasta - auta perhettä -keräykseen, jonka keräystuoton 
luovutimme lyhentämättömänä edelleen. Kaudella 206-2017 osallistuimme Punainen 
Sulka-keräykseen ja siitä klubille tulevan ”palautusrahan” päätimme kertomuskaudella 
ohjata näkövammaisten Iiris-keskuksen yhteyteen tulevaan oppimiskeskukseen. 
 
Klubi antoi stipendilahjoituksena alueen kouluille Pasilan peruskoulun Eläintarhan ala-
asteelle ja Länsi-Pasilan sivutoimipisteelle ja Arabianrannan peruskoululle jaettavaksi 
oppilaille koulun harkinnan mukaan. 

Useimmissa klubikokouksissamme kävi vieraita esitelmänpitäjinä tai muista lions-klubeista 
tai lions-järjestöstä. Myös klubimme suoritti vierailuja toisiin klubeihin ja teki yhden 
yritysvierailun.  

Lions Club Helsinki Floorankenttä Toimintakertomus 2017-2018 
 
Tämän vuosikertomuksen tekstit pohjautuvat klubin verkkosivuilla julkaistuihin teksteihin, 
joista pääasialliset kiitokset lankeavat sisällöntuottajalle veli Antti Tuomikoskelle. Tekstien 
kohdalla toimittajana on ollut Antti Tuomikoski, ellei asiakohdassa ole eri mainintaa. 
Kertomuksen ovat koonneet ja editoineet kokoussihteeri Jaakko Koskinen ja presidentti 
Hannu Salo. Kuvat löytyvät toimintakauden aikana kotisivuiltamme ja siitä kiitos kuvaajille 
ja veli Antti Tuomikoskelle. Kotisivujen ylläpito on vaatinut Antti Tuomikoskelta 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 2017-2018  

Presidentti Hannu Salo 
Past President Timo Rantanen  
1. varapresidentti Pertti Huovinen  
2. varapresidentti Kari Kammonen 
Sihteeri Kari Vento 
Kokoussihteeri Jaakko Koskinen 
Rahastonhoitaja Raimo Paappa 
Tail twister Kyösti Pyysalo 
  
Virkailijat 



ARS-asiamies Mikko Latva 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski 
Kotisivujen toimittaja Antti Tuomikoski 
LCIF-koordinaattori Pertti Huovinen 
Nuorisovaihtovastaava Matti Pirjetä 
SULKA-vastaava Kyösti Pyysalo 
Webmaster Raimo Paappa 
 
Toimikunnat 
 
Jäsentoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Kammonen 
 
Aktiviteettitoimikunta: 
Puheenjohtaja Kari Vento 

Kauden teema 

Floorankentän istuva presidentti Hannu Salo ilmoitti ensimmäisessä klubikokouksessa, 
että hän on valinnut kautensa teemaksi ”Yhdessä palvelemme laadukkaammin.” 

Kausi alkoi lohkon puheenjohtajan vierailulla 

Syyskauden ensimmäiseen klubikokoukseemme 5.9.2017 teki vierailun lohkon uusi 
puheenjohtaja Marjaliisa Kauppinen. Vierailu oli Kauppiselle ensimmäinen, minkä hän oli 
lohkon puheenjohtajana tehnyt.   

Oman klubinsa – LC Helsinki Pohjois-Haaga – aktiviteeteista Kauppinen kertoi 
Seurasaaren Joulupolusta.  Se on usean klubin ja monen muun yhdistyksen yhteishanke 
ja se toteutetaan aina sunnuntaina joulukuun kymmenennen päivän paikkeilla.  Viime 
vuonna Joulupolulla asteli yli 10.000 ”joulun ystävää”.   

Kauppinen kertoi myös oman klubinsa 60-vuotisjuhlasta, jotka järjestettiin viime 
keväänä.  Juhlassa julkistettiin klubin näyttävä 60-vuotisjuhlajulkaisu.  Mallikappale kiersi 
kokoussalissamme.  Kierroksen aikana todettiin, että juhlakirjan toimittajat olivat 
kunnioittaneet tekijänoikeuksia. 

Illan toisesta alustuksesta vastasi klubimme ykkössihteeri Kari Vento, matkastaan viime 
kesänä Kanadaan.  Suuressa maassa kilometrejä riitti samoin kuin suuria 
kaupunkeja.  Matkan hän oli tehnyt yhdessä ladynsä ja sukulaispariskunnan kanssa.  

Ex-poliisiylijohtaja Mikko Paatero esitelmöi Floorankentän vuosikokouksessa 

Floorankentän lokakuun vuosikokouksessa 3.10.2017 ravintola Pohjan Akassa esitelmöi 
poliisiylijohtaja emeritus Mikko Paatero. Kasvokkain tavatessa poliisiylijohtaja oli ehkä 
hiukan suorasukaisempi kuin televisiossa esiintyessään vielä virassa ollessaan.  

Hän aloitti esitelmänsä USA:n ja Espanjan äskettäisistä, syys/lokakuun vaihteen 
joukkomurhista. Niistä mentiin luonnikkaasti Suomea järkyttäneisiin Turun elokuisiin 
tapahtumiin.  



Paatero selitti myös, mitä tarkoittavat rinnakkaisyhteiskunnat. Niitä esiintyy eniten Keski-
Euroopassa. Ruotsissa on parikymmentä aluetta, joita mahdollisuuksien mukaan poliisikin 
välttää.   

Suomessa ehkä Helsingin Itäkeskus on pahimpia huumealueita. Yhtenä keinona tämänkin 
ongelman ratkaisemiseksi entinen poliisiylijohtaja piti poliisin näkyvyyden lisäämistä. 
Samalla hän suositteli poliisin yhteistyötä yksityisen turva-alan kanssa.  

Järjestäytyneestä rikollisuudesta 30-40 % on huumerikollisuutta. Jengejä Suomessa on 
kaikkiaan satakunta ja niissä yhteensä noin tuhat jäsentä. Suurimpia ovat 
moottoripyöräkerhot. Järjestäytynyt rikollisuus on osin soluttautunut myös mm. ravintola-
alalle ja perintätoimeen.  

Yksittäisistä asioista hän toivoi, ettei Suomessa mentäisi sähköiseen äänestämiseen.  

Paatero oli iloinen, että nyt poliisille on annettu lisää määrärahoja. Samalla hän tosin 
muistutti, kuinka äskettäin määrärahoja on vähennetty, joten ”nyt ollaan pääsemässä sille 
tasolle, miltä lähdettiin.”   

Lopuksi tämä eläkkeelle siirtynyt poliisiylijohtaja totesi, kuinka Suomeen tarvittaisiin 300 
poliisia lisää. Hänen mukaansa se määrä riittäisi, ”jos määrärahat kohdennettaisiin oikein”. 

Teksti: Antti Tuomikoski 

Floorankentän Nenäpäiväkeräys Arabianrannassa 

Floorankentän nenäpäiväkerääjiä oli kahtena päivänä lippaineen Arabian 
kauppakeskuksessa.  Miehitys oli perjantaina, varsinaisena Nenäpäivänä 10.11. ja sitten 
seuraavana päivänä lauantaina 11.11.2017.  

Lauantain neljän floorankenttäläisen "saalis" oli 372 euroa. Perjantain keräystulos viiteen 
mieheen oli 535 euroa 

Piirkikuvernööri vieraanamme 

Marraskuun klubikoukseen saimme vieraaksemme N-piirin piirikuvernöörin Timo Aurasen, 
joka kertoi ajankohtaisista sekä tulevista asioista lions-maailmassa.  
 
Kokouksen ensimmäisen puheenvuoron käytti Antti Tuomikoski. Antti oli huolissaan 
adventtikonsertin käsiohjelman ilmoitusmyynnistä, joka oli paljon jäljessä viimevuotiseen 
verrattuna. Veli Antti korosti käsiohjelman ilmoitusmyyntitulojen tärkeyttä klubille sekä 
kannusti floorankenttäläisiä loppukiriin ilmoitusmyynnissä. 
 
Piirikuvernööri kertoi Punainen sulka -keräyksen onnistuneen piirissämme hyvin, ja toivoi 
tällä kaudella perustettavan uusia klubeja uusille asuinalueille. Hän kertoi myös LCI 
Forward -suunnitelmasta, jolla lions-järjestö jatkaa menestyksekästä toimintaansa jo 
kertyneen 100 vuoden jälkeenkin.  

Puheenvuoronsa lopuksi piirikuvernööri luovutti kansainvälisen päämäjan kolmelle 
floorankenttäläiselle myöntämät Chevron-palkinnot. 



Teksti: Sakari Hannula 

Floorankentän adventtiajan konsertissa Temppeliaukion kirkkosali täynnä 
 
Temppeliaukion kirkon kirkkosali oli jälleen täynnä Floorankentän järjestämässä Adventin 
ajan konsertissa torstaina 30.11.2017.  Kuorona oli jälleen Helsingin Laulu johtajanaan 
Hanna Remes. 
 
Yhtä laulua lukuun ottamatta kaikki olivat suomalaisia joulun ja adventinajan sävelmiä, 
moni uusin sovituksin.  Hanna Remes totesikin leikkisästi uusista sovituksista: "Vanhat 
sävelmät uusin asustein." 
 
Kuoron ja yleisön yhteislauluna laulettiin Arkihuolesi kaikki heitä.  
 
LC Hki /  Floorankenttä käyttää konsertin tuoton hyväntekeväisyyteen ja kulttuuritoiminnan 
tukemiseen.  Hyväntekeväisyydessä painopisteenä on nuorisotoiminnan tukeminen. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Kommentteja konsertista: 

Tunnelmallinen ja hieno konsertti. 

Hannu Saarnilehto  

Olivat onnessaan! 

Jukka Soisalon-Soininen konserttivieraistaan  

Oli taas upeaa laulaa Temppeliaukion kirkossa. 

Seppo Mallenius  

Hieno konsertti, vähän erilaisia sovituksia ja puitteet upeat. Täydet pisteet 
kokonaisuudesta! 

Jenna Härmä 

Konsertti oli kokonaisuutena hieno kooste joululaulujemme parhaimmistosta. Konsertista 
jäi päällimmäiseksi muistijäljeksi loppuhuipennus: audiovisuaalisesti upea toteutus 
ikikauniista ”Maa on niin kaunis”- hymnistä.  ...  Visuaalinen vaikutus oli voimakas. Joulun 
punaisessa hämyssä puolikaareen levittäytynyt iso kuoro, kynttilät kädessä. 

Markku Talvio 

Lämmin kiitos hienosta konsertista. 

Harri ja Anneli Westermarck 



Adventin aikaa ei tule ilman LC Helsinki/Floorankentän järjestämää joulukonserttia 
Temppeliaukion kirkossa. 

Thorleif Johansson 

Vierailu Tallinnan sotahistoriallisessa museossa 

Floorankenttä järjesti tutustumiskäynnin sotahistorialliseen museoon Tallinnassa: Eesti 
Sõjamuuseum.  

Floorankenttä järjesti perinteeksi muodostuneen vuodenvaihteen risteilyn Tallinnaan. 
Veljiä ja ladyja oli ilmoittautunut matkalle yhteensä viisitoista.  Matkalla saatiin pidettyä 
myös kuukausikokous.  

Matka tapahtui Tallinkin M/s Superstarilla, ja menomatkan sai kukin viettää oman 
aikataulunsa mukaan. Tallinnan satamasta matkasimme lounaalle Viimsiin, Ravintola Il 
Coccodrilloon. Ravintolassa on italialaistyyppinen ruokalista, ja iltapäivän aluksi pizzat ja 
pastat maistuivatkin.   

Lounaan jälkeen pidettiin varsinainen kuukausikokous Eesti Sõjamuuseumin 
tiloissa.  Kokouksen jälkeen tutustuimme museoon. Hyvä tuuri kävi siltä osin, että 
samanaikaisesti museossa oli vierailulla Eesti Kaitseväen varusmiehiä, ja meille avautui 
mahdollisuus tutustua myös raskaampien aseiden näyttelyyn oppaan johdolla.   

Normaalisti tämä osa museosta on auki vain kesäisin. Museo kertoo Viron sotahistoriasta 
aina keskiajalta nykypäivään. Museo on nimetty Viron Puolustusvoimien ensimmäisen 
komentajan General Johan Laidonerin mukaan, ja kaluston lisäksi sisänäyttelyssä oli esillä 
paljon Viron lähihistoriaa.  

Museokierroksen jälkeen suuntasimme bussilla takaisin Tallinnan keskustaan, jossa oli 
pari tuntia aikaa käydä vaikkapa Raatihuoneen torilla. Paluumatkalla pidimme perinteisen 
Floorankentän tietokilpailun. Raimon laatimat kysymykset olivatkin tällä kertaa 
poikkeuksellisen hyvät, sillä tietokilpailuvoitto meni allekirjoittaneelle.  

Teksti: Mikko Liski 

Tuntematonta sotilasta katsomassa Hyvinkäällä 
 
Floorankenttäläisiä kävi tammikuun alussa katsomassa Tuntemattoman sotilaan 
Hyvinkäällä, oman jäsenemme Arto Mattilan elokuvateatterissa Julia. Elokuvassa käynnillä 
olimme siis samalla oman jäsenemme yrityksessä yritysvierailulla. 
 
Pankinjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäätyään Floorankentän helsinkiläinen perustajajäsen 
Arto Mattila hankki elokuvateatterin Hyvinkäältä. Perheen tukemana ja avustamana hän on 
pyörittänyt sitä kymmenkunta vuotta.  Ja nyt tuli sellainen elokuva, jota Arto kutsui 
floorankenttäläiset katsomaan: Tuntematon sotilas Aku Louhimiehen tulkitsemana. 
 
Vierailu kannatti. Elokuva oli hyvä, jopa erinomainen. Uutta tekniikkaa on filmauksessa 
osattu käyttää. Kotiseututuntemustakin oli käytetty hyväksi. Osa elokuvasta oli filmattu 
Pornaisissa, ohjaajalle tutuissa maisemissa. Aku Louhimiehen suku on lähtöisin 



Pornaisista. Petroskoikin oli siirretty muutamaksi hetkeksi meitä lähemmäksi, 
Suomenlinnaan. 
 
Sopivien maisemien lisäksi Pornaisista löytyy myös vanhaa sotakalustoa, mm. kuorma-
autoja ja panssarivaunuja. Pornaisissa on vanhaan sotakalustoon keskittynyt yritys. Se 
lainaa kalustoa mm. elokuviin ja järjestää Pornaisiin elämysmatkoja sovitulla ohjelmalla. 
 

Elokuva pohjautuu riittävän uskollisesti Väinö Linnan alkuperäiseen romaaniin, 
Sotaromaaniin. Uuteen elokuvaversioon oli lisätty pieniä inhimillisiä yksityiskohtia, mm. 
Rokan kotona käyntejä. Eikä Veeruska pelkästään tanssinut Petroskoissa. Samoin siitä 
uudesta versiosta on jätetty pois muutamia yksityiskohtia.  Louhimies ei mm. seisottanut 
"kovennettua". 
 
Ohjaaja ei toki halunnut pelkkää kopiota vanhasta Suomen suosituimmasta elokuvasta: 
Edvin Laineen vuonna 1955 ohjaamalla versiolla on teattereissa ollut 2,9 miljoonaa 
katsojaa. Rauli Mollbergin versio vuodelta 1985 oli ilmestyessään paljon suositumpi kuin 
miten se nyt muistetaan. Mollbergin versio sai mm. parhaan miespääosan Jussin ja 
parhaan ohjaajan Jussin. 
 
Aku Louhimiehen Tuntematon oli syksyllä katsojamenestys. Tosin paljon on vielä 
kivuttavaa Edvin Laineen alkuperäisversion yleisömäärään. 
 
Teksti: Antti Tuomikoski 
 
Floorankenttäläisillä jälleen edustus kunniakäynnillä sankarihautausmaalla 
 
Floorankenttäläisiä oli jälleen B- ja N-piirin järjestämällä kunniakäynnillä Hietaniemen 
sankarihautausmaalla.  Kunniakäynti saatiin tehdä lähes ihannesäässä. Kuiva sää, 
pakkasta pari kolme astetta. 
 
Kunniakäynti on Leijonien kunnianosoitus sekä kotimaiselle että kansainväliselle 
toiminnallemme. Kotimaisuus korostuu käynnillä sankarihaudoilla ja ajankohta - lähinnä 
13.1. oleva lauantai - korostaa toimintamme toista puolta eli kansainvälisyyttä. 13.1. on 
järjestömme perustajan Melvin Jonesin syntymäpäivä. Kunniakäynnin jälkeen 
kokoonnutaankin juhlalounaalle Melvin Jonesin syntymäpäivän kunniaksi. 
 
Kunniakäynnistä on laajempi kuvakooste N-piirin sivuilla: 
 
Teksti Antti Tuomikoski 
 
Kuningattarien vieraana 
 
LC Floorankenttä teki tammikuun lopulla treffiklubivierailun Loviisaan, LC Loviisa Queen 
Lovisan vieraaksi.  Presidenttimme Hannu Salon ojentaessa kukkakimppua 
emäntäklubimme presidentille Tuula Åminnelle hän totesi, ettemme aikaisemmin ole 
olleetkaan kuningattarien vieraana. 
 
LC Loviisa Queen Lovisa on verraten nuori klubi, perustettu 2009  eli vajaat 10 vuotta 
sitten.  Kummiklubi on LC Porvoo Blanka. Klubi kokoontuu verraten säännöllisesti 
kahdessa heille tutussa ravintolassa, Bistro Cantor ja Keskus Centralen. 



 
Queenit tunnustaa, että alkuvaiheessa he saivat paljon tukea ja kannustusta N-piirin 
vanhimmalta klubilta LC Lovisa Loviisalta.  Mutta jo monta vuotta nämä klubit ovat olleet 
yhteistoimintaklubeja monissa yhteisissä projekteissa.  Suurin osa tapahtumista toki on 
kummankin klubin täysin omia hankkeita. 
 
Vuotuisia tapahtumakalentereita selatessa löytyy uudestaan ja uudestaan loviisalaisille 
tärkeitä tapahtumia: Ruusupuiston siivoustalkoot, Clayhills (Bongan linnan viereisen) 
puiston suihkulähteen ympäristön kaunistaminen ja tietysti räiskäleiden paistoa jne.  On 
myös osallistuttu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin keräyksiin. 
 
Vieraat olivat tyytyväisiä vierailuunsa.  Toivottavasti myös vierailun emännät olivat 
tyytyväisiä. 
 
Teksti:  Antti Tuomikoski 
 
Toukokuussa mm. tanssiaiset ja Kiikalan vierailu 
 
Toukokuun juhlallisessa klubikokouksessa presidentin kunniamaininnalla palkittiin 
seuraavat 100-prosenttisesti osallistuneet lionit:  
  
Sakari Hannula  
Markku Heinaro  
Pertti Huovinen  
Jaakko Koskinen  
Raimo Paappa  
Harri Pirkkalainen  
Hannu Salo  
Mikko Latva  
Kyösti Pyysalo  
Kari Vento  
Simo Pääkkönen  
Antti Tuomikoski  
 
Presidentti ojensi 10 vuoden aktiivisuusmerkin seuraaville:  
Mikko Latva  
Kyösti Pyysalo, poissa olleelle Kyöstille jaettiin myöhemmin myös Punaisesta sulasta tullut 
palkinto  
Antti Tuomikoski  
Presidentin tunnustuspalkinto meni Pertti Huoviselle Pertti on osoittanut kiitettävää 
aktiivisuutta valmistautumisessaan tulevan kauden presidentin tehtävään.  
  
Vuoden leijona palkinnon presidentti myönsi Past presidentti Timo Rantaselle Timon 
ansiota on, että meillä oli mielenkiintoinen ja antoisa toimintakausi 2016-2017. Hän ei 
tietenkään silloin voinut palkita itseään, joten nyt on viimeinen mahdollisuus tehdä tämä.  
  
Toukokuun kokouksen ritariseremoniassa lyötiin kaksi uutta ritaria: Simo Pääkkönen ja 
Kari Vento.  
Jaakko Koskinen sai harvinaisen kunnian tulla vihityksi Pro Ritariksi. Seremonian hoiti 
entinen kansainvälinen johtaja, PID Kari Heinänen.  



  
Pop & Jazz konservatorion rehtorille Janne Murrolle luovutettiin messinkilaatta klubimme 
taannoin lahjoittaman noin neljän neliömetrin taideteoksen kupeeseen kiinnitettäväksi.  
Samalla presidentti ilmoitti, että LC Floorankenttä on lahjoittanut 500 euroa Pop & Jazz 
konservatoriolle käytettäväksi stipendeihin. Tieto stipendien saajista pyydettiin 
toimittamaan klubille jälkikäteen.   
  
PID Kari Heinäselle presidentti luovutti LC Floorankentän viirin.   
  
Helsingin laulun kvartetti esiintyi toukokuun kokouksessa ja kuoron puheenjohtaja Matti 
Hinttala piti puheen muistellen kuoron ja klubimme yhteistoiminnan vaiheita.  
 
Sakari Hannulan koordinoimassa Auta lasta –tapahtumassa kerättiin tavaroita Arabian 
kauppakeskuksessa lapsiperheiden hyväksi monta ostoskärryllistä. 
 
Toukokuussa myös tanssitettiin ikäleidejä Päiväkummun hoivakodissa. 
 
Kävimme myös vierailulla Kiikalan ystävyysklubillamme, joka oli järjestänyt 
tutustumiskäynnin salolaiseen tehdaskiinteistöön, jossa toimi aikoinaan myös Nokia. Nyt 
kiinteistössä toimii useita uusia yrityksiä. Reissu oli yön yli ja aamulla kynnelle kyenneet 
pelasivat golfia. 
 
Rauhanjulistekilpailua alueen peruskoulu ei toimintakaudella järjestetty. 
Rauhanjulistekilpailun tilalle kehitetään ensi kaudella järjestettävä Pasila-aiheinen 
piirustuskilpailu, josta mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä vastaavanlainen perinne 
kuin rauhanjulistekilpailusta. Asiaa ideoimaan nimettiin työryhmä Jaakko Koskinen, Matti 
Pirjetä, Hannu Salo. 
 
Puheenjohtajan nuija ja kesä 
 
Kesäkuun alussa pidetyssä hallituksen kokouksessa Presidentti Hannu Salo luovutti klubin 
puheenjohtajan nuijan seuraavan kauden presidentille Pertti Huoviselle. Kesällä 2018 
pidettiin kaksi kokousta hallituksen porukalla.  

Klubin jäsenmäärä 27 pysyi kauden aikana muuttumattomana. 


