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TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2019-2020 
 
Tämä toimintakertomus pohjautuu klubin kotisivuilla julkaistuihin teksteihin. Kotisivuja on 
pitänyt ansiokkaasti yllä klubimme jäsen Antti Tuomikoski. Kotisivuilla on julkaistu myös 
runsaasti valokuvia, mutta tähän vuosikertomukseen ei kuvia liitetä tule, koska ne jäävät 
talteen ainakin toistaiseksi kotisivun arkisto-osaan koskien toimintakertomuksessa 
käsiteltyä toimintakautta 2019-2020. Tämä toimintakertomus talletetaan klubin pysyvään 
arkistoon. 
  
Floorankentän nuijanvaihtokokous kesäkuussa 2019 
 
Presidentti Pertti Huovinen luovutti Floorankentän presidentinnuijan ensi kauden 
presidentille Kari Kammoselle. 
Floorankentän nuijanvaihtokokous pidettiin Helsingissä Hakaniemen kupeessa 
Meripaviljongissa kauniina kesäiltana 12.6.2019.  Avauspuheessaan presidentti Pertti 
Huovinen totesi, että tämä epävirallinen nuijanvaihtokokous dokumentoidaan 
Floorankentän nettisivuilla. 
 
Muista asioista eniten klubilaisia kiinnosti edellisenä viikonloppuna 8.6. järjestetty Liiton 
vuosikokous Kalajoella.  Floorankentän edustajina kokoukseen osallistuivat ensi kauden 
presidentti Kari Kammonen ja klubin toimittaja Antti Tuomikoski.  
 
Antti totesi, kuinka Lions klubit olivat varautuneet hyvin Kalajoen kokoukseen: äänestyksiä 
oli peräti 22.  Kahden harjoittelukierroksen jälkeen kännykkä-äänestykset sujuivat 
moitteettomasti.  Kaksi kertaa toteutettiin äänestys värilisin lipuin, muuten kännyköillä.  
Antti jatkoi, kuinka kenttää kiinnosti äänestää useita kertoja Malmilla olevasta Lions-
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talosta, sen myynnistä tai pitämisestä omana toimistotalona.  Lopullisia päätöksiä ei 
kuitenkaan voitu tehdä, sillä viimesyksynä tehdyt päätökset ovat edelleen 
Aluehallintovirasto AVI:n käsittelyssä.  Viranomaiskäsittelyä ei käytännössä voi kiirehtiä, 
eikä ainakaan ohittaa.  Missään Malmin taloa koskevassa äänestyksessä ei saavutettu 3/4 
enemmistöä, vaikka myyntiä kannattavalla osapuolella olikin selvä enemmistö 
äänestyksissä.   
 
Antti totesi kokouksen kestäneen yhdeksän tuntia, joten toki siellä ehdittiin keskustella 
myös "oikeista" asioista eli tulevista toiminnallisista asioista.  Niistä Kari tulee tarkemmin 
kertomaan syksyllä ensiksi hallitukselle valmistelua varten, ennen kuin ne tuodaan 
kuukausikokousten käsiteltäviksi. 
 
Kokouksen lopussa oli sitten se odotettu hetki: presidentti Pertti luovutti ensi kauden 
presidentille Karille puheenjohtajan nuijan. Puheenjohtajana Karilla on valtuudet käyttää 
nuijaa Floorankentän kokouksissa 1.7.2019 lähtien. Teksti: Antti Tuomikoski. 
 
Floorankentällä nuorisovaihto-oppilas Ranskasta 
 
Klubillamme oli heinäkuussa nuorisovaihto-oppilas, 17-vuotias ranskalainen Lisa Tricot 
Grenoblesta. Vaihto-oppilaskausi jakaantui kolmeen osaan. Ensin oltiin viikko kahdessa eri 
isäntäperheessä, siis viikko kummassakin. Lopuksi oli viikon leirijakso Saaren kartanossa 
Mäntsälässä. 
  
Floorankentän puolesta nuorisovaihto-oppilaasta vastasi Raimo Paappa. Ensimmäisen 
viikon isäntäperheenä oli Tiina Jantunen ja Mika Särkioja Pohjois-Helsingissä. Toisen 
viikon Lisa vietti Kartanonkoskella asuvan Kiviniemen perheen luona. Päivi Kiviniemi on 
LC Avian aktiivijäsen ja näin ollen Lisa oli toisen viikkonsa Avian vieraana. 
  
Raimon oli helppo löytää ensimmäisen viikon isäntäperhe, sillä Tiina on Raimon työkaveri. 
  
Vieras Ranskasta antoi isäntäväelleen kielikylpyä, sillä Jantuset ovat asuneet vuoden 
Sveitsin ranskankielisellä alueella. Viikko ei kuitenkaan ollut pelkkää kielikylpyä, sillä 
Jantuset halusivat antaa sen viikon aikana elämyksiä Lisalle, siis muisteltavaa Suomesta.   
  
Ensimmäisen viikon aikana käytiin mm. Porvoossa. Purjehtiessa poikettiin Vallisaaressa. 
Hangon saaristossa moikattiin sveitsiläistä ystäväperhettä. Tehtiin päiväretki Nuuksioon. 
Retkeiltiin Lammassaaressa. Vierailtiin Tiinan ja Raimon työpaikalla, Tekniikan museossa. 
Tutustuttiin museon näyttelyihin ja nautittiin ”jädet”. 
  
Ensimmäisen leiriviikon emäntä Tiina kuvaili vaihtariviikkoa kahdella lyhyellä lauseella: 
”Kivaa oli.  Lisa on ihana, puhelias ja iloinen nuori.”  
 
Toinen, Avian viikko yhtä antoisa 
 
Toinen viikko toisessa perheessä oli yhtä antoisa. Päivi kertoo, kuinka Suomenvierailun 
toisella viikolla he kävivät Lisan kanssa Serenan vesipuistossa, modernin taiteen 
museossa Kiasmassa sekä tiedekeskus Heurekassa. Lisa oli todella vaikuttunut uudesta 
kaupunkikirjasto Oodista. Hän oli nauttinut Kiviniemen perheen Vihdin-mökin jylhistä 
maisemista ja rantapäivästä Lohjan Aurlahdessa.  
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Myös Päivi osoitti tyytyväisyyttään ranskalaiseen vieraaseensa: "Lisa osoittautui avuliaaksi 
ja ystävälliseksi vieraaksi." Teksti: Antti Tuomikoski. 
 
 
Sydän voi yllättää sinutkin 
 
'Illan alustuksen piti klubimme perustajajäsen Ari Kämäri. Ari on muuttanut Saloon jo 
vuosia sitten ja liittyi samalla LC Kiikalan jäseneksi.  
 
Floorankentän perustajajäsen Ari Kämäri muistutti alustuksessaan, että "sydän voi yllättää 
sinutkin". Maallikon alustuksen hän piti Floorankentän klubikokouksessa 3.9.2019. Hän 
kertoi kuusikymppisestä "perusterveestä miehestä", jonka sydän alkoi "hakkaamaan" 
portaissa. Liikkuminen hidastui ja lopulta pysähtyi. 
 
Pari vuotta sitten keväällä tämä 60 vuotta täyttänyt johtavassa asemassa oleva liikemies 
oli menossa töihin toimistotalon 4. kerrokseen. Hän ei käyttänyt hissiä, kuten ei 
yleensäkään, vaan hyötyliikuntana käveli portaat ylös. Kolmannessa kerroksessa meno 
pysähtyi. Hän ihmetteli, "mikä tuli, miksi ei kulje". Sydän hakkasi, olo oli kuin ei saisi 
riittävästi happea. Henkilö oli ja on hoikka, hyviä elämäntapoja noudattava urheileva mies. 
 
Muutaman viikon kuluttua HUS:sta tuli kirje, jonka mukaan odotusaika leikkaukseen olisi 4 
kuukautta. Johtopäätös oli, että marraskuussa olisi mahdollisuus päästä 
varjoainekuvaukseen ja siitä toimenpiteisiin. 
 
Syy-yhteyksien pohdinnat jatkuivat: Alustuksen mukaan tämän kuusikymppisen miehen on 
syytä seurata sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Pohdintojen kohteena oli, onko kyseessä 
angina pectoris. Pitääkö tehdä pallolaajennus? Vai pitääkö tehdä sydämen avoleikkaus eli 
ohitusleikkaus? Liikunta muuttui kevyturheiluun ja kävelyyn. 
 
Sepelvaltimotaudin riskitekijöitä ovat: 
1. Tupakointi 
2. Kohonnut verenpaine 
3. Ylipaino 
4. Kohonnut kolesteroli 
5. Diabetes 
6. Vähäinen liikunta 
7. Runsas ja pitkäkestoinen alkoholin käyttö sekä 
8. Sukupuoli, ikä ja perimä. 
 
Kuvailtu mies kertoo katselleensa ylhäältä lampusta, kun jotakuta potilasta oli leikattu. Hän 
muistaa kulkeneensa sinisessä maailmassa kukkaispolkuja pitkin. Vallitsi todellinen rauha 
ja hiljaisuus. Taustahenkilömme toteaa: "Jos tämä on kuoleman portti, niin upeeta on."   
 
Tuliko hyvä? Lääkäriltä kysyttiin, tuliko rintalastasta hyvä. Vastaus oli realistinen: "Kyllä 
tuli, mutta ei koskaan niin hyvä kuin se oli ollut."   
 
Ari on maallikkona vetänyt keskustelua aiheuttaneen alustuksensa muutamassa klubissa. 
Joka kerta se on herättänyt mielenkiintoa. Muutamassa tapauksessa alustus on johtanut 
käyntiin lääkärin vastaanotolla.  Varmuuden vuoksi. Alustuksensa pohjalta teksti: Ari 
Kämäri. 
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Häämatka 50 vuoden viiveellä / Floorankentästä AMK-seminaarityö 
 
Lokakuun kokoukseen osallistui 17 floorankenttäläistä sekä yksi jatko-opiskelija, Marianne 
Secka. 
 
Kyösti ja Urpu Pyysalo tekivät häämatkan 50 vuoden viiveellä.  Matkalle osallistui koko 
perhe, siis myös aikuiset lapset Kirsi ja Mika. 
  
Tämän syksyn lokakuun kokouksessa Kyösti piti klubiesitelmän tästä viivästyneestä 
häämatkasta. Kohdemaita olivat Japani, Australia ja Singapore. Yli kolmen viikon 
(yhteensä 24 vrk) matkasta Kyöstillä oli näytettävänä monen kymmenen kuvan 
kuvakooste.   
  
Kun häämatka oli myöhässä, niin myös sen esittely Floorankentälle siirtyi. Matka 
toteutettiin huhti-/toukokuussa 2016, mutta matkakertomus esiteltiin klubilaisille vasta 
1.10.2019. Mutta siitä viivästyksestä Kyösti ei ollut lainkaan pahoillaan. Kyöstin 
toteamuksen mukaan nimittäin "on mukavampi muistella vanhoja asioita, kuin kertoa 
uutisia eilisistä asioista." Eivätkä aikuiset lapsetkaan olleet pahoillaan, vaikka vanhempien 
häämatka oli viivästynyt. Nyt hekin saivat osallistua tälle matkalle.  
  
Tämän kaukomatkan suunnittelu kehittyi Kyöstin harrastusmatkan ympärille. Kyösti 
nimittäin osallistuu muutaman vuoden välein harrastuksensa Aikidon koulutusleireille. 
Vuosittain leirejä järjestetään parikymmentä eri puolilla maailmaa. Lajin kotimaassa 
Japanissa järjestetään leiri joka vuosi, aina toukokuussa. Suomessakin leiri järjestetään 
joka vuosi.   
 
Vuonna 2016 Kyösti halusi osallistua koulutusleirille Japanissa, kuten oli osallistunut jo 7 
kertaa aikaisemminkin. Muu perhe kiersi Japanin puistokaupungeissa ja tutustui muihin 
nähtävyyksiin sen viikon, kun perheen isä osallistui aikidokouluttajien koulutusleirille.   
  
Ainakin Kyösti oli tyytyväinen häämatkaansa. Kyöstin mukaan "vain matkat olivat pitkiä". 
Lentokoneissa oli matkan aikana istuttu lähes 40 tuntia. Lentokilometrejä oli kertynyt 
32.000. 
 
Sairaanhoitaja tekee seminaarityön Floorankentästä 
 
Nuori nainen, Marianne Secka on valmistunut sairaanhoitajaksi ja käy alan töissä 
pääkaupunkiseudulla. Samalla hän harjoittaa ammattikorkeakoulutason jatko-opintoja 
Mikkelissä oppiaineenaan yhteisöpedagogia. Alkusyksyn jakson aiheena oli 
ryhmädynamiikka.   
 
Lokakuun kokouksen 1.10.2019 alussa Jaakko Koskinen esitteli kokouksessamme olleen 
Mariannen. Hän seurasi sivusta kokoustamme ja antoi haastattelulomakkeen muutamille 
meistä. Ehkä tärkein kysymys mielestäni oli "Toimiiko ryhmässä (= klubissamme) 
yhteishenki?"  
 
Marianne oli tyytyväinen saadessaan hyödyntää klubiamme seminaarityössään. 
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Lions-liivit tänä vuonna merkkipäiväänsä viettäneille äskettäin presidenttinä olleille 
 
Presidentti Kari Kammonen luovutti Lions-liivit kahdelle äskettäin presidenttinä olleille ja 
tänä vuonna 70-vuotismerkkipäiväänsä viettäneille Timo Rantaselle (presidenttinä 2016-
2017) ja Pertti Huoviselle (presidenttinä 2018-2019).  Teksti Antti Tuomikoski. 
 
Kutsu Mannerheimin jalanjäljille Puolaan 
 
Puolassa asuva perustajajäsenemme Jukka Soisalon-Soininen kutsui floorankenttäläiset 
jälleen Puolaan, nyt Marsalkka Mannerheimin jalanjäljille. 
Floorankentän lokakuun hallituksen kokouksessa 29.10.2019 vieraili tuttu leijona Puolasta. 
Jukka Soisalon-Soininen asuu tätä nykyä Puolassa, mutta hän on säilyttänyt 
Floorankentän jäsenyyden perustajajäsenenä. Hän käy kokouksissamme tai 
tapahtumissamme silloin tällöin, kerran pari vuodessa.   
 
Tällä vierailulla viime kauden presidentti Pertti Huovinen ojensi Jukalle perustajajäsenen 
30-vuotis Chevronin. Se ojennettiin hänelle nyt, sillä Jukka ei päässyt viime toukokuussa 
järjestettyyn 30-vuotisjuhlaamme noutamaan hänelle myönnettyä Chevronia. 
 
Juristi Jukka on nykyään matkailualalla, mm. Matkailun edistämiskeskuksen 
toimeksiannoista Suomessa Napapiirillä. Puolaan hän järjestää Suomesta matkoja 
useimmiten Marsalkka Mannerheimin jalanjäljille. Ja niille jalanjäljille hän kutsui nyt 
klubiamme. 
 
Aikaisemmin Jukka on järjestänyt meille kaksi matkaa, toisen Puolaan ja toisen Ukrainaan.   
Silloinen 13 vuoden takainen isäntäklubimme Lviv´ssä Ukrainassa vietti äskettäin tänä 
syksynä 15-vuotis Charteriaan. Jukka toimitti heidän juhlaansa Floorankentän onnittelut. 
Nyt siellä oli julkaistu kuvakooste 15-vuotisesta toiminnasta. Kuvakoosteessa on yksi kuva 
floorankenttäläisistä Lviv´läisten vieraana. 
 
Yhteyksiä meillä on ollut LC Lviv`iin myös nuorisovaihdon kautta. Klubimme kutsusta 
nuorisovaihtoon 2007 pääsi samana kesänä yksi tyttö ja yksi poika. Tyttö asui 
nuorisovaihtoajan C-piirissä Nurmijärvellä. Lääketieteen opiskelijapoika sai asua Matti 
Pirjetän luona tehden yhdessä junamatkan mm. Turkuun. Antti oli hänen kanssaan päivän 
Heurekassa ja mini-golfia pelaten LC Pähkinärinteen ja LC Vantaa/Etelän yhteisellä 
radalla. Mini-golfiin hän innostui niin, että osti itselleen matkamuistoksi kaksi mini-golf 
mailaa. Vastaavaa harrastusta ei hänen kotimaassaan ainakaan silloin 12 vuotta sitten 
ollut. 
 
Suomi tuli hänelle tutuksi Lappia myöten, sillä Jukka otti hänet mukaansa työmatkalle 
Napapiirille saakka. Sotahistoriakin oli ollut nuorelle miehelle tuttua. Hän oli halunnut, että 
Lapinmatkalta palatessa oli käyty Suomussalmella kaatuneitten ukrainalaisten sotilaiden 
muistomerkillä. Teksti: Antti Tuomikoski. 
 
Nenäpäiväsaalis pe 8.11. oli 3.087 grammaa kolikoita ja seteleitä 
 
Floorankenttä hoiti perinteisesti osuutensa Nenäpäiväkeräyksessä.  Meiltä oli kahtena 
päivänä 8.11. ja 9.11.2019 kumpanakin neljän hengen ryhmä Arabianrannan 
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kauppakeskuksessa.  Keräsimme lipaskeräyksenä perjantaina 3.087 grammaa kolikkoja ja 
seteleitä.   
 
Euromääräisen keräystuoton saimme parissa arkipäivässä tietää, kunhan pankin laskuri oli 
tehnyt tehtävänsä.  Perjantain lipastuotto oli 416 € ja lauantain lipastuotto oli kaksi ja puoli 
euroa enemmän eli 418,59 €.  Yhteensä floorankenttäläisten keräystuotto oli 834,59 €.  
Molemmilla kerroilla, siis perjantaina ja lauantaina oli neljä lipaskerääjää kahden tunnin 
työvuorossa Arabianrannan kauppakeskuksessa.  Kauppakeskuksen asiakkaat olivat yhtä 
anteliaita kumpanakin päivänä. 
 
Floorankentän ja Nenäpäiväorganisaation kiitokset lahjoituksen antaneille. 
Valtakunnallinen Nenäpäivä oli 8.11.2019, mutta keräys jatkuu vuoden loppuun saakka. 
Tänä vuonna Nenäpäivän keräyskohteet ovat Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, 
kaikkiaan 17 eri maassa. Teksti: Antti Tuomikoski. Kuvat: Kyösti Pyysalo ja Kari 
Kammonen. 
 
AMK Laurean rehtori vieraili klubikokouksessamme  
 
AMK Laurean rehtori, tohtori Jouni Koski esitteli Floorankentän klubikokouksessa 
korkeakoulunsa nykytilaa ja näkymiä 2020-luvulle. 
 
Ammattikorkeakouluista läheisimmän yhteistyökumppanimme, AMK Laurean rehtori Jouni 
Koski vieraili marraskuun klubikokouksessamme 5.11.2019.  Tohtori Kosken edellinen 
vierailu klubissamme oli pari kolme vuotta sitten. 
 
Laurea on maamme suurimpia ja tavoitelluimpia ammattikorkeakouluja.  Suoritettujen 
ammattikorkeakoulututkintojen määrä on vakiintumassa lähelle 1600 tutkintoa vuodessa.  
Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on noin 200 tutkintoa vuodessa. 
 
Rehtori Koski toteaakin, kuinka "Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila on olla vuonna 
2020 metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäjä." 
 
Rehtorin mukaan "Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on osa Laurean periaatetta olla aluetta 
palveleva korkeakoulu, mikä on yksi korkeakoulumme yhteisöllisesti rakennetun Laurea 
2020 -strategian seitsemästä strategisesta teemasta." 
 
Uusia opintosuuntia 
 
Viime vuosina Laureassa on aloitettu uusia opintosuuntia ja opiskelijaprojekteja.  
"Maallikosta" yksi uusi ja yllättävältä vaikuttava koulutusprojekti on "päihde- ja 
rikostaustaisten kokemusasiantuntijakoulutus."  Koulutuksessa on mukana kuusi entistä ja 
nykyistä vankia, joiden oma toipuminen on edennyt hyvin, ja joilla on tavoitteena suunnata 
kohti avoimia työmarkkinoita. 
 
Mitä ilmeisimmin kyse on kokeiluprojektista.  Sen, nimeltään KEIJO-hanke, rahoittaja on 
Euroopan sosiaalirahasto.  Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry 
yhdessä Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurean kanssa.  Yhteistyökumppanina 
hankkeessa toimii myös Rikosseuraamuslaitos. 
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Tämä vierailu-uutinen perustuu rehtori Kosken alustukseen 5.11.2019 sekä Laurean 
esitteeseen 2018 "Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus", ja siinä rehtori 
Kosken ja lehtori Janika Lindströmin teksteihin. Teksti Antti Tuomikoski. 
 
Adventtikonsertti "Joulun odotus" Temppeliaukion kirkossa 1.12.2019 
 
Helsingin Laulu esiintyi Floorankentän adventtikonsertissa Temppeliaukion kirkossa 
1.12.2019, taiteellisena johtajanaan Hanna Remes. Floorankentän adventtikonsertti, nyt 
nimeltään "Joulun odotus" pidettiin jälleen Temppeliaukion kirkossa, 1.12.2019.  Ja niin 
ikään jälleen kuorona oli Helsingin Laulu, taiteellisena johtajanaan Hanna Remes.   
 
Temppeliaukion kirkkosali oli täynnä, kuten aina adventtikonsertissamme.  Ohjelmassa oli 
noin arviona puolet kotimaista ja puolet ulkomaista joulumusiikkia. Tunnettuja joululauluja 
oli noin puolet. Useassa laulussa oli uusi sovitus. 
 
Eturiviin presidenttiparimme Kari Kammosen ja Pirjo Ikosen molemmin puolin oli varattu 
paikat Liiton puheenjohtajaparille Aarne ja Tuula Kiviojalle (vas.) sekä piirikuvernööriparille 
Jenni ja Atte Luomalalle. 
 
Alla muutaman kuulijan kiitolliset tunnelmat heti konsertin jälkeen tai päivän päästä 
lähetettynä. Teksti: Antti Tuomikoski. 
 
Konsertista tullutta palautetta 
 
"Tapasimme jälleen - niin kuin niin monena adventtina aiemminkin. Ei niin, että tuntisimme 
toisemme, mutta kuitenkin: kun Helsingin Laulun laulajat asettuivat 21. kerran 
Temppeliaukion kirkon etuosaan ohjatakseen meidät alkavaan adventin aikaan, niin kovin 
monen kasvot ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi. 
 
Kuoron kirkas sointi ei ole itsestään selvyys, sen verran on sekakuorolaulu haasteellinen 
laji. Helsingin Laulun sointi on puhdas ja tasapainoinen. Stemmat erottuvat selkeinä, ja 
yksittäisen laulajan häiritsevää erottumista on turha lähteä hakemaan. Taidolla ja 
harjoittelulla eri äänien tuoma rikkaus on jalostettu hienoksi kokonaisuudeksi. Ei siis ihme, 
että kuoro on voinut vuosien varrella kirjata erilaisia palkintoja myös maamme rajojen 
ulkopuolella. Temppeliaukion kirkossa kuoron taiteellinen johtaja Hanna Remes onnistui 
jälleen loihtimaan innostuneen laulamisen atmosfäärin. Ja hyvinkin erilaisia 
ääniympäristöjä. 
 
Otetaan esimerkeiksi vaikka Zoltán Kodalyn ”Adventi ének”, joka toi mieleen katolisen 
katedraalilaulun, kun vuorostaan musiikkineuvos Jukka Kankaisen ”Alleluia” oli 
hilpeänhauska kuoroilottelu. 
 
Musiikillisesti niiden välissä olivat kaikki perinteiset joululaulut hienoina sovituksina. 
Tuloksena – jälleen kerran – hieno adventin avaus. 
 
Hoosianna ja Helsingin Laulu Temppeliaukion kirkossa: näistä alkaa joulun iloinen odotus!" 
Thorleif Johansson LC Vantaankoski - Vandaforsen 
 
"Kiitos, Floorankentän leijonat. 
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Joulun aloituskonserttinne osui tänä vuonna jännittävään ajankohtaan. Talvisodan 
alkamisen 80-vuotismuistotilaisuus adventin alla toi mieleen itsenäisyyden säilyttämisen 
kovan hinnan, sen vaatimat uhrit ja uhrien lähimmäisten kärsimykset. Konserttipaikka, 
Temppeliaukion kirkko, on suomalaiseen peruskallioon louhittu jylhän karu pyhättö. Hanna 
Remeksen johtaman Helsingin Laulun jouluinen, sekä harrasta että iloista joulumusiikkia 
sisältänyt ohjelma viritteli mielet rauhalliseen joulun odotteluun. 
  
Ohjelmaan sisälletyt Jean Sibeliuksen ja Sakari Topeliuksen joululaulut välittivät 
tekijöittensä kautta merkityksiä maamme kansallisesta tarinasta, johon talvisodan 
maanpuolustajat ja kotirintama kirjoittivat kunniakkaan lukunsa. Me pitkästä rauhanajasta 
nauttimaan päässeet sukupolvet saimme siirtyä rauhallisen joulun valmisteluun 
osallistumalla perinteiseen Hoosianna-yhteislauluun ja kuulemalla lopuksi Merja Rajalan 
sovittaman, Stadin oman kuoron persoonallisella tavalla esittämän Toivioretkellä (Maa on 
niin kaunis) – hymnin. 
  
Floorankentän leijonat palvelevat, kauniilla ja muistoja rakentavalla tavalla." 
Markku Talvio, LC Helsinki Katajanokka  
  
"Kiitos kauniista konsertista.  Se viritti joulun odotukseen, vaikka monet laulut olivat hiukan  
vieraampia. Levollista jouluaikaa." 
Harri ja Anneli Westermarck, LC Tikkurila-Dickursby 
  
"Kiitos jälleen kerran hienosta konsertista.  Se aloittaa meillä joulun odotuksen!" 
Osmo Nikkanen, LC Helsinki Pro Humano 
 
"Tasokas konsertti jälleen." 
PID Jouko Ruissalo, LC Helsinki Mellunmäki 
 
"Oli todella rentouttavaa istua jälleen kerran miellyttävässä konsertissanne." 
CC Aarne Kivioja, LC Helsinki Pakinkylä 
 
"Kuvat henkivät upeaa tunnelmaa." 
Pirkko Sorto 
 
Hävittäjävertailua 
 
Alustuksessaan klubikokouksessa 7.1.2020 Tekniikan museon insinööri Raimo Paappa  
esitteli puolustusvoimien hävittäjien tarjouskilpailun vaihtoehtoja.  Viisi kilpailijaa tulee 
talven mittaan Suomen ilmatilaan esittelemään vaihtoehtonsa. 
 
Ilmavoimien HX-hävittäjähankkeen tavoitteena on korvata Ilmavoimien vuodesta 2025  
alkaen poistuva Hornet-kalusto uudella monitoimihävittäjällä. Suomen yli 60 hävittäjän  
tilaus on Euroopan suurimpia. 
  
Ilmavoimien Hornet F/A-18-kaluston käyttöiäksi on laskettu rasitusseurannalla noin 30 
vuotta. Arvio pohjautuu niin rakenteiden kulumiseen lentotoiminnassa kuin koneen  
erilaisten järjestelmien vanhenemiseen. Kolmenkymmenen vuoden käyttöikä tarkoittaa,  
että viimeisetkin nykyisistä Horneteista poistetaan käytöstä vuoden 2030 lähestyessä. 
Uusia hävittäjiä tarvitaan siten jo 2025, kun ensimmäiset Hornetit ovat 30-vuotiaita. 
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Suomi on pyytänyt tarjoukset Hornetit korvaavista hävittäjistä viideltä toimijalta, joiden  
konetyypit ovat Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon,  
Lockheed Martin F-35 ja Saab Gripen E/F. Päätös tehdään vuonna 2021, toimitukset  
vuodesta 2025 eteenpäin. 
  
Hornet-hävittäjillämme on nykyään viisi eri tehtävätyyppiä, joista myös sen seuraajan  
tulee suoriutua: 
1) erilaiset ilmasta ilmaan -tehtävät, joista tärkein on hävittäjätorjunta, 
2) ilmasta maahan -tehtävät, joilla tarkoitetaan pääasiassa Maavoimien taistelun  
tukemista, 
3) ilmasta merelle -tehtävät, jotka liittyvät rannikkopuolustukseen ja Merivoimien  
taistelun tukemiseen, 
4) ilmasta pintaan -tehtäviin liittyvä kyky iskeä kauas hyökkääjän selustaan (niin  
kutsuttu kaukovaikuttamiskyky) sekä 
5) tiedustelu-, valvonta-, johtamis- ja maalinosoitustehtävät, joilla voidaan edesauttaa  
kaikkien puolustushaarojen taistelua yhdessä ja erikseen. 
  
Eräänlainen kuudes vaatimus on ilmavoimien hajautettu toimintatapa: kriisiaikana  
hävittäjäkalusto voidaan hajottaa lentotukikohtiin ympäri Suomen, ja lentotoimintaa  
harjoitetaan myös tilapäisistä maantietukikohdista. 
  
Kaikki viisi ehdokasta ovat erilaisissa alan julkaisuissa olleet arvioinneissa kärkipäässä  
kun mitataan koneiden kyvykkyyttä 2040-luvulle saakka. 
  
Hävittäjäehdokkaiden lyhyt esittely 
  
Lockheed Martin F 35 A: käytössä 2025 n. 600 kpl 
Vahvuuksia: ehdokkaiden kehittynein häiveominaisuus, kehittyneet sensorit ja tutka,  
suuri tilauskanta ja oletettu pitkä valmistusaika 
Heikkouksia: yksimoottorinen, pitkä kiitotievaatimus (maantietukikohtakäytössä haasteita),  
huollon monimutkaisuus 
  
F-18 Super Hornet/Growler: käytössä 2025 n.1000 kpl 
Vahvuuksia: paras elektronisen sodan varustus (Growler), koeteltu ja vankka rakenne,  
lyhyt kiitotievaatimus, uusi tehokas merimaaliohjus, helppo siirtyä nykyisestä Hornet -
kalustosta 
Heikkouksia: vanhin ehdokkaista, tulevat päivitykset(?) 
  
Eurofighter Typhoon: käytössä 2025 n. 700 kpl 
Vahvuuksia: hyvä ilmasta ilmaan ohjus (Meteor), lyhyt kiitotievaatimus, nopea, isoin 
asekuorma 
Heikkouksia: pieni sisäinen polttoainekuorma, huono näkyvyys laskussa 
  
Dassault Rafale: käytössä 2025 n. 300 kpl. Rinnakkaistyyppi Typhoonin kanssa ja 
ominaisuudet lähellä toisiaan Vahvuuksia: hyvin vahva rakenne ja suuri asekuorma, 
nopein, hyvät mutta kalliit aseet, lyhyt kiitotievaatimus Heikkouksia: kalliit aseet, 
suorituskyvyn ylläpito harvojen käsissä 
  
Saab Gripen E/F: käytössä 2025 n. 120  kpl 
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Vahvuuksia: hyvä elektronisen sodan varustus, lyhyt kiitotievaatimus, erittäin nopea  
kääntöaika 10 min (laskusta uudelleen lentoon tankattuna ja aseistettuna), kaupan 
mukana kaksi Global Eye -valvontakonetta, jotka antavat täysin uutta kyvykkyyttä, 
mahdollisesti edullisin hankintahinta ja käyttökulut, suunniteltu erityisesti hajautettuun 
tukikohtakäyttöön Heikkouksia: tällä hetkellä harvalukuiset käyttäjät, josta mahdollisesti 
haasteita jatkokehittelyyn. Teksti: Raimo Paappa, tekniikan museon insinööri, 
floorankentän aktiivijäsen vuodesta 1997 lähtien. 
 
Kunniakäynti Hietaniemen sankarihautausmaalla 
 
Lions-liiton B- ja N-piiri järjestivät perinteisesti kunniakäynnin Hietaniemen 
sankarihautausmaalla 11.1.2020. Kunniakäyntiin osallistui myös LC Floorankentän 
edustus, nyt 17. kerran.  Floorankentän edustus on ollut paikalla siitä lähtien, kun klubilla 
on ollut oma lippu.   
 
Floorankentän lippu saatiin valmiiksi ja vihittiin 2003 Pertti Huovisen presidenttikaudella, 
Hannu Rantapään toimiessa lipputoimikunnan puheenjohtajana.  
 
Sankariristille B-piirin seppeleen laskivat piirikuvernööri Kristiina Jäntti ja 
varapiirikuvernööri Susanna Jokiperä.  N-piirin seppeleen laskivat Marsalkka 
Mannerheimin hautapaadelle piirikuvernööri Jenni Luomala ja varapiirikuvernööri Markku 
Vesikallio. 
 
Kunniakäynti tapahtui kauniina mutta lumettomana tammikuisena lauantaina. Teksti: Antti 
Tuomikoski. 
 
Palestiina, kenen maa? 
 
Hymykin herkesi kappalainen Antti Pohjolan-Pirhosen esitelmöidessä Luvatun maan 
historiaa vuosituhansien ajalta. Esitelmän aluksi kappalainen Antti Pohjolan-Pirhonen 
valotti laajasti Luvatun maan historiaa vuosituhansien ajalta. Alue on ollut lukuisien 
valtakuntien ja uskontojen temmellyskenttä. Sotia on käyty milloin minkäkin heimon ja 
valtion kesken. 
  
Ajan edetessä vuonna 1897 syntyi juutalaisten piirissä sionismiaate. Jo ennen tätä oli ollut 
vähäistä juutalaisten paluumuuttoa. Sionismin juuret ovat syvällä menneiden vuosisatojen 
juutalaisiin kohdistuneissa vainoissa. 
  
Ensimmäisen maailmansodan lopussa britit valtaavat Palestiinan. Ison-Britannian hallitus 
julistaa juutalaisten kansallisen kodin perustetuksi Palestiinaan (Balfourin julistus). 
Kansainliitto vahvisti 1922 Britannian mandaatin Palestiinassa ja jonkin verran juutalaisia 
alkaa muuttaa sinne. Jo tässä vaiheessa ilmenee aseellisia taisteluita ja terrorismia niin 
palestiinalaisten kuin juutalaistenkin aloitteesta. 
  
Toisen maailmansodan holokaustit muuttivat sionismin massojen aatteeksi ja teoiksi. 
Länsimaiden tunnontuskat tapahtuneesta tekivät tilanteesta suotuisan juutalaisvaltion 
perustamiselle. Vuonna 1948 YK päätti maan jakamisesta juutalaisten ja arabien valtioksi. 
Britannia luopui mandaattioikeudestaan ja Israel julistautui itsenäiseksi. Saman tien se 
joutui sotaan arabinaapureitaan vastaan. Israel menestyi taistelussa ja 
aseleposopimuksessa sovittiin, että se saa pitää valtaamansa alueet. 



 

 11 

  
Maa ei ole koskaan ollut puhtaasti jonkun homogeenisen kansan hallinnassa (ellei nyt 
sitten pronssikauden kanaanilaisaikana). Kuningas David ja Salomokin hallitsivat 
kokonaisuutta, jossa juutalaisilla oli valta, mutta kansallisuuksia ja uskontoja oli useita. 
Ongelma, joka on tänä päivänä edessämme, on ainakin 3500 vuotta vanha. 
  
Ja mikä historian tilanne sitten pitäisi julistaa sellaiseksi, joka legitimoisi nykytilanteen? 
Kuuluko maa alkuperäiskansalle eli kanaanilaisille – heitä ei enää ole mutta varmaan 
heidän geenejään elää niin palestiinalaisissa kuin juutalaisissakin? Vai kuuluuko maa 
vanhimmille tunnetuille valloittajille – silloin tulisivat mieleen heettiläiset. Tosin hekin ovat 
jo kadonneet kansana vai olisivatko kurdit heidän jälkeläisiään? Vai miten on heprealaisen 
kuningaskunnan kukoistusaika? Se on komea mutta vain yksi vaihe maan historiassa. 
Tuosta ajasta on myös kaikkein eniten kirjallista dokumentaatiota. Seuraava vaihe tulee 
sitten kun Rooma kieltää ajanlaskumme alussa kuolemanrangaistuksen uhalla juutalaisia 
asettumasta asumaan Palestiinaan. Tätä aikaa kesti pitempään kuin se aika jona 
juutalaiset asuttivat tuota maata. Pelkäänpä ettei historia anna vastausta. 
  
Juttu perustuu kappalainen Antti Pohjolan-Pirhosen alustukseen Palestiina, kenen maa? 
Alustus pidettiin LC Floorankentän kokouksessa 4.2.2020.  Tekstin ovat kirjoittaneet Antti 
Pohjolan-Pirhonen ja Jaakko Koskinen 
 
Ystävyysklubi LC Kiikala kannusti TPS:n voittoon HIFK:stä 
 
Peli sai alkaa.  Kotihallissaan HIFK otteli punaisissa, vieraat Turusta tulivat valkoisissa 
puseroissaan. 
 
Ystävyysklubimme LC Kiikala vieraili luonamme 7.2.2020 sopivasti HIFK - TPS 
ottelupäivänä. Jääkiekko-ottelu pelattiin HIFK:n kotihallissa, Helsingin jäähallissa.  
Lopputulos 4-1 osoitti, että TPS:llä oli niin vahva kannustus mukanaan, ettei meillä HIFK:n 
kannattajina ollut mitään sanomista. Kiikalasta oli TPS:n kannattajia peräti kahdeksan.  
HIFK sai tyytyä vain viiden floorankenttäläisen kannustuskuoroon. 
 
Ottelu ratkesi 6 minuuttia ennen päätösvihellystä tilanteessa 1-3.  Silloin HIFK otti aikalisän 
ja lähetti maalivahtinsa katsomon puolelle.  Ja lopputulos oli selvä.  Kilpaluistelun kiekon 
perässä voitti TPS ja ottelu päättyi 1-4. 
 
Jälkipeli pelattiin ravintola Messeniuksessa. Floorankentän presidentti Kari Kammonen ja 
Kiikalan presidentti Timo Aalto vaihtoivat "viralliset" tervehdykset.  Raimo Paappa piti 
tietokilpailun ja sen voitti Kiikalan edustaja, Juha Satovuo.  Lopuksi vieraitten kiitokset esitti 
A-P Viljamaa. Teksti: Antti Tuomikoski. 
 
Vieraana Päijänteen ympäriajon naistensarjan voittaja 2019 
 
Päijänteen ympäriajon naistensarjan voittaja 2019 Tuire Aho kilparadalla maastossa. 
Maaliskuun alussa 3.3.2020 hän oli vieraana ja alustajana LC Floorankentän 
kuukausikokouksessa. Kuva vuoden 2018 kisakalenterista. 
Jaakko Koskinen oli kutsunut maaliskuun kuukausikokouksen esitelmöitsijäksi ystävänsä, 
enduromotoristi Tuire Ahon. Tuire kertoi harrastuksestaan ja kiinnostuksestaan siihen.  
Alustuksessaan Tuire tunnusti, kuinka onnistumisia oli edeltänyt "muutamia hankalia 
vuosia."     
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Lyhennelmä klubin jäsenen Jaakko Koskisen Facebook-sivuilta 
 
"Olen saanut toimia Tuiren yhtenä sponsorina hänen aktiiviuransa viimeisen kolmen 
vuoden ajan, niin ylä- kuin alamäissäkin. Hän aloitti uransa endurolla ja kokeili sitten 
classic motocrossia, mutta törmättyään ilmassa erään toisen ajajan kanssa hän 
loukkaantui pahasti ja siirtyi tämän jälkeen takaisin ”turvallisempaan" enduroon." 
  
"Tuire on ajanut Päitsin (Päijänteen ympäriajon) kuusi kertaa, mikä on kyllä aika saavutus. 
Yksi kolaus oli se, kun ihan uudesta fillarista lähti kisassa tehot ja piti ajaa radan sivuun. 
Syynä oli ollut se, että vasta 50 tuntia ajetun pyörän öljyt olivat tippuneet öljynsuodattimen 
kannen välistä. Uusi moottori maksoi viisi tonnia."  Siitä Jaakon osuus oli - oman 
ilmoituksensa mukaan - "vain vaivaiset" 10%. 
  
Tuiren parhaat saavutukset motoristiuralla ovat viime vuodelta 2019: Päijänteen 
ympäriajon naistensarjan voitto ja Gotlanti Grand National kilpailun Damer-luokan voitto. 
  
Nykyään Tuire valmentaa nuorempiaan ja on mukana myös alan järjestötoiminnassa. 
Lopuksi hän toivoi, että Jaakon ystävät tukisivat Päijänteen ympäriajoa. "Tukijäsenet 
tukevat ja mahdollistavat Päijänteen ympäriajon nyt ja tulevaisuudessa." Ohessa linkki 
tukijäsenyyslomakkeeseen: https://www.paijanne-enduro.fi/tukijasen/tukijasenyys-lomake 
  
Esitelmän jälkeen Jaakko kysyi Tuirelta, mitä hän tykkää siitä, kun Jaakon Vespaan tuli 
viime kesänä 10.000 kilsaa. Tuire piti kymmentä tuhatta aika hyvänä suorituksena, mutta 
oli jatkanut omista kilometreistään: ”Yli 20.000 tuli toisella katupyörälläni, Hondan 600-
kuutioisella CBR:llä”. 
 
Samassa kokouksessa mainittuna: adventtikonsertti nuorten ja kulttuuritoiminnan 
tukemiseen 
 
Konserttivastaava Antti Tuomikoski ja rahastonhoitaja Raimo Paappa olivat valmistelleet 
adventtikonsertin raportin.  Konsertin tuotto tullaan käyttämään nuorten tukemiseen ja 
kulttuuritoiminnan tukemiseen. 
 
Floorankenttä järjesti konsertin 21. kerran Temppeliaukion kirkossa. Kuorona oli Helsingin 
Laulu johtajanaan Hanna Remes, kuten joka kerta aikaisemminkin. 
 
Konsertti on totaalisesti koko klubin yhteishanke.  Jokaiselle, joka suinkin ehtii, riittää töitä 
ilmoitusten ja lippujen myyjinä, vieraitten vastaanottajina, järjestysmiehinä ja naulakoilla 
ym. tehtävissä.  Ilmoituksia käsiohjelmaan ja lippuja konserttiin olivat myyneet eniten 
Jaakko Koskinen ja Kyösti Pyysalo. 
 
Adventtikonsertti-ilta on uutisoitu Floorankentän nettisivuilla heti tapahtuman jälkeen 
joulukuun alussa 2019.  Uutinen säilyy siellä vuosikausia ennen kuin siirtyy arkistoon. 
 
Tulevan ensimmäisen adventtisunnuntain 29.11.2020 kaikki konserttivaraukset vahvistettu 
 
Floorankenttä on tehnyt seuraavan konsertin järjestämisestä sopimuksen sekä Helsingin 
Laulun ja kuoronjohtaja Hanna Remeksen sekä Temppeliaukion kirkon kanssa.  Konsertti 
järjestetään ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.11.2020 klo 19.00.  
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Ennakkojärjestelyissä Floorankentän yhteistyökumppani tulee olemaan Laurea AMK.  
Yhteistyökumppanuussopimuksessa on jo rehtori Jouni Kosken vahvistus. Teksti: 
Päijänteen ympäriajon osalta lyhennettynä Jaakko Koskisen Facebook-sivuilta ja muuten 
Antti Tuomikoski. 
 
Floorankenttä siirtyi virtuaalikokouksiin kevään 2020 ajaksi 
 
Ensimmäisessä hallituksen ja kuukausikokouksen yhteisessä virtuaalikokouksessa 
asialista oli täysipituinen. Toinen yhteiskokous pidetään huhtikuun lopulla. Toukokuun 
kokous on vielä mietinnässä. 
 
Muu toiminta tulee valitettavasti kutistumaan, mutta kutistuminen tullaan syksyllä ottamaan 
takaisin. 
 
Kevään peruutuksista ehkä merkittävin on äitienpäivätanssiaisten peruuntuminen. 
Floorankenttäläiset nimittäin ovat jo noin 10 vuoden ajan toimineet kavaljeereina Helsinki / 
Malmittarien järjestämissä äitienpäivätanssiaisissa Päiväkummussa. Usean vuoden ajan 
kavaljeeriosasto on saanut vahvistusta N-piirin kuvernööreiltä, varapiirikuvernööreiltä ja 
entisiltä kuvernööreiltä.   
 
Tämän vuoden tanssiaisten peruuntumisesta äskettäin soittaessaan Malmittarien 
äitienpäivätanssiaisvastaava Teija Loponen halusi varmistaa tanssiaisten jatkumisen ensi 
keväänä. Jatkon varmistaakseen hän nimitti meitä, siis floorankenttäläisiä ja tanssiaisiin 
osallistuneita kuvernööritason kavaljeereja "tanssiaisten kivijalaksi". 
 
Tämän kevään peruutuslistalle joutuivat muun ohella Tallinnan matka, kevätkauden 
päätösillallinen ja ilmeisesti joutuu myös kevätretki Kiikalaan, joka on toteutettu kaikkiaan 
jo parikymmentä kertaa.  
 
Sakari taisi olla ensimmäisenä realistisin fyysisten kokousten ja tapaamisten 
peruuttamiseen 
 
Sakari Hannula esitti sähköpostilla jo 13.3, ettemme tänä keväänä enää "kokoontuisi 
ainakaan fyysisesti." Niiden sijaan Sakari esitti sähköpostikokousta tai vastaavaa asioiden 
hoitamiseksi. Sakari totesikin: "Varautukaamme myös Auta lasta, auta perhettä -
aktiviteettimme peruuntumiseen 25.4." 
 
Floorankentän kauden päätös 
 
Floorankentän kausi päättyi 5.5.2020 klubikokoukseen virtuaalikokouksena.  Tarvittaessa 
pidämme vielä lyhyen kokouksen touko/kesäkuun vaihteessa.  Uusi kausi alkaa näillä 
näkyminen normaalikokouksena syyskuun ensimmäisenä tiistaina 1.9.2020.   
 
Tässä toukokuun kokouksessa ikävimpiä asioita oli ensi syksyksi kaavaillun Puolan 
matkan peruuntuminen.  Emme siis pääsekään suunnitellusti Mannerheimin jalanjäljille, 
vaikka Puolassa asuva oma jäsenemme Jukka Soisalon-Soininen oli kaikki 
matkasuunnitelmat tehnyt valmiiksi.  
 
Aiemmin on jo todettu, että touko/kesäkuun vaihteeseen suunniteltu Kiikalan matka 
peruuntuu. Tämä on ensimmäinen Kiikalan matkan peruuntuminen.  Perinne on jatkunut jo 
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kohta 20 vuotta.  - Mutta miellyttävä perinne ei tule yhteen Koronaan kaatumaan. Onneksi 
kiikalalaiset vierailivat meidän luonamme jääkiekkomatsissa kevättalvella 7.2.2020.  Ja 
luonnollisesti olimme kohteliaita isäntiä: annoimme Tepsin voittaa. 
 
Tässä toukokuun kokouksessa valittiin presidentti, hallitus ja muut virkailijat.  Heinäkuun 
ensimmäisenä päivänä Kyösti Pyysalo aloittaa toisen presidenttikautensa, lähimpinä 
avustajinaan klubisihteerinä jatkaa Kari Vento ja kokoussihteerinä Jaakko Koskinen. Tilaa 
Kyöstille tekee päättyvän kauden presidentti Kari Kammonen. Teksti Antti Tuomikoski. 
 
Liiton vuosikokous pidettiin nettikokouksena, hermokeskus oli Seinäjoella 
 
Suomen Lions-liiton vuosikokous pidettiin 13.6.2020 nettikokouksena.  Noin 
kymmenhenkinen hermokeskus oli perustettu Seinäjoelle, sillä ennen koronakautta 
vuosikokous oli suunniteltu pidettäväksi juuri Seinäjoella. 
 
Yli tuhannen hengen kokousta oli valmisteltu jo kaksi vuotta, mutta koronavirus muutti 
suunnitelmat täydellisesti.  Toteutetun nettikokouksen puheenjohtajana toimi Liiton 
puheenjohtaja Aarne Kivioja ja sihteerinä Liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. 
 
Kaudelle 2020-2021 Liiton puheenjohtajaksi valittiin Matti Reijonen M-piiristä, LC 
Vampula. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Mustonen B-piiristä, LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/Nice. 
 
Kokoukseen osallistui yli 500 virallista edustajaa.  Ilman valtakirjaa kokouksessa oli 
satakunta vierailijaa, lähinnä klubilaisia ja LEOja.  Floorankentän virallisia edustajia oli 
kolme: presidentti Kari Kammonen, varapresidentti Kyösti Pyysalo ja entinen 
piirikuvernööri Antti Tuomikoski.  
 
Hermokeskuksessa tekniikka kaiketi pelasi lähes moitteettomasti.  Tämän jutun 
kirjoittaneen toimittajan kotona Tikkurilassa sen sijaan katkoksia oli parikymmentä. Jopa 
puheenvuoroja siirrettiin, jotta tässä kokouksessa varmasti saadaan käsiteltyä kaikki 
tärkeimmät asiat. - Onneksi kaikki saatiin käsiteltyä, esityslista mentiin loppuun saakka.  
 
Tämä oli ensimmäinen nettitoteutuksena pidetty Lions-liiton vuosikokous. Teksti: Antti 
Tuomikoski. 
 
 


