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Lions Club Helsinki / Pasilan 

toimintakertomus kaudelta 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubipresidentti Simo Pääkkösen saatesanat 
 

Lions Club Helsinki/ Pasila on joutunut koronarajoitusten vuoksi perumaan useita 

tapahtumia kuten esim. sankarihaudoilla käynnin ja Melvin Jones -lounaan. Kiitän 

clubin jäseniä aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta kuluneen vuoden aikana. 

Tarkoituksenamme oli tehdä monia asioita, jotka nyt siirtyvät seuraaville vuosille. 

Tällaisia olivat muun muassa klubivierailu LC Helsinki/Kruunuhaan kanssa: he 

tulevat varmaan mielellään käymään ensi kauden aikana erikseen sovittuna 

ajankohtana. Samoin jouduimme perumaan kevätjuhlan Katajanokan Kasinolla 

sekä Fame-museokäynnin Triplassa. Nämäkin toteutettaneen ensi kaudella. 

 

Kiitän kaikkia klubimme jäseniä kuluneesta kaudesta. Toivon, että ensi kaudesta 

tulee antoisampi meille kaikille. Klubimme toimintaa tällä kaudella eritellään 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa, joiden laatimisesta haluan kiittää Jaakko 

Koskista ja Antti Tuomikoskea.  

 
LC Helsinki/Floorankentän nimi muutettiin LC Helsinki/Pasilaksi 

 

Floorankentän nimi on muutettu LC Helsinki/Pasilaksi ja nimenmuutos on otettu 

käyttöön 1.7.2021. Klubin uusi standaari otettiin käyttöön keväällä 2022, samoin 

kuin LC Hki/Floorankentän perinnelippuun kiinnitetty LC Hki/Pasila-lippunauha. 

Standaarin ja lipun nauhan suunnitteli klubin jäsen Jaakko Koskinen. 
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Sääntöjä tarkasti noudattaen Floorankentän nimi muutettiin syksyllä 2020 

nettikokouksessa LC Helsinki/Pasilaksi. Nimenmuutos oli yksimielinen. Muutoksen 

keskeisimpänä perusteena oli se, että Floorankentän toimialue on koko ajan ollut 

Helsingin Pasila. Länsi-Pasilakin lopetti toimintansa 2004 ja silloin klubin jäsenet 

liittyivät LC Helsinki/Floorankentän jäseniksi. Siitä lähtien Floorankenttä on siis 

yksin ollut Pasilassa toimiva Lions-klubi. 

 

Edellisen kauden presidentti Kyösti Pyysalo toimitti nimenmuutosasiakirjat N-piirin 

kuvernöörille Markku Vesikalliolle 8.2.2021. Kuvernööri toimitti asiakirjat 

kansainväliselle päämajalle välittömästi, ja sieltä tuli päätös parin päivän kuluttua 

10.2.2021. Nimi oli siis muuttunut LC Helsinki/Pasilaksi. Patentti- ja rekisterihallitus 

muutti Floorankentän nimen 7.4.2021 alkaen muotoon LC Helsinki/Pasila ry.   

 

 Klubi otti käyttöön uuden nimensä uuden toimikauden alkaessa 1.7.2021. 

 Nimenmuutos toki julkistettiin Päämajan ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätösten 

 mukaisesti. Nimenmuutoksesta suurimman työn tehnyt viime kauden presidentti 

 Kyösti Pyysalo sai huomionosoituksena kunniakirjan. 

 

Samalla kuin klubin nimi muuttui, muuttui myös klubin kotisivujen osoite. Uusi osoite 

on www.verkkoviestin.fi/lionshkipasila. 

 

Teksti Antti Tuomikoski 

 

Epätieteilijät astuivat ulos kylmäkaapista 

 

Jaakko Koskinen heittää kylmän kiven merialtaaseen: Jaakon päivän kylmä kivi 

singahti sunnuntaina 25.7.2021 Jordaniin. Suomen Epätieteellinen Seura oli 

piileksinyt helteiden ajan kylmäkaapissa ja astui vihdoin ulos heittääkseen pieteetillä 

jäähdytetyn kylmän kiven Presidentinlinnan edustalla olevaan merialtaaseen.  

  

Allas sijaitsee Helsingissä aivan Kauppatorin kupeessa. Uimakansa sai seurata 

katseella, kun seuran vuonna 1995 aloitettu perinteinen tempaus toteutui. 
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Tämänvuotinen kivi on haettu Tammelan Torronsuolla sijaitsevalta Härkäsaaren 

kivilouhokselta. Torronsuo on Suomen syvin suo. Torronsuon etelälaidan 

kalliopaljastumat osoittautuivat 1700-luvulla hyviksi kvartsinlähteiksi ja sitä louhittiin 

lasiteollisuuden tarpeisiin. 

  

Epätieteilijöiden retkikuntaa Torronsuolla johti Jaakko Suvanto. Retkikunnan johtaja 

Suvanto oli mukana myös itse heittotapahtumassa. Varsinaisesta heitosta vastasi 

Suomen Epätieteellisen Seuran puheen- ja toiminnan johtaja Jaakko Koskinen. 

Jaakko Suvannon tehtävänä oli varmistaa, ettei kivi jää kellumaan. Heiton jälkeen 

kivi hinattiin takaisin merialtaasta ja se palautetaan vähin äänin Torronsuon 

louhokseen. 

 

Kivi on esijäädytetty viime keväänä Vuosaaressa sijaitsevassa menneen talven 

lumikasassa. Sitten kiveä oli säilytetty Otaniemessä sijaitsevan lähes absoluuttisen 

nollapisteen vieressä olevassa kellarissa. 

 

Viimeinen kylmäsilaus kiveen annettiin vielä Jaakon päivänä Kolmen Kaverin 

Jäätelötehtaan tuulitunnelissa. 

 

Epätieteilijät saapuivat Presidentinlinnan edustalle hyvissä ajoin mukanaan 

palokalusto. Palokalustoa tuli niin Lauttasaaren VPK:n paloasemalta kuin 

Epätieteilijöiden kalustevarastoltakin. Epätieteilijöillä oli mukanaan Fiat 500-

apusammutusyksikkö ja kaksi palo-Vespaa, joita kaikkia yleisö pääsi ihastelemaan 

aivan lähietäisyydeltä. 

 

LC Pasilan edustajia paikalla oli kolme klubin entistä presidenttiä: Pertti Huovinen ja 

Harri Pirkkalainen sekä Jaakko Koskinen. Tähän saakka LC Pasilan nimi on ollut 

LC Floorankenttä. Tilaisuuteen osallistui muutamia kymmeniä osanottajia, 

epätieteilijöitä ja lioneita sekä kylmän kiven heitosta muuten kiinnostunutta yleisöä. 

 

Teksti: Jaakko Koskinen ja Antti Pohjolan-Pirhonen 
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Klubimme lippu uuden presidentin hoteisiin 

 

Hallituksen kokouksessa 31.8.2021 viime kauden presidentti Kyösti Pyysalo luovutti 

klubimme lipun uuden presidentin Simo Pääkkösen hoteisiin. 

 

LC Pasilan jäsenelle kuvernöörin yhden tähden kunniamerkki 

 

LC Pasilan kuukausikokouksen 7.9.2021 päätteeksi presidentti Simo Pääkkönen 

ojensi kauden 2019 - 2020 kuvernöörin Jenni Luomalan toimeksiannosta 

piirihallituksen entiselle jäsenelle Timo Rantaselle DG:n yhden tähden kunniamerkin 

ansiokkaasta työstä piirihallituksessa. Timo on toiminut piirihallituksen jäsenenä 

kaksi vuotta 2018-2019 ja 2019-2020. Kolmannen alueen 1. lohkonpuheenjohtajana 

hän toimi 2018-2019 ja kolmannen alueen puheenjohtajana 2019 -2020. 

 

Kokouspäätöksenä päätettiin mm., että klubikokousten lähikokouksiin voivat 

osallistua vain ne jäsenet, jotka ovat saaneet kaksi koronarokotusta. Ketään ei 

kuitenkaan suljeta pois kokouksista, sillä LC Pasilan kokouksiin voivat jäsenet 

osallistua myös etänä. 

 

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

Uusi kuvernööri Markku Helle LC Pasilan klubivieraana 

 

N-piirin tervehdyksen LC Pasilalle esitti kuvernööri Markku Helle. 

Heinäkuun alussa virassaan aloittanut N-piirin kuvernööri Markku Helle vieraili LC 

Helsinki Pasilan lokakuun kokouksessa 5.10.2021 Nyyrikissä.  

 

Kokous alkoi juhlavasti, sillä äskettäin 80 vuotta täyttänyt Mikko Latva tarjosi maljat 

klubikokouksen alussa. 

 

Mikko on klubimme LC Pasilan (aikaisemmalta nimeltään LC Floorankenttä) 

perustajajäsen ja tähän mennessä hän on ainoa, joka jäsenistämme on saavuttanut 
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80-vuotisiän. Mikon merkkipäivän kunniaksi klubimme on tehnyt 100 € lahjoituksen 

Syöpäsäätiölle. Hallitus tiedusteli etukäteen Mikon toivetta lahjoituksen saajaksi. 

 

Alustuksensa alussa kuvernööri Markku kiitteli klubimme aktiivista toimintaa ja 

nettisivuja jo yli 15 vuoden ajalta. 

 

Puheensa päätteeksi kuvernööri välitti päämajan onnittelut Pertti Huoviselle ja 

Markku Heinarolle. Pertti sai kunniakirjan 25-vuotisesta jäsenyydestä Lions-

järjestössä ja Markku sai vastaavan 10-vuotisesta jäsenyydestä.  

 

Kokouksen päätteeksi lohkon puheenjohtaja Kyösti Pyysalo kutsui mahdollisimman 

monta klubilaista Aluefoorumiin 21.10. klo 18.00 Nyyrikkiin. Siellä on yhtenä 

alustajana LC Pasilan klubin jäsen, energiakonsultti Hannu Rantapää. Ennen 

eläkkeelle jäämistään Hannu toimi Winda Powerin projektinjohtajana ja partnerina. 

Aluefoorumissa hänen alustuksensa aihe on ”Uusiutuvan energian kehitys 

Suomessa.” 

 

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

Joulun odotus alkoi adventtikonsertilla ”Joulun Odotus” 

 

Helsingin Laulun ja LC Helsinki/Pasilan adventtikonsertti ”Joulun odotus” 

Temppeliaukion kirkossa ensimmäisenä Adventtisunnuntaina 28.11.2021 aloitettiin 

Hoosiannalla. Saman perinteen mukaisesti konsertilla aloitettiin joulun odotus. 

Perinne on jatkunut jo 23 vuotta.  

 

Koronan vuoksi viime vuonna konsertti järjestettiin striimattuna. Silloin yleisöä ei 

päässyt kirkkoon lainkaan ja kuorosta sai olla esiintymässä vain kuoron johtaja 

Hanna Remes ja vajaa kolmasosa eli kymmenkunta kuorolaista. Nyt koko kuoro sai 

esiintyä kirkossa ja yleisö sai seurata konserttia Temppeliaukion kirkossa. Osa 

järjestöasiakkaistamme halusi silti seurata tätäkin konserttia striimattuna. 

 

 Tänä vuonna kuoro ja yleisö joutuivat käyttämään maskia koko kirkossaoloajan. 

Vahvaa maskisuositusta noudatettiin tunnollisesti. 
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Seitsemänkymmenvuotista toimintaansa äskettäin juhlinutta kuoroa – Helsingin 

Laulua – johti tänäkin vuonna Hanna Remes, MuT.   

 

Konsertin tuotto käytetään suurimmalta osin nuorten tukemiseen sekä 

kulttuuritoiminnan tukemiseen.  

 

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

Mannerheimin Puolan vuodet kiinnostavat edelleen 

 

LC Helsinki/Pasilan perustajajäsenen Jukka Soisalon-Soinisen kirjoittama kirja 

Mannerheimin Puolan vuosista kiinnostaa edelleen. Klubimme nettisivuilla oli 

aiheesta ensimmäinen juttu jo keväällä 2021.  

 

Kirjan molemmat kirjoittajat Jukka ja Anna Soisalon-Soininen olivat marraskuun 

2021 klubikokouksessamme esittelemässä kirjaa.  

 

Kirja on saanut julkisuutta monissa järjestöissä ja lukuisissa tiedotusvälineissä. 

Tämän vuoden alussa aiheesta haastateltiin toista kirjoittajaa, Jukka Soisalon-

Soinista Alfa TV:ssä. Haastattelu löytyy edelleen osoitteesta: Alfa TV, Asiaohjelmat, 

Isäntänä Tapani Ruokanen.   

 

Kirjassa Mannerheimin ystäväsukuun kuuluva taiteilija, kreivitär Inka Zamoyska 

muistelee: ”Varhaislapsuudestani muistan Mannerheimiin liittyneet lämpimät 

tunnelmat kodissani. Kun sain ajatuksen maalata hänen muotokuvansa, halusin 

hänen hymyilevän”. 

 

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

 

Klubimme LC Kaivokselan vieraana 

 

Vierailun aikana keskusteltiin puolin ja toisin suosituimmista ja/tai uusimmista 

aktiviteeteista. LC Kaivoksela oli avustanut tammikuun lopulla Hiihtoliittoa sen 

järjestäessä uusitulla Olympiastadionilla lasten hiihtotapahtumaa. Tapahtumassa oli 
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avustajina muitakin Lions-klubeja N- ja B-piiristä sekä jäseniä muutamasta klubista 

myös C-piiristä. Sekä lapsia että aikuisia tuli Stadionille tasaisena virtana, ruuhkaa 

ei ollut koko aikana. Hiihtoliitto jatkanee ensi talvena tapahtuman järjestämistä ja 

ainakin LC Kaivoksela jatkaa siellä avustustoimintaansa.  

 

LC Kaivoksela toteuttaa tänä keväänä toukokuussa klubimatkan Kööpenhaminaan. 

Illan vieraat taas muistelivat kaikista kauimmaksi ulottunutta klubimatkaansa. Se 

totutettiin 2008 Kiinaan; sen vuoksi sinne, koska yksi klubimme jäsen (Hannu 

Rantapää) oli silloin töissä Kiinassa ja Hannu toteutti heille mielenkiintoisen 

matkaohjelman. Kiinan matkalla oli mukana jäseniä myös silloisen Floorankentän 

ystävyysklubista, LC Kiikalasta.  

 

LC Vantaa/Kaivoksela on perustettu 1969 ja sen 50-vuotisjuhlaa vietettiin 2019. LC 

Pasila on perustettu 1988 ja klubin 30-vuotisjuhla järjestettiin 2009. Ensimmäiset yli 

30 vuotta LC Helsinki/Pasila toimi nimellä LC Helsinki/Floorankenttä. 

 

Toimintakautensa aikana kumpaankin klubiin on liitetty yksi klubi. LC Kaivokselaan 

on liitetty LC Martinlaakso. LC Pasilaan on liitetty LC Länsi-Pasila vuonna 2004. 

 

Vierailun isäntäklubin LC Kaivokselan sihteeri Markus Flaaming on koko maassa 

yksi tunnetuimpia Leijonia. Markus on ollut Suomen Lions-liiton puheenjohtaja (CC) 

2002-2003 ja Suomen Lions-liiton pääsihteeri (GS) 2004-2012 sekä Lions-liikkeen 

Kansainvälisen hallituksen jäsen, Kansainvälinen johtaja (ID) 2016-2018. Ja nyt 

tälle toimintakaudelle 2021-2022 Markuksen ura on edennyt LC Vantaa/ 

Kaivokselan sihteeriksi. 

 

Isäntäklubin presidentti Ismo Repo esitteli klubinsa LC Kaivokselan. Ja 

vierailijaklubin presidentti Simo Pääkkönen esitti kiitoksensa saamastamme 

kutsusta. Kutsujärjestelyt ovat osittain N-piirin organisoimia. Vierailun aikana 

isäntäklubi piti kuukausikokouksensa. Samalla me vieraat saimme sisäpiiritietona 

seurata, kuulla ja nähdä, mitä Kaivokselan klubissa tehdään, kuinka toiminnat 

toteutetaan. Otettiin opiksi. 

 

Klubimestari Jarmo Heinonen esitteli Suomalaisen Klubin joka kerroksen. 
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Esittelynsä Heinonen aloitti Helsingin Suomalaisen Klubin perustamisesta vuonna 

1876, keisari Aleksanteri II:n valtakaudella. Nykyinen rakennus on rakennettu 1950-

luvulla. Historiakatsauksen lisäksi hän esitteli Suomalaisen Klubin taidetta. Eniten 

kuvia on puheenjohtajista, mutta muutakin korkeatasoista taidetta siellä on yllin 

kyllin.  

  

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

LC Pasilaan otettu uusi jäsen 

 

Jäsenehdokkaan kummi Kyösti Pyysalo oli esittänyt klubimme presidentille Simo 

Pääkköselle  Juha Ylä-Lahden kutsumista LC Pasilan jäseneksi. Sääntömääräisiin 

seremonioihin kuului äänestyksen toimittaminen. Äänestyksen tulos oli yksimielinen 

uuden jäsenen valinnan puolesta. Maaliskuun ensimmäisen päivän kokouksessa 

LC Pasilaan otettiin uusi jäsen, Juha Ylä-Lahti Vantaalta.  

 

Juha ja Kyösti ovat pitkäaikaisia ystäviä, heillä on mm. yhteinen urheiluharrastus, 

aikido. Monet ystävät pitävät Juhaa mm. lapinhulluna. Kavereitten mukaan Juhan 

tunnusmerkkejä ovat myös reiluus ja rehellisyys. Äänestyksen jälkeen klubin 

presidentti Simo Pääkkönen sai lyödä pöytään yksimielisen valinnan. 

 

Kokous jatkui toisenlaisella juhlallisella seremonialla. Presidentti Simo sai ojentaa 

Kyöstille kansainvälisen Lions-liikkeen Chevron-palkitsemisen 30-vuotisen 

jäsenyyden johdosta LC Helsinki/Pasilassa. (Aiemmin klubimme nimi oli yli 30 

vuotta LC Helsinki/Floorankenttä.) 

 

Teksti: Antti Tuomikoski 

 

Avustusta ystävyysklubi Lviv´lle 

 

Klubimme LC Pasila päätti klubikokouksessa 5.4.2022 myöntää ystävyysklubilleen 

LC Lviv´lle avustusta 500 € Lions-toimintaan. Klubi toimii Ukrainassa Lviv´n 

kaupungissa.  Käsiäänestyksen tulos avustuksen myöntämisestä oli yksimielinen. 
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LC Helsinki/Pasilalla (aikaisemmalta nimeltään LC Helsinki/Floorankenttä) on 

pitkäaikaista yhteistoimintaa LC Lviv´n kanssa. Klubimme vieraili LC Lviv´n kutsusta 

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan länsiosassa sijaitsevassa Lviv´ssä 

lokakuussa 2006. Klubimme perustajajäsen ja edelleen toimiva jäsen, Puolassa 

vakituisesti asuva Jukka Soisalon-Soininen tapaa Lviv´ssä toimivia Lions-ystäviään 

lähes vuosittain. 

 

LC Vantaankoski–Vandaforsen on päättänyt tukea LC Lviv´iä tuhannella eurolla. 

https://www.verkkoviestin.fi/lionsvantaankoski/ 

 

Taustalla on LC Floorankentän vierailu Ukrainaan 2006 

 

Yli viitisentoista vuotta sitten, syksyllä 2006 silloisen nimeltään LC Floorankentän 

edustajat vierailivat Ukrainassa. LC Lviv´n kutsusta klubimme teki silloin Jukan 

johdolla seitsenhenkisen Lions-ryhmän vierailun Ukrainaan, Lviv´iin ja Kiovaan. 

Onnistuneen klubivierailun ikään kuin kruunasi ohjelmajärjestelyissä Lviv´ssä 

aktiivisesti olleen lukioikäisen Bohdanin kutsu kuukaudeksi Suomeen Lions-

nuorisovaihtoon.    

 

Bohdanin vierailuohjelma Suomessa alkoi kesällä 2007 parin viikon mittaisella Lions 

Liiton vaihto-oppilasleirillä. Sen lisäksi 2006 mukana olleet floorankenttäläiset olivat 

luvanneet Bohdanille järjestää kahden viikon vierailuohjelman Suomessa. 

Floorankentän vierailuosuudesta käytännössä vastasivat Matti Pirjetä, Jukka 

Soisalon-Soininen ja Antti Tuomikoski. Matin käynnit suuntautuivat mm. Turkuun ja 

Tampereelle sekä Lohjanjärven rannalle. Antin osuudessa tutustuttiin mm. 

Heurekaan ja vierasta erityisesti miellyttäneeseen pienoisgolfiin Espoossa. Jukka 

vei vieraan ”toiseen työpaikkaansa” eli Korvatunturille tutustumaan mm. Joulupukin 

pajaan.   

 

Paluumatkalla Lapista nuori vieras oli halunnut tutustua Raatteen tiehen ja siellä 

oleviin ukrainalaisten sotilaiden hautausmaalle ja muistomerkkeihin. Syyskuussa 

1939 ukrainalaisista muodostettu Sininen divisioona oli komennettu Puolasta 

Suomeen Raatteen tielle. Monien sotaretki päättyi kohtalokkain seurauksin.   

 

Teksti: Jukka Soisalon-Soininen ja Antti Tuomikoski 
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Kesän kynnyksellä: 

 

Baltian matka 

 

Matkaan osallistui neljä klubin jäsentä ja organisaattorina toimi Mikko Liski. Matka 

12-15.5 suuntautui Baltiaan ja sen teemana oli "Jääkäreiden Jäljillä". Mukana olivat 

Mikko Liski, Raimo Paappa, Hannu Salo, ja Pertti Huovinen. 

 

 

Klubistandaarin ensikappaleiden jako 

 

Presidentti Simo Pääkkönen luovutti standaarin suunnittelijan kappaleen 

suunnittelijana toimineelle Jaakko Koskiselle ja ensikappaleen piirikuvernööri 

Markku Helteelle. Standaarin tilanneet klubilaiset saivat omat kappaleensa 

klubisihteeri Kari Vennolta.  

 

Stipendit 

 

Klubi luovutti perinteiset peruskoulujen stipendit toukokuussa. Päätettiin, että 

pidetään stipendeissä sama taso kuin viime vuonna. Veljet Simo ja Matti veivät 

stipendit kouluihin setelirahana ja koulut jakoivat stipendit klubin nimissä. Pasilan 

kouluille annettiin jaettavaksi 300 € ja Arabian koululle 200 €, stipendit olivat 

suuruudeltaan á 50 €. 

 

Palkitsemiset  

 

Veli Pertti Huovinen sai ”Vuoden Leijona” –palkinnon, veli Sakari Hannula sai 15-

vuotismerkin ja veli Raimo Paappa sai 25-vuotismerkin. 

 

Äitienpäivätanssiaiset  

 

Kävimme tanssittamassa hoivakodissa asustavia ladyja, Repovuorentie 12 

Paloheinässä ja 4.5. klo 13-15. 
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Klubin lippu 

 
Klubin lipun suunnittelu alkoi loppukaudesta ja työryhmä Jaakko Koskinen, Sakari 

Hannula ja Antti Tuomikoski tuovat esityksen klubille sen valmistuttua. 

 

Nuijanvaihtokokous 

 

Ukkoporukassa pidettävän nuijanvaihtokokouksen paikaksi valittiin Hakaniemen 

rannan kelluva baari Juttutupaa vastapäätä. Kokous pidettiin 9.6. klo 17:00 alkaen. 

Paikalla olivat veli presidentin (Simo) lisäksi veljet Antti, Jaakko, Pertti, Arto, Kari, 

Raimo, Kyösti ja Harri P. 

 

Kouvolan valtakunnallinen kokous 10-12.6 

 

 Osallistujat olivat Antti ja Jatta Tuomikoski, Hannu Rantapää, Kyösti Pyysalo ja 

 Simo Pääkkönen. Majoituspaikaksi oli löytynyt omakotitalo.  

 

 


