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PRESIDENTIN TERVEHDYSSANAT 
 
Toimintavuosi 2015-2016 oli taas täynnä aktiviteetteja ja 
tapahtumia niin kuin edelliset kaudetkin. Kausi aloitettiin 
perinteisesti arpojen myynnillä ja niitä klubilaiset ostivat päävoitto 
mielessä. Esitelmät saatiin taas käyntiin ja ensimmäinen esitelmä 
oli Mikko Liskin sotahistorian esitelmä.  
 
Nenäpäiväkeräys järjestettiin lauantaina 6.-7.11.2015 Arabian 
kauppakeskuksessa. Kahden päivän tulos oli noin 1200 euroa, 

mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Marraskuun klubikokous pidettiin Elina 
Pankkiiriliikkeen tiloissa Helsingin keskustassa. Elina Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Pertti 
Wuotila kertoi yrityksen toiminnasta ja saimme myös tietoiskun Olympiastadionin 
remontista Urheilumuseon toimitusjohtaja Pekka Honkaselta.  
 
Kauden päätapahtuma adventtikonsertti oli jälleen menestys. Konsertti järjestettiin 
perinteisesti Temppeliaukion kirkossa 29.11.2015 ja tämä oli seitsemästoista kerta. 
Konsertin ohjelmasta vastasi Helsingin Laulu Hanna Remeksen johtamana. Konsertin 
lipunmyynti ja mainostenmyynti sujui hyvin ja tätä perinnettä jatketaan myös tulevina 
vuosina. Konsertti sai kehuja myös Facebookissa. Helsingin laulu juhli keväällä pitkää 
taivaltaan ja järjesti 65-vuotisjuhlakonsertin, joka pidettiin Karjalatalolla 13.5.2016. Oli 
hienoa nähdä Helsingin laulun monipuolinen ohjelmisto, olimmehan aikaisemmin nähneet 
vain otoksia jouluohjelmistosta. Syksyyn mahtui myös Southpaw Steel’n Twang -yhtyeen 
levynjulkistus tilaisuus sekä pikkujoulut. 
 
Kevätkausi alkoi Haaga-Helian rehtorin Teemu Kokon vierailulla tammikuussa. 
Vierailimme perinteisesti sankarihaudoilla 9.1.2016. Helmikuun alussa pääsimme 
vierailemaan Steinway Piano Galleryssä Helsingissä. Saimme kuulla Arto Huhtasen 
tulkintoja hienoista kappaleista. 
 
Esitelmät jatkuivat kevätkaudella Aleksei Dernajatin vierailulla ja aihena oli luovan 
suunnittelun prosessi. Eero Honkanen vieraili klubillamme aiheena hautausalan yrittäjän 
haasteet nykypäivänä. 
 
Äitejä muistettiin kaudella kahdessa tapahtumassa. Toisen juhlan järjesti LC 
Hki/Malmittaret Paloheinän Hoitokoti Päiväkummussa ja toisen järjesti LC Hki/Park 
Puistolan vanhainkodissa. 
 
Floorankenttä järjesti ensimmäistä kertaa Auta Lasta, Auta Perhettä –aktiviteetin 
lauantaina 14.5.2016 ja paikkana oli Arabian kauppakeskus. Aktiviteetti järjestettiin 
yhdessä LC Hki/PRO Humanon kanssa. Floorankenttäläisistä tapahtuman koordinaattori 
oli Sakari Hannula. Saimme kerättyä viisi ostoskärryllistä hyödyllisiä tavaroita, jotka 
lahjoitettiin Helsingin ensikotiin. Keräys oli menestys ja päätimme jatkaa keräystä myös 
tulevina vuosina.  
 
Kausi päättyi kullanhuuhdontaretkeen Lappiin Lemmenjoelle, joka järjestettiin 9.-
13.6.2016. Ennätimme lyhyessä ajassa nähdä monta eri kohdetta Lapissa mm. 
Ahkuntuvan, jossa meistä pidettiin hyvää huolta, saamelaismuseon Siidan ja Ukonkiven, 
joka sijaitsee noin 45 minuutin venematkan päässä Inarista. Pääsimme myös jokiveneen 
kyytiin ja kävimme kuuluisilla kullanhuuhdontapaikoilla.  



 
Tämä oli ensimmäinen kauteni klubipresidenttinä ja se oli erittäin antoisa kokemus. Asiat 
hoituivat hyvin. Etenkin sihteerikaksikon, Jaakko Koskisen sekä Kari Vennon avustuksella 
asiat saatiin järjestettyä. Haluan myös kiittää kaikkia floorankenttäläisiä sekä muita tahoja 
ja henkilöitä jotka edesauttoivat kauden onnistumista.  
 
 
Kari Kammonen 
 
Klubipresidentti 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän vuosikertomuksen tekstit on otettu LC Hki/Floorankentän www-sivuilta, jotka on 
pääosin kirjoittanut Antti Tuomikoski ja tekstien kirjoittamisessa Antti on saanut toki apua 
klubilaisilta ja siitä kiitos kaikille tekstintuottajille. Toimintakertomuksen sisällön kokosi 
kokoussihteeri Jaakko Koskinen ja mainitsi tekstien lopussa, jos yksittäinen klubilainen oli 
tuottanut jonkun tekstin kokonaan. 



KAUSI ALKOI REIPPAASSA HENGESSÄ  
Uusi presidentti Kari Kammonen pani ensi töikseen nuorisoarvat myyntiin syyskauden 
ensimmäisessä kokouksessa.  No, Kari totesi, että osa jäi myytäväksi vielä seuraavassa 
kokouksessa. Arpajaislain määräysten vuoksi tietty osa myynnistä on käytettävä voittoihin, 
siksi näissäkin arpajaisissa on paljon voittoja, yhteensä 1000 kpl. Suurimmat voitot ovat 
auto, Peugeot 208 ja viisi matkaa ensi kesän kansainväliseen vuosikokoukseen 
Conventioniin Japaniin. Arpajaisten tuotto käytetään nuorisotoimintaan. 
 
Ensimmäisessä kokouksessa lyötiin lukkoon koko kauden kalenteri. Adventtikonsertti 
järjestetään ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.11. Nenäpäivään varattiin kaksi 
keräyspäivää (6. ja 7.11); televisiossa Nenäpäivää vietetään 6.11. Raimo Paappa vetää 
sekä klubin että piirin Nenäpäivän ja toimii Liiton tilastovastaavana. Illan aikana jännitetään 
televisiosta Raimon kokoamaa tietoa valtakunnallisesta Leijonien keräystuloksesta.  
 
Ensi vuonna alkaa ja Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlavuoteen 2017 päättyy Punainen 
Sulka. Sulkavastaavaksi valittu Kyösti Pyysalo esitteli keräyksen tämänhetkisen 
valmisteluvaiheen. 
 
Klubiesitelmät aloittaa Mikko Liski "sotamuistoseikkailuilla". Mikko on vetänyt usean 
vuoden ajan retkiä luovutetun Karjalan taistelupaikoille. Matkoille ovat osallistuneet monet 
floorankenttäläiset, useat jopa peräkkäisinä vuosina. 
 
Kari Vento lupautui jälleen joulukorttivastaavaksi. Matti Pirjetä huolehtii 
rauhanjulistekilpailusta. Liiton palvelutarjottimesta presidentti suositteli ottamaan 
Ratnapuran silmäsairaalan tukemisen. Jaakko Koskinen kutsui klubilaisia ystävineen 
Southpaw, Steel' Twang levynjulkistustilaisuuteen 26.11.    
 
Piirihallituksen jäsen, ZC Sakari Hannula esitteli Liiton uuden tapahtumapäivän, Hyvän 
päivän 8.10. Sakari kertoi, kuinka "Hyvän päivään voi ankkuroida minkä tahansa 
Floorankentän aktiviteetin noihin aikoihin kun Hyvän päivä on." 
 
Hannu Salo veti lopuksi tietokilpailun, jonka voitti jatkokierroksilla Kari Vento.  
 
Todettakoon uutta olevan myös se, että sihteerillä on avustaja. Varsinaisena sihteerinä 
toimii Kari Vento ja hänen avustajanaan kokoussihteeri Jaakko Koskinen. Kokoussihteerin 
tehtäviin kuuluu kokousrutiinit kutsuineen ja pöytäkirjoineen. Varsinainen sihteeri vastaa 
muista sihteerin tehtävistä. 
 
Ja lopuksi todettakoon, että klubia johtaa tämän vuoden kaksikko Kari&Kari, presidenttinä 
Kari Kammonen ja varsinaisena sihteerinä Kari Vento. 

SOTAHISTORIAA 
Floorankentän veljet osallistuivat jälleen klubimme jäsenen Mikko Liskin järjestämälle 
sotahistorian retkelle syksyn aikana. Tänä vuonna retken aiheena oli Talvisota 1939-1940, 
josta Mikko piti esitelmän lokakuun kokouksessamme. 
 
Retkellä tutustuttiin Talvisodan kuuluisimpiin taistelupaikkoihin Laatokan kannaksella ja 
Karjalan kannaksella evl.evp. Ari Raunion toimiessa sotahistorian oppaana. Laatokan 
kannaksella tutuiksi tulivat mm. Aittokoski, Suojärvi, Kollaanjoki, Ruhtinaanmäki sekä 
Lemetin ja Uomaan mottitaistelut. 



 
Matka jatkui Sortavalan kautta Laatokan rantatietä Keljan kautta Taipaleenjoelle, 
Kiviniemeen ja Valkjärvelle sekä viimeisenä matkapäivänä Äyräpäähän, Summaan ja 
Viipuriin. 
 
Matkalaiset pääsivät myös tutustumaan nykyaikaisempaan tykkikaluston venäläisten 
siirtäessä telapatteristoaan Perkjärven asemalta Kamenkan (ent. Kaukjärvi) 
harjoitusalueelle Summan eteläpuolelle. Alueella järjestettiin viikkoa myöhemmin Venäjän, 
Valko-Venäjän ja Serbian yhteinen sotaharjoitus. 
 
Mikon vetämä sotahistorian matka oli järjestyksessään 10., joista suurimmalle osalle on 
osallistunut Floorankentän jäseniä. Sotaveteraanien tukeminen on osa Floorankentän 
toimintaa ja vuosittainen sotahistorian retki esitelmineen jo perinteeksi muodostunut Lion-
aktiviteetti. 

NENÄPÄIVÄ 
Floorankentän Nenäpäiväkeräys toteutettiin perjantaina ja lauantaina 6.-7.11.2015 Arabian 
kauppakeskuksessa.  Kahden päivän tulos oli yhteensä 1 200,82 €.  Tulos oli aika tarkasti 
1 % Leijonien tuloksesta, sillä Lions-liiton klubien yhteinen valtakunnallinen tulos oli 
125.000 € 

OLYMPIASTADIONISTA VILLASUKKIIN 
Marraskuun klubikokouksessa saimme tietoiskun sekä sijoittamisesta että 
Olympiastadionin remontista. Kokoonnuimme Elina Pankkiiriliikkeen pääkonttorissa 
Helsingissä.  Alustajina olivat pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Pertti Wuotila ja 
Urheilumuseosäätiön toimitusjohtaja Pekka Honkanen. 
 
Molemmat aiheet olivat kiinnostavia ja ajankohtaisia.  Sijoittamisen kannalta aika on hyvin 
haasteellinen.  Olympiastadionin remontti valmistuu 2017, maamme itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuonna. 
 
Käsitellyistä klubin omista asioista ajankohtaisimpia olivat adventtikonsertin (29.11.) 
viimeistelytoimet ja valmistautuminen Punaiseen Sulkaan.  Sulka-kampanjan 
valmisteluvaiheista kertoi Kyösti Pyysalo.  Kuvakoosteessa Simo Pääkkönen toimii klubin 
oman myyntiartikkelin - villasukkien myyntikampanjan - mannekiinina.  Floorankentän 
jäsenet myyvät Sulka-kampanjan hyväksi kaikki ne villasukat, jotka ladyt ehtivät 
kutomaan.  Ladytoimikunta kokoontuu aikanaan hiomaan ideaa, ja päättämään, sopiiko 
hanke lady-toimikunnan aikatauluun. 

PIIROKUVERNÖÖRI PIIPAHTI 
Piirikuvernööri Veikko Teerioja vieraili Floorankentän joulukuun kokouksessa 1.12.2015 
Nyyrikissä. Puheessaan hän lämmitteli tunnelmaa, kehui johtamaansa piiriä kuten myös 
klubiamme. Kehui klubiamme niin paljon kunnes oli valmis avaamaan kolehtihaavinsa: 
kolmen sadan lahjoitukselle olisi käyttöä Iiris-keskuksessa esim. voimistelutelineen 
hankintaan. 
 
Kuvernööri Veikko oli ilahtunut ehkä keskimääräistä rennommasta kokousotteestamme. 
Veikko aivan ihmetteli ääneen: "Siis viihdytte täällä, vaikka kyseessä on klubikokous?" 
 
Kuvernööri jakoi myös Chevron-palkinnot. Kaikki eivät olleet paikalla, mutta 



pitkäaikaisimmista palkinnon saajista todettakoon ensiksi perustajajäsenet Jukka Soisalon-
Soininen ja Arto Mattila 25 vuotta. Pekka Laaksonen ja Pertti Huovinen saivat 20-
vuotisChevronit; Matti Okolo-Kulak, Jouni Lappalainen ja Ari-Pekka Dag 15-
vuotisChevronit. 
 
Kokouksessa todettiin onnistuneet tapahtumat kuten adventtikonsertti ja pikkujoulu 
keilailun merkeissä sekä mukanaolo klubimme ystävän Jyri Lehtosen järjestämässä 
levynjulkistustilaisuudessa. Jyrin levy-yhtiö Bafes Factory on tuottanut jo toisen Southpaw 
Steel & Twangin CD:n. Uusin CD on äänitetty rapakon takana studioissa ja Jyri on 
kustantanut koko paletin. Mukana olleitten mielestä tästäkin levystä on varmaan tulossa 
menestys niin Suomessa kuin ulkomailla. 
 
ADVENTTIKONSERTTI OLI JÄLLEEN MENESTYS 
Floorankentän adventtikonsertti järjestettiin 29.11.2015.  Kyseessä oli seitsemästoista 
kerta. Tällä kertaa arviot konsertin onnistumisesta otettiin Facebookista. 
 
Arja Oksanen: Olin LC Helsinki Floorankentän järjestämässä joulukonsertissa 
Temppeliaukion kirkossa. Konsertin ohjelmasta vastasi Helsingin Laulu, joka esiintyi 
Hanna Remeksen johtamana. Kirkko oli aivan viimeistä sijaa myöten täynnä. 
Adventtisunnuntain kunniaksi lauloimme yhteislauluna Hoosiannan.  
 
Ylimääräisenä numerona kuoro esitti laulun Maa on niin kaunis. Sen viimeisessä 
säkeistössä on erittäin korkean sopraanoäänen soolo-osuus. Tässä konsertissa 
soololaulaja lauloi sen niin kauniisti, että minä aloin liikutuksesta itkeä. Tuntui ihan kuin 
enkeli olisi laulanut! Lämpimät kiitokset Lc Helsinki Floorankentän leijonille tästä 
konsertista! 
 
Liisa Vahtera: Kaunista oli, hieno konsertti! 
 
Thorleif Johansson: Hieno konsertti. Tämä LC Floorankentän ja Helsingin Laulun konsertti 
on jo vuosia aloittanut adventin ajan. Nytkin "En etsi valtaa, loistoa" ja "Maa on niin kaunis" 
olivat aivan huikeita esityksiä ja veivät lapsuuden jouluihin. Ja miten kauniit olivatkaan 
naisten äänet - taustanaan miesten pehmeät ja samalla syvät soinnut. 
 
Merja Carlander: Upea kuoro ja hieno ohjelmisto. Tämä viritti oikeasti 1. adventin 
tunnelmaan. 

LEVYNJULKISTUS 
Neljä klubilaista tarttui tilaisuuteen, kun Southpaw Steel'n'Twang -yhtye julkisti toisen 
CD:nsä. Levyn tuottajana toimi tuotantoyhtiö Bafe´s Factory, jonka taustalla ovat klubimme 
ystävät Jyri ja Aija Lehtonen. 

SST oli käynyt äänittämässä levyn materiaalin Yhdysvalloissa St.Lousissa, jossa bändillä 
oli kaksi keikkaa. Paluumatkalla oli New Yorkissa myös pari esiintymistä. 

Southpaw Steel'n'Twang on instrumentaalipainotteinen voimatrio, jossa steel- ja 
sähkökitara ovat pääosin solistisessa vetovastuussa. Yhtyeen musiikki on omintakeista. 
Sointi kuulostaa hieman rockilta, hieman bluesilta, mutta se ei ole kumpaakaan - yhtyeellä 
on aivan oma genre. 



PIKKUJOULU 
Klubimme vietti pikkujoulua keilailun merkeissä Ruusulan keilahallissa. Keilakisan 
ylivoimainen voittaja oli klubimme presidentti Kari Kammonen.   
 
Ruusulan hallista osallistujat siirtyivät Mamma Rosaan, jossa nautittiin makoisista ruuista 
ja viineistä. Pikkujoulutapahtumaan osallistui kahdeksan klubilaista. 

HAAGA-HELIAN REHTORI VIERAILI TAMMIKUUSSA 
Tammikuun 2016 kokoukseen saimme alustajaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
rehtorin Teemu Kokon.  Haaga-Helia on suurimpia ja arvostetuimpia 
ammattikorkeakouluja, opiskelijoita 11.000 ja henkilöstöä 630. Edustettuna on tekniikkaa 
ja terveydenhuoltoa / sosiaalialoja lukuun ottamatta periaatteessa kaikki muut koulutusalat. 
 
Rehtori Kokon alustuksen ydinkohdat ovat kalvosarjan kolmessa kuvassa.   
 
Ammattikorkeakoulujen alkuaikoina 1990-luvulla Kokko ja Floorankentän Jaakko Koskinen 
olivat kollegoja naapurikouluissa; Kokko Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun 
vararehtorina ja Koskinen Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa (Helia) 
yksikönjohtajana.  Sen tuttavuuden perusteella Koskinen kutsui Kokon alustajaksi 
tammikuun kokoukseen.   
 
Sittemmin, vuonna 2007, nämä oppilaitokset yhdistettiin osana ammattikorkeakoulujen 
kehittämistä.  Samalla koulutustasoa korotettiin: englanninkielisin termein "Polytechnic"-
tasosta "Haaga-Helia University of Applied Sciences"-tasolle.  
 
Johtamansa oppilaitoksen perinpohjaisesti tunteva Kokko pysyi minuutilleen aikataulussa, 
puoli tuntia.  Aikataulun pitävyyteen ehkä hiukan vaikutti se, että entisenä jääkiekkoilijana 
rehtori Kokko oli varannut lipun sinä iltana pelattuun nuorten maailmanmestaruusotteluun 
Hartwall Areenassa.  Omien sanojensa mukaan hän "kiirehti pitämään katsomossa 
Suomen puolta." Eikä rehtori kiirehtinyt suotta.  Nuorten maailmanmestaruuden voitti 
Suomi, jännittävän ottelun päätteeksi ja vasta jatkoajalla. Venäjä joutui tyytymään 
hopeaan. 
 
Kokousta ei venytetty muutenkaan, sillä floorankenttäläisetkin halusivat ehtiä televisioitten 
ääreen ottelua seuraamaan. 

KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUDOILLA 
LC Floorankenttä osallistui jälleen kunniakäynnille Hietaniemen sankarihaudoille.  Tällä 
kerralla käynti tehtiin pakkassäässä lauantaina 9.1.2016. 

RAUHANJULISTEKILPAILU 
Pitkäaikaisin yhteistyökoulumme Eläintarhan ala-asteen koulu osallistui jälleen syksyllä 
2015 rauhanjulistekilpailuun.  Eläintarhan koulun voittaneen kilpailutyön kehystettynä kävi 
luovuttamassa sen tekijälle klubimme edustajina Matti Pirjetä ja Hannu Salo.  Eläintarhan 
koulun voittajatyön (yllä) tekijä on Salma Sayid (12v). 
 
Eläintarhan koulu on Floorankentän pitkäaikaisin yhteistyökoulu yli 20 vuoden ajalta. 
 



KUN PIANO SOI 
Lions Club Helsinki Floorankenttä sai tilaisuuden vierailla 2.2.2016 Steinway Piano 
Galleryssa Helsingissä. Klubilaisilla oli mukana ystävänä ja klubin omana pianistina Arto 
Huhtanen. 

Klubin toivotti tervetulleeksi Gallerian myyntipäällikkö Hellin Tapionlinna. 

Lions Club Helsinki Floorankenttä kokoontui klubi-iltaan upeiden pianojen ääreen ja 
teemana oli pienoispianokonsertti. Gallerian upein flyygeli soi Arto Huhtasen käsissä 
hienosti. 

Tilaisuuteen osallistui klubilaisten ja ladyjen lisäksi myös piirikuvernööri DG Veikko 
Teerioja puolisonsa Tuulan kanssa. Mukana oli myös viime kauden piirikuvernööri IPDG 
Sini Eloholma ja klubin ystäviä aina Sipoosta saakka. LC Sipoo/Meri-Sibbo on näet yksi 
LC Helsinki Floorankentän treffiklubeista. 

Kun klubipresidentti Kari Kammonen avasi tilaisuuden ja toivotti vieraat tervetulleiksi 
ohjelmalliseen klubi-iltaan, oli tunnelma varsin vapautunut. 

Arto Huhtanen soitti seitsemän kappaletta, joista viimeinen oli encorena Kimalaisen lento. 

MIELENKIINTOISTA ASIAA GRAAFISESTA SUUNNITTELUSTA 
Aleksei Dernjatin vieraili pyynnöstämme klubilla ja piti mielenkiintoisen esitelmän luovan 
suunnittelun prosessista. Aleksei on koulutukseltaan sisustusarkkitehti ja hän on opiskellut 
aikoinaan saman verran graafista suunnittelua. Hän on toiminut alalla reilut parikymmentä 
vuotta ja työskentelee monen tyyppisten tila-, muotoilu ja brandi haasteiden parissa.  

Esitelmän alussa oli vaikeuksia tökätä plug & play klubitilamme katossa olevaan 
dataprojektoriin. Se ei ole ollenkaan Aleksein vika, vaan siitä johtuen, että Applen vempain 
ei vaivautunut kättelemään katossa ollutta dataprojektoria.  

Aleksei aloitti esitelmän ja kertoi niin elävästi omasta työstään. Klubilaiset eivät olisi 
tarvinneet sen parempia näyttöjä graafisesta suunnittelusta, mutta onneksi klubimme veli 
Antti Tuomikoskella oli auton takakontissa PC, jolla Aleksein muistikortilta esitys näkyi 
kaikille klubilaisille. 

Aleksein esityksestä jäi erityisesti mieleen luovan suunnitteluprosessin vapaa ideointivaihe 
AIVOMYRSKY – Spontaanius - Irtoideat – ja osista kokonaisuuksiin. 

Mutta ennen kaikkea se, että aina pitäisi tuloksena syntyä puhuttelevuus. Aleksei esitteli 
lopuksi dataprojektorilla uskomattoman upeita työnäytteitään. Kuvia kohteista oli ympäri 
maailman.  Pääasiassa Aleksei työskentelee oman yrityksensä nimissä – Studio AD 
Original Oy. 

Aleksei aloittaa projektin kysymällä MITÄ – MITEN – KENELLE. Näiden avulla suunnittelu 
ohjautuu ja tavoitteena on muodostaa ratkaisu, joka huomataan. WOW-ilmiön tulisi 
odottaa tunnelin toisessa päässä.  



Aleksei on käynyt rakentamassa suunnittelemiaan messuosastoja ja mm. Finnairin 
matkustajat löytävät tiensä uudessa terminaalissa hänen suunnittelemiensa opasteiden 
avulla. Aleksei taittaa myös kirjoja, koska se on graafikon peruskauraa ja tuo leipää 
pöytään. 

Allekirjoittanut (Jaakko) tutustui Alekseihin parikymmentä vuotta sitten, kun toimin silloisen 
Helia ammattikorkeakoulun yrityspalveluyksikön johtajana ja ammattikorkeakoulun 
viestintävastaavana. Löysimme Aleksein hyvien suosittajien avulla ja tehtiin yhteistyötä 
viitisen vuotta ammattikorkeakoulun julkiskuvan muokkaamisessa. Julkiskuvan muokkaus 
onnistui erinomaisesti – toki siinä oli mukana monia muitakin elementtejä kuin graafinen 
suunnittelu. 

Klubimme jäsen Kyösti Pyysalo on ottanut mittaa Alekseista tatamilla ja Aleksei kertoi, että 
hänellä on ollut pitkä tauko Aikidossa. Nyt hän on jälleen palannut harrastuksen pariin. 

Kiitoksena mielenkiintoisesta esitelmästä Kyösti sitoutui toimittamaan klubin puolesta 
perästä päin leijonavyön. Aleksi taisi tuossa yhteydessä kysyä, että onko se musta. 

HAUDANVAKAVAA 
Klubimme sai tämän uutisen kirjoittajan kutsumana esitelmöitsijäksi Eero Honkasen, 
hautausalan yrittäjän jo kolmannessa polvessa. 
 
Kirjoittaja ja Eeron isä tuntevat toisensa varhaisilta vuosiltaan ja kutsuja oli ilahtunut siitä, 
että Eerolla on esitelmän pitäjän lahjat ihan niin kuin oli isällään. 
 
Klubilaiset olivatkin varsin tyytyväisiä illan esitelmöitsijään ja esitelmän sisältöön. Eero 
toimii HKV-Tukku Oy:n toimitusjohtajana. Yritys toimii hautausalalla niin valmistajana kuin 
vähittäispuolellakin; Honkasen Ruumisarkkuliikkeen nimellä yhtiö harjoittaa alan tuotteiden 
tukkukauppaa ympäri Suomen. Hyvinkään Hautaustoimisto on ollut osa yritystä vuodesta 
1967 palvellen hyvinkääläisiä kaikissa hautaukseen liittyvissä seikoissa. 
 
Eeron esitelmä keskittyi hautaustoimistojen haasteisiin hyvin kilpaillulla markkinoilla. 
Hänen esittämiensä lukujen valossa hautaustoimistopalveluiden tuottaminen ei ole 
lainkaan sen kaltainen helppo, varma ja tuottoisa toimiala kuin yleisestä mielipiteestä voisi 
päätellä. 
 
Hautaustoimialan erityisluonnetta esitelmöitsijän mukaan kuvaa mm. se, että monet 
asiakassuhteet kestävät ennemminkin sukupolvia kuin kvartaaleita. 
 
Anekdoottina Eero Honkanen kertoi esimerkin omasta kokemuksesta; asiakas oli palannut 
saman palveluntuottajan pakeille 30 vuoden tauon jälkeen aiemmin saaneensa hyvän 
palvelun perusteella. Asiakaspalvelusta oli tuolloin vastannut Eeron isoäiti. 
 
Eero Honkasen esitelmästä paistoi läpi hänen liiketoimintaosaamisensa. Hän on 
analysoinut toimialaa ja esitteli sen trendiä ja nykypäivää napakasti. 
 
Vuonna 1947 perustettu Hyvinkään Hautaustoimisto on palvellut kaupunkilaisia jo 65 
vuoden ajan. Yrityksen perustaneet Einar ja Aino Laine aloittivat toimintansa alalla 
valmistamalla ja myymällä hautakiviä. Myöhemmin he laajensivat hautauspalveluihin ja 



jatkoivatkin alalla aina vuoteen 1967 jolloin yrityksen johtoon siirtyi Esko Honkanen 
vaimonsa Lillin kanssa. 
 
Seuraava toimitusjohtaja aloitti uransa 10-vuotiaana maalaamalla arkunjalkoja toimiston 
kellarissa. Joitakin vuosia myöhemmin Paavo Honkanen aloitti kokopäiväisen työskentelyn 
yrityksessä vuonna 1980. 32-vuoden paikallisella kokemuksellaan hän on Hyvinkään 
Hautaustoimiston tärkein asiantuntija kaikissa palveluihin liittyvissä asioissa, vaikka ei 
toimistolla enää asiakkaita palvelekaan. 
 
Vuonna 2011 toimintansa yrityksessä aloitti Eero Honkanen, Paavon veljenpoika. 
Sukupolvenvaihdoksen jälkeen yritys on keskittynyt voimakkaasti paitsi tuotekehitykseen 
myös maanlaajuisen palveluverkoston ja logistiikan kehittämiseen. Tulevaisuudessa 
yrityksen tavoitteena on yhä edelleen jatkaa suomalaisen hautauskulttuurin ylläpitämistä ja 
kehittämistä ennen kaikkea yksilöllisten, symboliikka sisältävien ja ekologisesti kestävien 
tuotteiden kautta. 
 
Teksti Jaakko Koskinen 

ÄITIENPÄIVÄ 
Floorankenttä oli mukana kaksissa äitienpäiväjuhlissa.  Toisen juhlan järjesti LC Helsinki / 
Malmittaret Paloheinän uudessa Hoitokoti Päiväkummussa.  Toisen järjesti LC Helsinki / 
Park Puistolan vanhainkodissa. 
 
Päiväkummun äitienpäivätanssiaisissa olimme kavaljeereina muutamien muitten leijonien 
kanssa.  Puistolaan Park oli kutsunut meidät klubitreffeille. 

APUA LAPSIPERHEILLE 
Floorankenttä järjesti ensimmäistä kertaa Auta Lasta, Auta Perhettä -aktiviteetin 
lauantaina 14.5.2016. Paikkana oli tuttu Arabian kauppakeskus, jossa floorankenttäläiset 
ovat jo monena vuotena suorittaneet Nenäpäiväkeräyksensä. Apuun pyysimme, ja 
iloksemme saimme, LC Hki/Pro Humanon. 
 
Kahdeksan floorankenttäläistä ja viisi prohumanolaista olivat kahdessa vuorossa paikalla 
kello 10-14. Ensimmäinen puolituntinen oli hiljaista, ja usko tavoitteeseen, neljän 
ostoskärryn täyttymiseen, jo hieman horjui, mutta sitten meno parani. Kauppakeskukseen 
saapui hyvää tahtia asiakkaita, ja kerääjämme kontaktoivat heitä ahkerasti ja iloisesti. 
 
Kun kauppakeskukseen tulijoille selvisi, että nyt ei kerätäkään rahaa, muuttuivat heidän 
asenteensa täysin. Suurin osa kuunteli mielenkiinnolla, kun heille kerrottiin keräyksestä: 
"Osta yksi ylimääräinen tuote, ja lahjoita se meille - me viemme lahjoitukset vielä tänään 
Helsingin ensikotiin." Samalla heitä opastettiin, mille tuotteille olisi tarve, ja saivatpa he 
vielä mukaansa muistilistankin. 
 
Keräyksen päättyessä meillä ei ollut vain neljä ostoskärryä täynnä tavaraa, vaan viisi! Oli 
deodoranttia, vaippoja, pesuaineita, nokkamukeja, hammasharjoja ja -tahnoja, 
vauvanvaatteita - valtavasti tarpeellisia hyödykkeitä lapsiperheiden avuksi. Moni lahjoittaja 
toi enemmänkin kuin pyydetyn yhden tuotteen: eräskin toi kuusi pulloa nestemäistä 
pyykinpesuainetta! 
 



Tuotteet pakattiin 12 laatikkoon, ja vietiin kolmella autolla heti Helsingin ensikotiin 
Vallilaan. Jos oli kerääjien ilmeet iloisia ja tyytyväisiä, niin samoin myös vastaanottajat 
olivat hämmästyneitä tavaramäärästä. 
 
Tämä keräys toi hyvän mielen kerääjille, ja seuraavaan kertaan tuli jo monta 
ilmoittautumista. Oli mieltä lämmittävää kuulla lahjoittajilta "Teette hyvää työtä" tai "Kiitos, 
että autatte". On monta tapa tehdä hyvää, ja ehdottomasti yksi parhaista tavoista on Auta 
Lasta, Auta Perhettä -keräys. Ensi kaudella uudelleen - se on varma! 
 
Teksti: Sakari Hannula 

HELSINGIN LAULU JUHLI 
Tärkeimmän yhteistyökumppanimme - Helsingin Laulun - 65-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 
Karjalatalolla toukokuussa 13.5.2016.  Kuoronjohtaja ja kuoron taiteellinen johtaja Hanna 
Remes lupaa, että juhlavuosi tulee näkymään pitkin vuotta, erityisesti jouluajan 
ohjelmistossa.  
 
Floorankenttä tuleekin yhdessä Helsingin Laulun kanssa järjestämään juhlavuoden 
suurimman konsertin, adventtikonsertin Temppeliaukion kirkossa 27.11.2016. Yleisöä 
tulee lähes 900. 
 
Floorankenttä on järjestänyt jo 16 kertaa adventtikonsertin täydelle kirkkosalille 
Temppeliaukion kirkossa. Vain kerran, vuonna 2005 adventtikonsertti on järjestetty 
muualla, Helsingin tuomiokirkossa.  Silloin järjestettiin yli 1400 kuulijan suurkonsertti, joten 
tarvittiin suurempi kirkko.  Adventtikonserttien kuorona on joka kerta ollut Helsingin Laulu 
johtajanaan Hanna Remes. 
 
Helsingin Laulu on perustettu vuonna 1951.  Juhlakonsertissa esitettiin mm. kuoron 
perustajan Kalervo Tuukkasen tuotantoa, lauluja eri vuosikymmeniltä ja myös "stadi" 
kuului ohjelmistossa. 

LAPINMATKA 
Floorankentän toinen Lapinmatka suuntautui Kittilän kautta Lemmenjoelle 9.-13.6.2016.  
Menomatkalla Levitunturilla Kittilän Sirkassa poikettiin tulevan kauden presidentin Timo 
Rantasen Lapinmajalle.  Seuraavana päivänä matka jatkui varsinaiseen 
matkakohteeseemme Lemmenjoelle, kullankaivuuseen Ahkuntuvalla majoittuen. 
 
Ahkuntuvalle majoituttuamme lähdimme Lemmenjoella tutustumaan Siidaan, 
saamelaismuseoon. 
 
Matkan puolivälissä lauantaina lähdimme jokiveneellä kullanhuuhdontaan.  Ensin 
venematkaa noin 20 kilometriä, matka-aika tunnin paikkeilla.  Venematkalla sovimme 
paikallisen kullankaivajan kanssa, että tavarareppumme (Kyöstin ja Mikon reput) voidaan 
panna rannassa odottavan mönkijän lavalle. Näin tehtiinkin. Sen jälkeen emme 
Hengenahdistuksenmäen jälkeen reppuja nähneetkään. Siellä ne ovat jossain jänkhällä, 
luultavasti. Emme vieläkään tiedä missä ja kuinka kauan. 
 
Koko porukkamme eksyi reitiltä ja käveli jyrkkää joen rantaa ylös ja sitten taas alas ja ylös. 
Aika kului ja huomasimme kellon olevan niin paljon, että parin tunnin kuluttua olisi oltava jo 
venekuljetuksessa. 



 
Paluumatkalla poikkesimme Suomen komeimmalla putouksella, Ravadaskönkäällä. Sitten 
veneestä suoraan syömään ja saunaan ja nukkumaan.  Väsyneitä leijonia oli runsaasti 
sinä iltana valoisassa kesäyössä. 
 
Sunnuntai valkeni kirkkaana ja aurinkoisena. Päätimme pistäytyä Inarissa uudelleen.  
Teimme risteilyn vanhalle uhripaikalle: ”Ukonkivelle”. 
 
Ukonkivi on kalliosaari noin 45 minuutin venematkan päässä Inarista. Saari on noin 150 
metriä pitkä ja sen leveys siinä viitisenkymmentä metriä. Korkeutta saarella on 30 metriä ja 
30 metrin päästä rannasta veden syvyys on yli 20 metriä.  Saarella on kiehtova historia 
lappalaisten menneisyydessä. 
 
Pienenä yllätyksenä saimme tunturisaamelaisnuorukaisen, Geir´in kertomaan Ahkuntuvan 
ja perheensä historiasta, sekä alueen saamelaisista. Lopuksi hän joikhasi meille kaksi 
tarinajoikhausta, sekä yhden ilman sanoja. Geir säesti itseään äitinsä tekemällä rummulla 
 
Maanantai oli varattu paluumatkalle: ajopäivä Kaunispään kautta Rovaniemen 
lentoasemalle ja sieltä lento Helsinki – Vantaalle. 
 
Teksti Kyösti Pyysalo 

VALLANVAIHTOKOKOUS 
Floorankentässä vallanvaihto on tapahtunut, vaikka virallisesti se astuukin 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 
muistolahjana Lions-järjestön maailmanlaajuisesta vuosikokouksesta, Hong Kongin 
Conventiosta vuonna 2005. 
 
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 Atabar ravintolassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLUBIN SAAMAT TUNNUSTUKSET 
Arne Ritari killan merkki, 5 killan jäsenyyttä kiinnitettäväksi Lions Club Hki/Floorankentän 
lippuun. 

Floorankenttä sai Punaisen Sulan pikastartti- kunniakirjan. 

KLUBILAISTEN SAAMAT KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET TUNNUSTUKSET 

Antti Tuomikoski, Honolulun kv-kokouksessa, Conventionissa 2015 N-piirin nettisivut oli 
palkittu kunniamaininnalla ”Honorable mention”.  Kauden 2014-2015 kuvernööri Sini 
Eloholma oli halunnut ojentaa hänen kaudellaan piirille myönnetyn huomionosoituksen 
piiriviestinnän toimitukselle, viestintätoimikunnan puheenjohtajalle Thorleif Johanssonille ja 
toimittaja Antti Tuomikoskelle.  

Raimo Paappa, Päämajan huomionosoituksena piirin vt. viestintäjohtajalle Raimo Paapalle 
myönnettiin kunniakirja ”IP´s Certificate of Appreciation” 

Sakari Hannula, lohkon puheenjohtajan arvomerkki 
 
Kari Kammonen, alueen parhaan presidentin palkinto 

KLUBIPRESIDENTIN MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET OMILLE JÄSENILLE 
Vuoden leijona Jaakko Koskinen 
Tänä vuonna vuoden leijonan valinta oli suhteellisen helppoa. Olen havainnut, että suurin 
työmäärä klubissa on sihteerillä. Sihteeri joutuu olemaan aina ajan tasalla mitä klubissa 
tapahtuu.  
Tänä vuonna tosin oli 2 sihteeriä, mikä hieman helpotti presidentin sekä molempien 
sihteereiden työtä. Eli erityinen kiitos myös Kari Vennolle joka hoiti oman tonttinsa 
mallikkaasti. Sihteerikaksikko on myös lupautunut seuraavalle kaudelle, mikä osaltaan on 
hatun noston arvoinen teko. 
Jaakolle vuoden leijona patsas tulee seuraavista syistä: 

x Suurin mainosten myynti meidän kauden päätapahtumaan, Adventtikonserttiin 
x Sihteerin töiden suorittaminen mallikkaasti 
x Esitelmien pitäjien hankkiminen kokouksiin 
x Ideointi esim. Punainen Sulka projektissa 
x Muutenkin aktiivinen ote Leijona työhön 

 

Kyösti Pyysalo, Punaisen Sulan pikastartti- kunniakirja 

Kyösti on vienyt Punainen Sulka -projektia eteenpäin mallikkaasti. 
 
Antti Tuomikoski, presidentin tunnustuspalkinto 
Antti on ansiokkaasti osallistunut vuosittain meidän klubin kauden päätapahtuman 
organisointiin. Joka vuosi olemme saaneet hoidettua konsertin mallikkaasti eli kiitos siitä 
Antille. 
 



KLUBIPRESIDENTIN MUUT TUNNUSTUKSET 
Simo Pääkkönen 
Simo on joka vuosi osallistunut ansiokkaasti mainosten keräämiseen Adventti konsertin 
ohjelmaan ja käynyt aina tiukan kisan Jaakon kanssa. Siitä Simolle kiitos. 
 
Sakari Hannula 
Sakari on ansiokkaasti hoitanut piirin tasolla asioita ja jatkaa niissä myös ensi kaudella. 
Sakari on myös ollut järjestämässä Auta Lasta – Auta Perhettä tapahtumaa. 
 
Raimo Paappa 
Rahaston hoitaja Raimo on vuosia hoitanut klubin raha-asioita mallikkaasti. Tänä vuonna 
hän on myös ollut Lions liiton viestintäjohtaja.  

KLUBIN MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET ULKOPUOLISILLE TAHOILLE 
Klubin standardi luovutettiin piirikuvernööri Veikko Teeriojalle ja IPDG Sini Eloholmalle. 
Klubi jakoi perinteisesti lippuja järjestämäänsä adventtikonserttiin vierailijoille ja esitelmän 
pitäjille. Jotkin esiintyjät saivat myös leijonavyön. 

100 % LÄSNÄOLIJAT 
Hannula Sakari 
Heinaro Markku 
Huovinen Pertti 
Kammonen Kari 
Koskinen Jaakko 
Latva Mikko 
Liski Mikko 
Paappa Raimo 
Pirjetä Matti 
Pirkkalainen Harri 
Puisto Aleksi 
Pyysalo Kyösti 
Rantanen Timo 
Tuomikoski Antti 
Vento Kari 

STIPENDIEN SAAJAT 
Eläintarhan ala-aste 150 EUR, Länsi-Pasilan ala-aste 100 EUR, Arabian peruskoulu 150 
EUR 

LIITTYNEET JA ERONNEET JÄSENET 
Eronneet jäsenet: Vesa Puisto, Matti Okolo-Kulak, Pekka Isoniemi 

 


