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Tämän Piirileijona-digilehden 

on koostanut piirisihteeri   

Erkki Voutilainen. 

Kansikuva: Keväistä  

kukkaloistoa 

”Kaunista kesää maailman ahdingossa” 

Vietämme kauniita alkukesän aurinkoisia päiviä. Sen huomaa, kun ulkona kesän kasvua 

hetken auteltuaan paljaana ollut iho punoittaa iltasella. Pihan kesäinen kasvi- ja  kukka-

loisto on keväisen aherruksen tulos. Raikkaassa ja valoisassa ilmassa ulkoilu ja touhuilu ja 

edes vähäinen liikunta auttaa myös talvesta toipumista. 

Pakolaisina sodan alta paenneet ukrainalaiset perheineen on otettu meillä Suomessakin 

huolenpidon kohteeksi. Majoitus, ruoka-apu ja vaatetus heille hoidetaan julkisten ja yksi-

tyisten avustusjärjestöjen kautta useimmiten talkootyöllä. 

 

Meillä leijonilla toimintakausi on vaihtumassa kuukauden päätteeksi. Paljon järjestämistä 

siihen mennessä ja monia muutoksia tapahtuu vielä tulevan toimintakauden aloittamisen 

helpottamiseksi. 

Paljon iloista leijonatoimintaa toivottaen 

piirisihteeri Erkki 
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LIONSIEN UKRAINAKONSERTTI TUOMIOKIRKOSSA 
 

Lions klubit Tampere/Näsinneula ry ja Tampere/Amuri ry järjestivät keväisen aurinkoise-
na iltana 19.5 Tampereen Tuomiokirkossa hyväntekeväisyyskonsertin Suomen ensimmäi-
sen Ukraina-Talon hyväksi. Talo sijaitsee Tampereen keskustassa. Konsertti toteutettiin 
lähinnä viiden lionin voimin kahdessa ja puolessa  kuukaudessa. Mukaan saimme seitse-
män upeaa esiintyjää ja säestäjiä oli kaksi. 
 
Halusimme antaa pakolaisille konsertin kautta mahdollisuuden ilonpilkahdukseen ja us-
koa sekä toivoa tulevaan. Teetimme 100 ukrainankielistä ohjelmalehtistä, mitkä annoim-
me Ukraina-Talon kautta jaettavaksi pakolaisille. Iloksemme totesimme tilaisuuden aika-
na, että heitä oli saapunut runsaasti kirkkoon. 
 
Konsertti onnistui yli odotusten ja saimme kuulla eri musiikkisuuntien huikeita artisteja ja 
heidän aivan uskomattoman upeita tulkintojaan. Ohjelmisto koostui sekä ukrainalaisista, 
että suomalaisista kappaleista.  
Tenori Tero Harjunniemen suomen ja ukrainan kielillä laulama Ukrainan kansallislaulu 
sai kyyneleet monien kuulijoiden silmiin. Tilaisuus päättyi yhteislauluun suvivirren säve-
lin. 
 
Teron lisäksi tilaisuudessa esiintyivät urkuri Riikka Viljakainen, Mieskuoro Laulajat, sop-
raano Tuiki Järvensivu, viulisti Tatevik Ayazyan, laulaja Camilla Bäckman, säestäjänä 
toimi pianisti Viktor Pellia sekä laulaja Kaija Pohjola, jota säesti Vesa Tuomi. Konsertin 
kaikki esiintyjät osallistuivat tapahtumaan hyväntekeväisyystyönä, josta olemme heille 
äärettömän kiitollisia. Se oli valtavan suuri kädenojennus, kun otamme huomioon, että 
koronan vuoksi artisteilla ei ole  juurikaan ollut mahdollisuutta omiin esiintymisiin. Tilai-
suuden juontajana toimi Yle Tampereen toimittaja Katri Tapola. 
Katri haastatteli Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n  puheenjohtajaa 
Viacheskav Hrimenkoa. Suomessa jo pitempään asuneet ukrainalaiset tekevät kaikkensa 
Ukrainan ja pakolaisten auttamiseksi. 
 
Kiitollisina ajattelemme myös muita konserttia tukeneita, kuten Tuomiokirkkoseurakun-
taa, joka antoi meille kirkon  käyttöömme ilman veloitusta. Myös painatukset ym. tilai-
suuteen liittyvät materiaalit ja kukat saimme hoidettua sponsoreitten avulla, mainittakoon 
esimerkiksi Insinööritoimisto Taloinsinöörit. 
 
Tapahtuman tuotto oli yli 10 000 € mikä lahjoitettiin kokonaisuudessaan Ukraina-Talon 
hyväksi. 
 
Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille ja samalla ukrainalaisia pakolaisia tuke-
neille.  
We serve - Me palvelemme. 
 
 
Lion Eija Westerberg 

konserttitiimin tiedottaja 

LC-Tampere/Näsinneula ry 
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Tampereen filharmonian I viulis-

ti  Tatevik Ayazyan Armeniasta. 

Katri Tapola haastattelee Tampereen Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa   

puheenjohtajaa Viacheslav Hrimenkoa  

Illan upeat esiintyjät vasemmalta oikealle.  

Mieskuoro laulajien kuoronjohtaja Hannu Kujanpää, konsertin juontaja Katri Tapola, pianisti Viktor Pellia, pianisti 

Tatevik Ayazyan, sopraano Tuiki Järvensivu, tenori Tero Harjunniemi,  laulaja Camilla Bäckman,  urkuri Riikka Vil-

jakainen, muusikko Vesa Tuomi ja laulaja Kaija Pohjola. 

Kuvat Hannu Aromaa 
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Hyvin tehdyn työn päälle on helppo hymyillä.  

Kirkkokonserttitiimi yhteiskuvassa konsertin jälkeen. 

Eija Westerberg, Anita Kaakkolammi, Taru Dunder, Marjo Kiviranta ja Outi Tervala. 
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KIRKKOKONSERTIN TUOTON LUOVUTUS 

Huikean Ukrainakonserttimme lahjoitussumma 10 112,26€ luovutettiin Ukraina-talossa. Lahjoituksen 

vastaanottivat Ukraina-talon johtaja Marina Govorukha ja Ukrainalaiset Suomessa ry:n puheenjohtaja 

Viacheslav Hrimenko, kuvassa oikealla. 

Lahjoitussumman luovuttivat LC-Tampere/Näsinneula Marjo Kiviranta ja Eija Westerberg sekä LC-

Tampere/Amuri klubin presidentti Jussi Virtanen ja sihteeri Lauri Halme. 
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UKRAINAN TUKIPAKETTI -PROJEKTIN KUVIA 

 

PURKIT JA TAVARAT PÖYDILLÄ. 

 

 

KASSEJA PAKATTIIN MALLLIN MUKAAN. 

 

 

MYÖS MIESVOIMIN. 

KASSIT JAETTIIN PIIRIN ALU-

EELLA USEIDEN SIDOSRYH-

MIEN KAUTTA PAKOLAISIL-

LE. KUVASSA SÄÄKSMÄEN 

SEURAKUNNAN OSUUS, 

LUOVUTTAJAT JA VASTAAN-

OTTAJAT. 
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KUKKANIITTY 
 
Meillä Akaassa on Suomen ja koko Euroopankin suurimmat kaupunkimehiläistarhaukset. 
Akaa on siis Suomen hunajapääkaupunki. Ajattelimme klubissamme LC Toijala/Akaa, 
että nyt keksimme aktiviteetin, joka auttaa ja ilahduttaa paitsi kaupunkilaisia, niin se aut-
taa myös näitä kaupunkimme yli 20 miljoonaa mehiläistä. Siinäpä olisi piirikuvernööri-
kin ihmeissään tapahtuma-aktiviteettikirjaamisesta, kun vaikutus olisi yli 20 miljoonaan 
yksilöön. Voisi silläkin jo voittaa eräänlaisen vaikuttamispalkinnon.  
   
Taustalla oli kuitenkin siis aidosti halu tuottaa kaupunkilaisille kauneutta, iloa ja hyvää 
mieltä yhden kaupunkimme ja toimialueemme sisääntuloväylän varteen. Tämä olisi osa 
myös Kulmat kuntoon haastetta. Toisaalta tällä aktiviteetilla voisi auttaa myös Pelasta 
pörriäinen kampanjaa. Varsin monitahoinen ja kaunis idea siis kukki keskuudessamme. 
Idean siemenestä sitten kylvämään ja toteuttamaan tuota aktiviteettia.  
   
Klubistamme löytyy välineitä ja osaamista, on traktoria ja siihen liitettäviä laitteita. 
Käännettiin maata, muokattiin ja jyrsittiin. Toki ensin kysyttiin lupaa yksityiseltä maan-
omistajalta, että hänen maitaan saamme muokata ja kylvää. Ja sitten kukkakauppaan. Sie-
meniä säkillinen ja kylvämään. Ja odottamaan. Kesä oli aurinkoinen ja kuiva. Me kuiten-
kin toivoimme sadetta, kuin kastelukannusta. Kukkaniitty alkoi ensin hiljakseen itämään, 
vihertämään ja sitten se parhaimmillaan muuttui sinertäväksi kukka-aallokoksi. Lopulta 
niitty oli kuitenkin pelkää isoa vihreää lehteä. Ne värikkäät kukat joita toivoimme, eivät 
nousseet juuri ollenkaan. Kukkaniittymme näytti enemmän salaattipellolle kuin kukkanii-
tylle. Kuulemma liiankin ravintori-
kasta maata, siksi kukista vain leh-
det kasvoivat. Toki niityllä lopulta 
nähtiin muulloinkin kuin juhannus-
yönä kukkia poimivia ihmisiä, mutta 
suuren suuria kimppuja he eivät 
ilokseen saaneet.  
   
Emme halua kuitenkaan luovuttaa, 
vaan me haluamme haastaa itseäm-
me ensi kevääseen ja kesään. Suun-
nitelmissa on jo niityn niittäminen ja 
siivoaminen. Tavallaan maan köyh-
dyttäminen. Vaikka se näin kirjoitet-
tuna luettaakin huonolle. Ja sitten 
uutta muokkausta, kylvöä ja odotus-
ta. Nähdään pääseekö klubimme lio-
nit kukkaniityin herroiksi? Ja onko 
se lopulta niin, että sitä niittää, mitä 
kylvää?  
   
LC Toijala/Akaa, Anttijussi Vikman, 
presidentti  
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Lions-Golf 

E-piirin Golf-mestaruuskilpailu pidettiin 13.5.2022 Sastamalassa Lake Side Järvenranta -kentällä kauniis-

sa aurinkoisessa säässä. Valitettavasti joko korona tai flunssa-aalto aiheutti huomattavasti viime hetken 

peruutuksia. 

Kilpailun tulokset: 

Lyöntipeli:   Pistebogey: 

Ilpo Laineenoja 77  1. Veikko Ruohomäki 36 

Arto Anetjärvi 84  2. Juhani Uotila 30 

Tuomo Pälviranta 85  3. Ilmo Kalli 30 

Joukkuekisa: 

Joukkue:   PB Yhteensä: 

Laineenoja/Uotila 

Ilpo Laineenoja  30 

Juhani Uotila  30 60 

 

Pälviranta/Ruohomäki 

Tuomo Pälviranta  24 

Veikko Ruohomäki  36 60 

 

Anetjärvi/Kalli 

Arto Anetjärvi  26 

Ilmo Kalli   30 56 

 

Anetjärvi/Kulovuori 

Ulla-Maija Anetjärvi 20 

Erkki Kulovuori  18 38 

 

Lähimmäs lippua-kilpailun voitti Ilpo Laineenoja  4,25m 
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Tie tel t ja vara et: Outi Tervala, outi.tervala@agcocorp.com, 040-5708 058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMPEREEN TEATTER A UOMEN KANTAE TYK ENÄ 

 

Upea Anastasia-musikaali syksyllä 2022 

 
 

E-P R N L ON  KLUBE LLE UNNATUT HYVÄNTEKEVÄ YY NÄYTÖK ET 

 

TOR TA A 29.9.2022 lo 19 

TOR TA A 13.10.2022  

 

L PUN H NTA: 83€ (ov 85€). 

 
 

Lipu ta jää 4€ klubille, jo  liput ostaa klubi. La ten lippu 75€ (ei alennuk ia). 

 

      
         

     

Korona. o  näytök et joudutaan epidemian takia perumaan, niin mak ut palautetaan 
tai halute a liput vaihdetaan toi een näytö päivään. 

 

 

 

mailto:outi.tervala@agcocorp.com
mailto:outi.tervala@agcocorp.com
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ANASTASIAN LIPPUJEN MAKSUOHJE: 

 

1) KLUB LA ET  LIPPUNSA   

 

  

   

 KLUB N RAHA TONHO TAJA: 

      

  
    
    

MAK ETTAE A P R N T L LLE P TÄÄ KÄYTTÄÄ V TETTÄ 

   

  

  

outi.tervala@agcocorp.com 

040-5708 0 8 

mailto:outi.tervala@agcocorp.com
mailto:outi.tervala@agcocorp.com
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Parkanon kuntoportaat 
 
Talvella 2021 klubimme kk-tapaamisessa otin kuntoportaiden rakentamisen ensimmäistä kertaa julkisesti 

esille. Asiasta oli käyty keskustelua pienessä piirissä, kuten meidän kodin saunan lauteilla vaimon kanssa ja 

puhelimessa pressan kanssa. Näistä lähti prosessi liikkeelle. 
 

Parkanon Urheilijat ry tuli mukaan, samoin kaupunki, johto otettiin leijonille. Pressa Jukka Suvio ja minä 

olimme klubin edustajia perustetussa työryhmässä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työryhmä kokoontui muutaman kerran, päätettiin paikka, tehtiin alustavat 

piirustukset ja kustannuslaskelma materiaaleineen, tehtiin ”rakennuslupahakemus” tekniselle ltk:lle. 

Kävimme tutustumassa muutamiin lähiseudun portaisiin. 
 

Tämän vaiheen jälkeen tehtiin rahoitussuunnitelma, tukea haettiin kolmelta säätiöltä, Parkanon 

Säästöpankkisäätiöltä, Arne Ritari-säätiöltä sekä Leaderiltä, lisäksi toimintaa tukivat muutamat 

parkanolaiset yritykset. 
 

Leader-päätöksen jälkeen aloitimme fyysiset työt kesäkuun alussa. 
 
Työt tehtiin talkoilla pl muutamat ammattipätevyyttä vaativat työt. Talkoot kohdentuivat klubissa 

muutamiin aktiivisiin leijoniin. Tunteja kertyi yli 700 talkootyötuntia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pidempi 100 metrinen (154 porrasta) osuus portaista luovutettiin kaupunkilaisten käyttöön ennen 

juhannusta. 
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Syyskuun alussa jatkoimme toisen osan 36m/60 porrasta rakentamista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuin kruunuksi kakun päälle portaat saivat hienon pysyvän valaistuksen ennen joulua. 
 
Näin jälkikäteen arvioiden suunniteltu paikka, rinne osoittautui mittauksissa lähes tasamaaksi, tämä vaikutti 

mm portaiden syvyyteen, suunniteltu 40 cm muuttui 60 cm. Portaille tehtiin kaksi ”lepopysäkkiä”. 

Piirustuksia, kustannus/materiaalilaskelmia tehtiin monia, turhaa. Parhaiten asiat ratkesivat rinteessä! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kannattiko rakentaa, KYLLÄ! Portaat ovat saaneet valtavan suosion, käyttäjiä on vauvasta vaariin. Rapun 

korkeus ja syvyys ovat saaneet kiitosta. 
 
Ari Suominen 
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LC HÄMEENKYRÖ/KYRÖTTÄRET JUHLI 10-VUOTISTAIVALTAAN 
 
”Kymmenen vuotta - 34000 euroa erilaisina lahjoituksina, eri tarkoituksiin tuotettuna. Hyvän 
tekemiseen. Paljon hyvää läsnäoloa, tapaamisia, kohtaamisia, epäitsekkyyttä ja halua auttaa. 
Enemmänkin jos voisi. Kuitenkin pienellä tekevien käsien määrällä on tuotettu suuria asioita.”  
Näin luonnehti mennyttä kymmentä vuotta LC Kyröttärien edellisen kauden presidentti Eija Katajamäki 
avajaispuheessaan, toivottaessaan juhlaväen tervetulleeksi. 
 
Keväällä peruuntuneeseen juhlaan Kyröttäriä oli nyt tullut juhlistamaan omien jäsenten lisäksi kutsuvie-
raita ja lions väkeä naapurikunnista. Varsinainen juhlapäivä oli jo toukokuussa, mutta tuolloin korona 
tilanne ei vielä antanut mahdollisuutta juhlia, vaikka suunnitelmat olivatkin hyvällä tolalla ja toteutusta 
vailla. 
 
Perustajajäsen Anu Mätäsniemi teki kevättalven ja kesän aikana klubille liki 70 sivuisen historiikin, jo-
ka myös juhlassa julkistettiin ja sitä joukolla ihailtiin. Historiikki on nyt kaikkien saatavilla omakustan-
nushintaan. Mätäsniemi luonnehti historiikin tekoa talon rakentamiseen, pala palalta syntyi valmista. 
Mukaan laitettiin mm. jokaisen presidentin tarinat omalta kaudeltaan, hallitusten kokoonpanot, lahjoi-
tukset, joitain puheita ja paljon kuvia, unohtamatta edesmenneen Sirkka Timosen suurta roolia Kyröttä-
rien syntyvaiheessa ja paljon sen jälkeenkin. Sirkan panos tuli kiitollisuutena esille monissa puheenvuo-
roissa illan aikana. 
 
Juhlapuhujana oli Finlandia kirjailija Anni Kytömäki, joka sai juhlassa myös Kyröttärien Vuoden Plik-
ka tunnustuksen.  Se luovutetaan normaalisti maaliskuussa kansainvälisen Naisten päivän tilaisuudessa, 
joka on yksi Kyröttärien toimintakauden kohokohtia. Nyt sen luovutti hänelle klubin nykyinen presi-
dentti Minna Plihtari. Puheessaan Kytömäki kiitti huomionosoituksesta, vaikka tunnustikin, että ei tun-
ne itseään lainkaan plikaksi, joka reippaana ja iloisena vain porskuttaa eteenpäin.  Hienossa puheessaan 
kirjailija kertoi kirjojensa syntyä. Esimerkiksi Kivitaskua kirjoittaessaan hän selvitteli jonkin verran hy-
väntekeväisyyden ja Aurora Karamzinin historiaa. Siitä Anni Kytömäki olikin löytänyt kauniin vertailu-
kohteen, ”aasinsillan” Kyröttärien toimintaan ja hyvän tekemiseen. 
” Aurora Karamzin, Kyröttäret ja kirjailija ovat siis yhteisellä asialla, kukin omalla tavallaan: pyrimme 
toimimaan paremman tulevaisuuden puolesta. Jatketaan samaan malliin ” hän kiteytti puheensa lopussa. 
 
Nyt 26 jäsenisessä klubissa on perustajajäsenistä mukana 11 naista, jotka saivat Lions Clubin päämajan 
10 vuotis chevronit. Ne luovutti heille presidentti Minna Plihtari ja klubin ruusut ojensi Kyröttärien sih-
teeri Arja Viitasaari.  Illan aikana kuultiin puheita ja tervehdyksiä, lauluja ja runoja, syötiin hyvin ja 
hyvää. Tarjolla oli myös valtava Leijona kakku. Illan päätteeksi tanssittiin hämeenkyröläisen Sympatian 
tahdissa. 
 
Tästä on Kyröttärien hyvä lähteä iloisena ja ahkerana kohti seuraavaa vuosikymmentä kiitäen kaikkia 
jotka heitä eri tavoin muistivat. 
 
Teksti: Eija Katajamäki 
kuvat: Markku Katajamäki 
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   Rollaattorit kokoontuivat jo kuudennen kerran Mouhijärvellä 

 

Mouhijärven Lions Klubin järjestämä Mouhirollaattori 2021 -tapahtuma toi rollaattorikansan ja heidän 
seuralaisensa yhteen jo kuudennen kerran Mouhijärvellä. Rollaattoreiden kokoontumisajo järjestettiin 
ensimmäisen kerran 2015 osana Suvipäiviä, ja tapahtuma on saanut niin suuren suosion, että siitä on tul-
lut yksi Mouhijärven Lions Klubin kesätoiminnan pääaktiviteeteista. Viime vuosi jäi väliin koronan ta-
kia, mutta tänä vuonna tapahtumapaikkana oli taas Uotsolan tori heinäkuun viimeisenä perjantaina 
30.7.2021.  

- Mouhijärven Lions Klubin kesäaktiviteetti on parantaa liikkumisrajoitteisten henkilöiden oma-
aloitteista liikkumista muiden ihmisten ja liikenteen seassa. Rollaattori-tapahtumalla pyrimme vuosittain 
edistämään tavoitteen saavuttamista, kertoo alusta alkaen hankkeen puuhamiehenä toiminut Esa Piippo 
Mouhijärven Lions Klubista.  

Ohjelmassa oli tuttuun tapaan Rollaattoriklinikka, jossa hoidettiin vastikkeetta rollaattoreiden pikkuviat 
hetkessä kuntoon. Paikalla oli myös Eläkeliiton Mouhijärven osaston kahviteltta. LC Mouhijärvi tarjosi 
rollaattorilla paikalle tuleville kahvit ja pullat.  

-Rollaattorin käyttö yleistyy entistä enemmän väestön ikääntyessä. Se mahdollistaa omatoimisen liikku-
misen ja näin ehkäisee kaatumisia. Rollaattori on siis erittäin hyödyllinen väline niin yksilön kuin yhteis-
kunnankin kannalta. Näissä merkeissä meillä herännyt ajatus aktivoida rollaattoria käyttäviä pitämään 
huolen liikkumisestaan on muovannut Rollaattoreiden kokoontumisajosta vuosittaisen tapahtuman, tote-
aa Esa Piippo.  

    Matti Mahlamäki 

 

HÄTÄAVUN JAKAMINEN NUORISON TUKEMINEN HUMANITAARINEN APU 
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https://www.lions.fi/lions-quest/ https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/ 

HUMANITAARISEEN 
 

APUUN 
 

VASTAAMINEN 

NUORISON 
TUKEMINEN 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 


