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LC PIRKKALA Pirkattaret adoptoi                            
Nuolialan röykkiön!röy                                                 
kkiöalan 
Tietoa adoptoinnista ja Pirkanmaan kohteista: Adoptoi 
monumentti on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vanhojen 
rakennusten ja muinaisjäännösten hoitamista ja vaalimista. Hoidon tavoitteena on saada 
muinaisjäännöksen muoto ja laajuus paremmin näkyville.  Adoptoituja kohteita 
Pirkanmaalla on tällä hetkellä 38 kappaletta.                                                                                                                          

Mistä syntyi Pirkattarissa ajatus hakea 
adoptointia?                                                                                               
Ranta osallistui Lionien järjestämälle Pirkanmaan 
maakuntamuseon/Kreetta Lesellin luennolle ”ADOPTOI 
MONUMENTTI” syksyllä 2021. Mielenkiinto heräsi ja niin 
kysyin klubikokouksessa halukkuutta sekä Maakuntamuseolta, oliko Pirkkalassa adoptoitavaa 
muinaiskohdetta? Löytyi tasan yksi!  Nuolialan röykkiö. Saimme lisätietoa tutkija Kreetta 
Lesseliltä ja asia eteni nopeasti. 29.11.2021 allekirjoitimme Nuolialan röykkiön 
adoptointisopimuksen.   

Pirkkalassa Nuolialan koulun vieressä pienessä Kirkkoveräjän-
mäen metsikössä sijaitsee yli 1000 vuotta vanha hautaröykkiö, 
joka on todennäköisesti kuulunut pienelle perheelle. 
Hautaröykkiöt ovat kivistä tai kivistä ja maasta rakennettuja 
hautoja. Nuolialan röykkiö on peräisin rautakaudelta. ”Röykkiön 
päältä ei saisi kävellä, eikä sitä saa missään tapauksessa kaivaa. 
Selvisi että Röykkiö oli kuntalaisten kävely- ja pyöräilyreitillä sekä 
lasten kaivuukohteena. Nuolialan röykkiön päältä on kuljettu siis 
kävellen ja pyörillä.  

Sopimuksen jälkeen saimme hoitosuunnitelman. 
Projektipäälliköksi valittiin Sari Neva-aho. Lumien sulamisen 
jälkeen päätettiin aloittaa hoitotyöt. Vaurioita tutkittiin ja laitettiin kyltti ja nauhat. Aika pian 
kylttien jälkeen nauhat oli irrotettu.  Kunnan puutarhuriin Miia Terämään otettiin yhteyttä, mitä 
tehdään! Koulu ja päiväkodit ihan vieressä. Todettiin, että pyörä ja 
kävelyreitti muutetaan. Laitetaan tukevat kepit joka kulmaan ja 
keppien väliin nauhat. Pirkattaret laittavat tukevan metallikyltin, 
nykyisen puukyltin paikalle.  Kunta on informoinut koulua sekä 
päiväkoteja kohteesta ja kulkumuutoksista. Kun muutosrakenteet on 
tehty 30.9.2022 mennessä, järjestetään tiedotustilaisuus, jossa 
kerrotaan hankkeesta. Pyydetään Maakuntamuseon edustajat 
kertomaan hankkeesta kuntalaisille sekä mahdollisista muista 
adoptoitavista hankkeista Pirkkalassa. Pirkattarilla on nyt hoidossa kunnan ainoa virallinen 
muinaiskohde.  Röykkiöstä tullaan kertomaan kunnan sivuilla ns. matkakohteena. 
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E-piiri 69 klubia, merkittää määrä aktiviteetteja myös ympäristöön liittyen: 

Kauppakeskuksen kukkaistutusten laitto ja hoito. Kaupunginosan siivoustalkoot. Kirkon 
ympäristön siivous. Kulttuurihistoriallisista kohteista huolehtiminen. Kunnan ulosmenoteiden 
kevätsiivous. Kylän yleisen uimarannan kunnostus. Lehtien haravoinnit ja lumenluonnit. 
Linnunpöntöt. Maamerkkitalkoot. Pihan siivouksia vanhuksien kotona. Puiden istutus. 
Raivaustalkoot ampumaradalla. Roska päivässä aktiviteetti. Sankarihautojen kunnostus. 
Vieraslajien kitkentä. Virkistysalueiden puuhuolto ja kunnossapito. Vaatteiden kierrätys. 
Virkistysalueilta roskat pois. Jokien varsien siistiminen. Taimien istutus. Piha talkoot. 
 

              
 
 
Kauden 2022-2023 kotimainen teema on ”Lions - avoin muutokselle”. 
Se on avoin ja mahdollistaa kokeilla uusia asioita klubeissamme ja aktiviteeteissamme. 

LC Pirkkala Pirkattaret on antanut apua Pirkanmaalla monin tavoin. Meillä on ns. kiinteät 
projektit, joita toteutetaan vuosittain. Näistä mainittakoon kunnan siivouspäivät sekä 
uimarantojen siivous kesäisin viimeksi viiden viikon jaksolla. Tähän palkkasimme kesäduuni 
OP:n piikkiin nuoren. Hyväpäivä on toteutettu ns. heijastinpuun kautta Vähäjärvellä. Viime 
syksynä n. 500 heijastinta löysi tarvitsevan.  
Paikallisuus on yksi vahvuus, klubimme on vahvasti mukana Pirkkalan arjessa ja meille tulee 
toiveita eri tapahtumiin. Viimeksi Unelmien liikuntapäivä 10.5.22, joka keräsi yli 1000 henkeä. 
 
Palaute kuntalaisilta on ollut hyvin positiivista. Paikallislehti julkaisee juttuja toiminnastamme, 
myös Moro jopa Aamulehti tästä adoptiohakkeestamme.  
 

Tavoite /ympäristövastaava kausi  2022-2023 

Yhteistyö on meillä voimavara. Pidetään hyvät yhteydet oman kunnan tai kaupungin 
viranomaisiin, heiltä saadaan hyviä vinkkejä. Seuraamalla paikallista ”somea” , sieltä löytyy 
korjattavia ympäristöhankkeita. Kaikkeen ei voi tarttua meillä mm. Espanjansiruetanoiden 
keräys.  

Tavoite voisi olla 2022-2023 että jokaisesta piiristä tulisi joku ympäristöteko, julkaistaan 
Ympäristöpäivänä 22.5.2023. Hankkeissa mielikuvituksella ei ole raajaa, ollaan avoimia 
muutokselle. Hankkeen koolla ei ole väliä.  

Ollaan yhteyksissä, mieluusti kuulen hankkeistanne,  

Nautitaan palvelusta ja iloitaan yhdessäolosta. 
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