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     PIIRI           LEIJONA 

 

  P A R K A N O     E X T R A 

Linkki kohteeseen 

Arne Ritari Säätiö 

https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/


E-piirin leijonat! 

Kirjoitan viimeistä dg-kirjettä Piirileijonan Parkano Extraan. Tämä ei ole ”kissa häntänsä nostaa” -

osio. Mutta bittien tiet ovat joskus ihmeellisiä. Koska ajoissa toimitettuja mutta kadoksissa olleita 

juttuja jäi pois Piirileijonasta, päätin ne julkaistavan tässä Extrassa. 

Lions-vuosi alkaa olla finaalissa. Vuosikokous on pidetty, uudet johtajat klubeihin, piiriin ja liittoon on 

valittu. Kaikille onnea tehtävien hoitoon. 

Liiton vuosikokouksesta ajattelin kertoa muutaman rivin.  

Näen suunnattoman vääränä asenteen: tulen kokoukseen, olen aina oikeassa ja saan puhua, esitän 

mitä vaan, on sitten lainvastaista tai vaan oma mielipiteeni. 

Tämä farssi alkoi jo kohdassa 2 →valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat (kesti vajaan 1½ tun-

tia). Vaikka asia on täysin yhdistyslain mukaista. Ei vuosikokousta saa pilata, se on yhdistyksen tär-

kein kokous, jossa minun mielestäni pitää käyttäytyä arvokkaasti, toisia paikalla olevia kunnioittaen. 

Tämä asenne jatkui läpi kokouksen. Teimme varmaan ennätyksen kokouksen pituudessa, aloitimme 

klo 11.00 ja päätimme n klo 19.00. Että silleen!! 

Ilman näitä kokous oli ilmapiiriltään mukava. 

Kaikkia piirin leijonia kiinnostava asia on Lions-talo. Aloitetta ei hyväksytty äänin pyöristettynä KVN 

75% – aloite 25%. Äänestys tehtiin määräenemmistö-periaatteella eli aloitteen piti saada määrä-

enemmistö. Joten Oulun päätös on voimassa. Kuitenkin tänäkin vuonna odotettava 3 kk valitusaika, 

joka päättyy 7.9.2019. 

Se vuosikokouksesta. Palataan piirin. 

Jätän teidät piirin leijonat hyvällä mielellä ja siirryn rivileijonaksi Parkanoon. Olen kuitenkin piirin tie-

dotus/opastus vastaavaa, vastaan teidän kysymyksiinne ja autan pykälien ja muiden juttujen ratkai-

suissa. Ottakaa yhteyttä jo ennen kuin jutusta tulee vaikea. 

Nähdään ja hymyillään kun tavataan! 

Dg-pari Ari ja Kyllikki 

PS Kaikki  vuoden 2018 - 2019 palkitsemisesitykset minun kautta! 
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Vappurieha 1.5.2019  

Lions Club Parkano järjesti viihteellisen iltapäivä-

konsertin Parkanon Rantakodossa 

(palvelutalossa) asukkaille ja heidän läheisille su. 

7.4.2019. Mukana järjestelyissä oli Petäjäopisto / 

Parkanonseudun populaarimusiikki ry:n jäseniä.  

Tupa oli mukavasti kansoitettu, väki tanssi ja lauloi mukana. Tilaisuuden osallistujat toivoivat lisää 

tällaisia tapahtumia. Tapahtuma oli onnistunut ja oli erinomainen osoitus yhteistyöstä musa yhdis-

tyksen kanssa. Iso kiitos Jukka Suviolle LC Parkano tilaisuuden järjestämisestä ja pääkoordinaattori-



Parkanon Leijonien Vappurieha 1.5.2019 vauhditti kevään tuloa 

Parkanon lionien järjestämä Vappurieha on muodostunut jo perinteiseksi yleisöä houkuttelevaksi ta-
pahtumaksi.  Tänä vuonna osallistujia tapahtumaan Parkanon torille keräsi arviolta n. 500 henkilöä. 
Vappumarssijoita ei Parkanossa nähty, mutta klo 12.00 kajautti Parkanon mieslaulajat  
komean serenadin keväälle. Tilaisuuden juonsi E-piirin piirikuvernööri Ari Suominen kertoen samalla  
lions työn merkityksestä niin paikallisella tasolla, kuin myös maailman laajuisesti. 
 
Myös lasten laulusta saatiin nauttia, kun seurakunnan lapset esiintyivät Eleonora Printzin johdolla. 
Nuorisollekin oli omaa ohjelmaa, kun Idols -ohjelmassa mukana viime metreille ollut Anna Myyryläinen 
lauloi Jani Paulamäen säestämänä. 
 
Jaloille vipinää antoi sateiseksi muuttuvassa säässä ”Leijona” -bändi, jonka mukaansa tempaavat 70-80 
-luvun hitit saivat yhden, jos toisenkin jalat vippasemaan. Vapputapahtuman odotetuin tapahtuma kui-
tenkin oli Vuoden Parkanolaisen julkistaminen. Vuoden 2019 Parkanolaiseksi Parkanon Lions Club valit-
si Parkanon Seurakunnan lastenohjaaja Eleonoora Printzin. Eleonoora Printzin valinta on nyt jo 12. 
Vuoden Parkanolainen. Eleonora on työskennellyt Parkanon seurakunnalla lapsityössä 21 vuotta. Par-
kanon seurakunnassa Eleonora Printz aloitti musiikkipyhäkoulujen eli musapyhisten järjestämisen va-
jaat 18 vuotta sitten. Printz on työssään ideoinut ja järjestänyt lukemattomia musiikki- ja messutapah-
tumia, leirejä, näytelmiä ja retkiä. Ulospäin näkyvämpiä tapahtumia ovat olleet vuonna 2017 Parkanos-
sa ja vuonna 2018 Karviassa pidetyt televisioidut jumalanpalvelukset, joissa lapset esiintyivät Eleono-
ran johtamana. LC Parkanon kriteereinä Vuoden Parkanolaiselle on, että hän on myönteinen, iloinen, 
persoonallinen ja sydämellinen henkilö, joka tuo Parkanoa myönteisesti esiin. 



Vapputapahtuman järjestäminen on Lions Club Parkanon vuoden tärkein aktiviteetti, johon kuuluu 
Vappu Leijona lehden (Ylä-Satakunta lehden yhteydessä) julkaisu. Julkaisuun myydään ilmoituksia, jo-
ka on klubin suurin aktiviteettivarainhankinta. Lisätuottoja kerättiin arpojen myynnillä. 
LC Parkanon Koskettaret osallistuivat tapahtumaan pitämällä kahviota ja myymällä makkaraa. 
Tuottojen käytön kohteena on parkanolaiset nuoret.  


