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Alkusanat 

 

Kausi 2020-2021 oli jälleen COVIC-19 epidemian varjostama. Voimassa oli lähes koko kauden ajan 

kokoontumisrajoituksia, mistä johtuen kokouksia ei pystytty pitämään normaalisti, eikä monia 

aktiviteettejä pystytty järjestämään. Hallitus kokoontui pääasiassa TEAMS-etäyhteydellä 

kuukausittain. Muutama kuukausikokous pystyttiin järjestämään livenä, muuten ne jouduttiin 

perumaan. Muutama veli jätti lions-toiminnan, mutta yksi uusi veli saatiin lisää. Olosuhteisiin 

nähden kausi oli kuitenkin onnistunut. 

Hallitus kaudella 2020-2021 

 

 Presidentti  Petri Ollikainen    

 1. varapresidentti Pauli Pollari   
2. varapresidentti Heikki Nieminen  

 Past presidentti              Sami Lehminiemi 
 Sihteeri  Mika Malvisalo   
 Rahastonhoitaja Pasi Koivisto   
 Klubimestari Kari Tervala 
 Tailtwister  Harri Tastula 
 Tiedotusvastaava Kari Manninen   
 Palvelujohtaja Timo Ikkala 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heinäkuu 

Heinäkuu oli hiljaiseloa klubin toiminnassa. Koronarajoitusten takia ei ollut tapahtumia.   

Elokuu 

Elokuussa Presidentti ja sihteeri suunnittelivat ja järjestelivät uutta kautta. 

Elokuussa ei ollut muuta toimintaa, kuin 7.8 hallituksen vaihtokokous haapasaaren 

jätkäinkämpällä. Paikalla oli noin 20 veljeä. Oli Kesäilta parhaimmillaan. Talon puolesta Petri 

Ristiniemi loihti maittavan loimulohiateria. Kaikilla oli hauskaa ja savu saunottiin yömyöhään.  

Perinteistä kesäreissuakaan ei ollut koronatilanteen vuoksi. 

 

 

Kuva 1 Hallituksen vaihtokokous haapasaaressa 

 

 

 



Vaihtokokouksen illan tunnelmia 

 

 

 

 



 

Syyskuu 

Koronatilanne ja kokoontumisrajoitukset oli hetkellisesti helpottanut. 

Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 1.9.2021 Pasilassa. Käytiin perinteiset asiat läpi kauden 

alussa. Päätettiin, että ensimmäiseen kuukausikokoukseen kutsutaan tavan mukaan myös ladyt. 

Kuukausikokous pidettiin 15.9 Ravintola vanhassa Lierassa. Paikalla oli myös ladyt ja vierailijana oli 

2.VDG Anita Tihveräinen. Kokous aloitettiin aterialla ladyjen kanssa, jonka jälkeen ladyt siirtyivät 

pitämään omaa kokoustaan.  Käytiin läpi taloustilanne.  Päätettiin jatkaa kokousten pitoa 

koronatilanteen salliessa Ravintola vanhassa Lierassa.  Heinä- ja Elokuun vähäinen toiminta käytiin 

läpi. 

Aktiviteetti- ja vastuuhenkilöluettelo, sekä toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

Pullonpalautusaktiviteetti on ollut menestys. Aktiviteetin aloituksesta 30.1.2020 lähtien 5.9.2020 

asti rahaa on kerätty noin 1490€.  

Runebergin puiston paviljongin tukihakemukset etenevät Arne Ritati- säätiön ja Pokory:n kanssa. 

Tavoitteena oli pystyttää paviljonki syksyn aikana.   

Kalenteri 2021 yhteistyössä Ruovesi-lehden kanssa. Kalentereita tehtiin 2 kappaletta. 

Presidentti Petri Ollikainen on sopinut, että leijonat kunnostaa yhden radan Haapasaaren 

minigolfradalla keväällä 2021. 

Hautausavusta tehdään mainoskirjelmä yhteistyötahoille palvelusta. Päätettiin, että kantoavusta 

on vapaaehtoinen maksu.   

Todettiin myös, että veli Markku Simula on jättänyt erohakemuksen. Ero myönnettiin. 

 

 

Kuva 2 Kuukausikokousta 

 

 

 

 



Lokakuu 

Hallituksen kokous pidettiin 6.10 Pasilassa. Tuleviin kokouksiin päätetiin antaa maskisuositus. 

Kuukausikokous pidettiin 20.10 Ravintola Vanhassa Lierassa. Yleiset asiat ja taloustilanne käytiin 

läpi. 

Uusi jäsen Lindell Mikko otettiin jäseneksi. Mikko piti pienen esittelyn itsestään. Mikko toivotettiin 

erittäin tervetulleeksi klubiin.  

Vuoden leijonaksi valittiin Jarmo Koskiranta. Hänet todettiin erittäin ansioituneeksi etenkin 

pullonpalautusaktiviteetissä, sekä muussa klubin toiminnassa. 

Vanhusten ja omaishoitajien kirkkopyhä oli 11.10. Taksi Jarmo Järvisen työntekijä kyyditsi 7 

henkeä taksilla. Kaikki, jotka ilmoittivat kyydin tarpeen, saivat kyydin. Kaikki meni myös muuten 

hyvin, raportoi Timo Ikkala.  

Myönnettiin 1000€ tukea Ruoveden VPK:n nuoriso-osaston kypärien hankinnan tukemiseen.  

Jali Kontuniemi ehdotti klubi-iltaa. Pidetään perjantaina 20.11 klo18 alkaen. Jali lähettää kutsun 

lähempänä. Paikka mahdollisesti Matti Salmen mökillä. 

Pikkujoulut päätettiin jättää pitämättä koronatilanteen vuoksi. 

Kuukausikokouksen yhteydessä pidettiin vuosikokous, jonka puheenjohtaja oli Esko Kangaspeska 

ja sihteerinä Mika Malvisalo. Käsiteltiin vuosikokoukseen kuuluvat asiat. Hyväksyttiin tilit, 

toimintakertomus ja talousarvio, sekä jäsenmaksuksi 180 €. Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti 

Salmi. 

 

Kuva 3 Mikko Lindellin jäseneksiottoseremonia 

 



Marraskuu 

Koronatilanne alkaa jälleen pahenemaan. 

Hallituksen kokous pidettiin 3.11 Pasilassa. Käytiin läpi yleiset asiat. 

Kuukausikokous pidettiin 17.11 Ravintola Vanhassa Lierassa. Taloustilanne käytiin läpi. 

 Runebergin puiston paviljongin rakennustalkoot viivästyy, rakennusluvassa viivästystä. 

Jarmo Koskiranta kertoi, että pullonpalautuskeräys on tuonut 2389,65€ rahaa tänä vuonna. S-

marketista 1954,75€ ja K-marketista 434,90 €. Keräyspäiviä on ollut 292. Kuluja kertynyt 108€, 

joten jaettavaksi jää 2281,25€. Timo Ikkala on käynyt sosiaalitoimistolla keskustelemassa. 70€ 

arvoinen lahjakortti olisi sopiva. 

Kari Manninen kertoi, että kalenterit tulleet myyntiin. Koko painosmäärä noin1200kpl. Ensio 

Lehtinen jakaa lahjoituksena kalenterit terveyskeskukseen ja muihin paikkoihin perinteiden 

mukaisesti. 

Omaishoitajien jouluateria Honkalakodin puolesta olisi onnistunut. Timo Ikkala selvitti asiaa vielä 

terveysviranomaisilta ja suositus oli jättää tilaisuus pitämättä. Ei järjestetä. Tiedote omaishoitajille. 

Päätettiin, että jaetaan kalenterit ja joulusuklaat omaishoitajille. 

Päätettiin järjestää perinteinen jäänlähtöveikkaus. Aktiviteetin vetäjäksi valittiin Esko 

Kangaspeska. 

Peli-ilta 20.11 Matti Salmen mökillä. Hauskaa oli ollut. Hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa. 

Pnat oli 24.11. Petri Ollikainen, Timo Ikkala, Heikki Nieminen ja Jukka Majala edusti klubia. Meidän 

klubimme jäsenkehitys e-piirin parhaimmistoa.  

Piirihallituksen kokous oli 16.11. Timo Ikkala oli paikan päällä. Piirin tilaisuuksia/aktiviteettejä 

koronan takia jäissä. 

 

Kuva 4 Jali ja Sami pullonpalautusaktiviteetin parissa ja peli-iltaa 



Joulukuu 

Koronatilanne pahenee, mutta hallituksen kokous pidettiin vielä Pasilassa 1.12. Kävimme läpi 

taloustilanteen ja yleiset asiat.  Runebergin puiston paviljonki odotti edelleen rakennuslupaa.  

Pullonpalautusaktiviteetissa Jali Kontuniemi ja Timo Ikkala toimittavat sosiaalitoimistoon 

joululahjakortit. Jarmo Koskiranta tekee jutun asiasta. Päätettiin, että samalle perheelle voi antaa 

useamman lahjakortin tilanteen vaatiessa, sosiaalitoimisto katsoo tarpeen. Jälkeenpäin tuli paljon 

kiitosta avusta. 

Omaishoitajien jouluateria korvattiin joululahjalla. Lahjaksi päätettiin antaa kalenteri ja Fazerin 

sininen suklaa.  

Kalenteriaktiviteetin myynti mennyt hyvin, joutunut tilaamaan lisää kalentereita. 

Jäänlähtöveikkaus etenee Esko Kangaspeskan vetämänä, palkinnot hoidossa, lupa-anomukset 

hyvällä mallilla.  

Ruovesi lehden luku Aktiviteetti jatkuu koronasta huolimatta, kirjasto antoi luvan jatkaa.  

Itsenäisyyspäivän lippuvartio peruttu koronan takia, mutta Lions-lippu vietiin kirkkoon. 

Joulukuun kuukausikokous päätettiin jättää pitämättä koronatilanteen takia. 

Pikkujouluja ei koronatilanteen takia. 

 

Tammikuu 

Koronatilanne paheni entisestään ja kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan. 

Hallituksen kokous pidettiin Teams- etäyhteydellä 7.1. 

Päätimme pitää hallituksen kokoukset teams- etäyhteydellä kunnes koronatilanne helpottuu. 

Kuukausikokouksen tilanne katsottaisiin kuukausi kerrallaan.  

19.1 klo18.00 kirkon parkkipaikalla poisnukkuneiden veljien muistotilaisuus ja kynttilöiden lasku. 

Koronatilanteen vuoksi vain hallitus hoiti. 

Perinteinen laskiaisrieha päätetään perua koronan takia.  

Jäänlähtöveikkauksen järjestelyt edenneet hyvin, kertoi Esko Kangaspeska. 

Kalenteriaktiviteetti mennyt hyvin. Kalentereita myyty noin 9000€ edestä, kertoi Kari Manninen. 

Kuukausikokousta ei pidetty koronatilanteen vuoksi. 

 



 

 

Kuva 5 Poisnukkuneiden veljien muistotilaisuus ja kynttilöiden lasku 

 

 



Helmikuu 

Koronatilanne pysynyt huonona. Hallituksen kokous pidettiin jälleen Teams-etäyhteydellä 

2.2.2021. 

Yleiset kokousasiat ja taloustilanne todettu. 

Huhtikuulle suunniteltiin kuukausikokousta Teams-yhteydellä. 

Jäänlähtöveikkaus arvontalistat jaettu seuroille. Seuroilla kova rahantarve koronasta johtuen. 

Jäälle paikka tehty hankalista olosuhteista huolimatta. Aktiviteetti etenee hyvin. 

Juhlatoimikunnan  kesän 2020 suurtapahtuma käräjäjuhlat peruuntui koronan takia. Jos 

koronatilanne antaa myöden, olisi juhlat tänä vuonna pe 9.7.2021. Jukka Majala hoitaa asiaa 

eteenpäin. Ruoveden Lions Club lupautui olemaan vastuullinen pääjärjestäjä.  

Potkukelkan ostoon vanhainkodille myönnetty avustusta.  

Uuden hallituksen mietintää. Päätettiin tasoittaa hallituksen työnjakoa nimeämällä 1. 

varapresidentti hallintovirkailijaksi tehtävänä aktiviteettiraportointi MyLion- järjestelmään. Uusi 

menettely otettiin käyttöön välittömästi koskien koko kautta. Todettiin parin veljen kieltäytyneen 

hallitustehtävistä. Jatkossa joudutaan valitsemaan veljiä toiselle kaudelle mukaan hallitustehtäviin.  

Harri Tastula on jättänyt eroanomuksen 26.1.2021. Myönnetään ero. 

Kuukausikokousta ei pidetty koronan takia. 

Jukka Majalan kotona oli perinteinen peli-ilta 26.2. Hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa ollut. Klubiin 

saatiin myös tällöin uusi jäsen Kojolan Pekka. 

 

      

Kuva 6 Sohlo-Santerin paikan tekoa 

 

 

 

 



Maaliskuu 

Koronatilanne pysynyt huonona. Hallituksen kokous pidettiin jälleen Teams-etäyhteydellä 

2.3.2021. 

Yleiset kokousasiat ja taloustilanne todettu. Uusi hallitus myös mietitty. 

Presidentti Petri Ollikainen kertoi, että klubi on saanut myös jäsenten tyytyväisyys palkinnon. 

Jäänlähtö veikkauksen arvauslistat olivat liki täyteen myytynä. Aktiviteetti etenee omalla 

painollaan. Rahat on kerätty listoista. Varrotaan Sohlon tippumista. Yle Tampere uutisoi asiasta 

radiossakin.  

Jukka Majala kertoi käräjäjuhlista. Juhlat pidetään, jos korona suo. Kaikille tahoille, joiden piti 

viime vuonna olla juhlassa mukana, on lähetetty kysely haluavatko olla tänä vuonna mukana 

juhlassa. Tiistaihin 2.3 mennessä 10 tahoa on ilmoittanut olevansa mukana. Toistaiseksi 2/3 ei ole 

vielä vastannut kyselyyn. Sanna Makkonen hankkinut lisää rahallista tukea tapahtuman 

järjestämiseen. Esiintyjät ovat haussa ja mietinnässä. Pohjatyötä tehdään koko ajan ja päätös itse 

tapahtuman järjestämisestä tehdään lähempänä, kun tiedetään kesän koronatilanne paremmin. 

Salmen Matti luvannut hoitaa juomatarjoilua ja niihin liittyviä lupia.  

Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki tarjoaa yhdistyksille nuoria kesätöihin 2 viikon ajaksi. Jukka Majala on 

tehnyt hakemuksen. Jos valinta osuu meidän yhdistykseemme, olisi siitä iso apu järjestelyihin.  

Perinteinen metsäkirkko jouduttiin perumaan koronarajoituksien takia. Tilausuus korvattiin 

seppeleen laskulla.  

Ruoveden Pirkat Ry:ltä on saatu avustuspyyntö, jolla LC Ruovesi saisi Pirkkain uuteen peliasuun 

mainoksen. Tarjous oli 3 vuotta 200€ vuosi, eli yhteensä 600€. Kannatettiin ja myönnettiin. 

 

 

Kuva 7 Pauli seppeleen laskussa 



 

Kuva 8 Sohlo-Santeri(Covid19-Santeri) 

 

 

 



Huhtikuu 

Koronatilanne pysynyt huonona. Hallituksen kokous pidettiin jälleen Teams-etäyhteydellä 

13.4.2021. Kuukausikokous pidettiin heti perään, käsiteltävän asiana oli vain uuden hallituksen 

vahvistaminen.  

Jäänlähtöveikkaus arvonta suoritettiin kokouksen yhteydessä. Virallisena valvojana oli poliisi Linda 

Kujala. Arvonnan suoritti Pasi Koivisto. Sohlo- vajosi jäihin 11.4.2021. Oikein arvanneita oli 16kpl.  

Arvonnan pääpalkinto meni Hilla Manniselle. Kännykät arvottiin Mari Ikalalle, Riitta Juurakolle ja 

Luca Viitaselle. Kaikkien arvanneiden kesken arvotun kännykän sai Marko Viitala.  

Runebergin puiston paviljongin pystytys päästään vihdoin aloittaan toukokuussa. 

Hallituksen esitys uudeksi hallitukseksi:  

Presidentti Pauli Pollari               

1. varapresidentti Heikki Nieminen             

2. varapresidentti Jukka Majala         

Past presidentti Petri Ollikainen      

Sihteeri Mika Malvisalo               

Rahastonhoitaja Pasi Koivisto                    

Klubimestari Niemi Hannu                        

Tailtwister Lindell Mikko             

Tiedotusvastaava Kari Manninen                  

Palvelujohtaja Timo Ikkala 

Kuukausikokous hyväksyi uuden hallituksen. 

Piirikokous teams- yhteydellä 17.4. Heikki Nieminen ja Timo Ikkala osallistuivat. 

 

Kuva 9 Hallituksen Teams-kokous 



 

Kuva 10 Sohlo tippui jöihin 11.4.2021 

 

Kuva 11 Pääpalkinnon luovutus 

 

 

 

 



Toukokuu 

Koronatilanne alkoi helpottamaan, joten hallituksen- ja kuukausikokous päästiin pitämään 

normaalisti. 

Hallituksen kokous pidettiin Cafe Haapasaaren terassilla 4.5.2021. Presidenttiä sijaisti Pauli Pollari 

ja sihteeriä sijaisti Kari Manninen. 

Toukokuun kuukausi kokous päätettiin pitää ti 18.5. klo 18 alkaen Mäkelän Lomatuvilla. 

Sovittiin valmiiksi kesän hallituksenvaihtokokouksen päivämäärä pe 6.8. Pitopaikka mahdollisesti 

Heikki Niemisen mökillä Brita Kulmalan pitopalvelun eväillä. 

Runebergin puiston paviljonkia päästiin pystyttämään 14.5.  

Käräjäjuhlien järjestäminen näyttää mahdolliselta. 

Kuukausikokous pidettiin 18.5.2021 Mäkelän Lomatuvilla. Sihteeriä sijaisti Jali Kontuniemi. 

Runebergin puiston paviljongin runko pystyssä. Jorma Ollikainen ollut mestarina Ollikaisen 
Hirsirakenteelta. Kokonaiskustannukset 7000–8000 €. Arne Ritari-säätiön tuki 2500 €. Pokory tuki 
500 €. Klubin osuus loput. Jorma Ollikaiselle annettiin palkkio. 
 
Pullonpalautusaktiviteetin vuositulot tällä aktiviteetillä noin 3000 €. 
 

Käräjäjuhlien mainosjuliste kiersi kokouksessa. Koronan takia ei ole ollut markkinointia. 
 
 Ohjelmaksi suunniteltu. 
 
 Pääesiintyjä Virve Rosti, Freeman ja menneisyyden vangit. Noin 9000 €. 
  
 Muut esiintyjät Kyösti Mäkimattila&Juha Maunu, Memorial bänd,  

Minna&Hööst Brothers. 
 
Juontajana Anu Kuivasmäki ja Jussi Pohjonen 
 
Budjetti 20000 €. Ohjelmapuoli, äänentoisto, turvapalvelut, ruokailu. 
Tuet Ruoveden kunnalta 5000 € ja yhteistyökumppaneilta 3000 €.  
 
Illalliskortit ennakkoon 31.5 asti 45 €. Sen jälkeen ennakkoon 50 € ja ovelta

 30/60 €. Myynti Vinhan Kirjakauppa, Kulman Galleria ja Kukkapaikka. 
 
Tarvitaan noin 30 henkilöä töihin ja ladyt mukana. 
 
Kaksi possua tilattu Niittymäeltä hintaan 1300 €/kpl. Yhdestä possusta noin 150 
annosta. Työntekijöiden ja esiintyjien ruokiin menee jo noin 50 annosta.  Ruuan arvo 
20 €/annos. Ruokaan kuuluu vain vesi, ei alkoholijuomia. Työpajalta olisi kakkupala 
0,7 €/pala. Kahvi ja kakku omakustannushinta 1,5 €/annos. Tavoite saada 10000 € 
voittoa. Alkoholin myyntiluvan haku kestää 2 viikkoa. Luvan hinta 450 € per lupa. 

  



Haapasaaren minigolf- radan kunnostus. Yksi rata kunnostetaan.  
 
Matti Korppoo ja Esa Koskela ovat jättäneet erohakemuksen. Ero myönnetty. 
 
Chevron-palkinnon saajat Heikki Nieminen 35v leijonana, Kari Manninen 25v, Hannu Lamminen 
10v, Petri Ollikainen 10v, Juhani Lahtinen 55v, Urho Hiltunen 50v, Mika Salmela 10v ja Jarmo 
Koskiranta 15v leijonana. 
 
Koulutus-stipendit annettiin Ruoveden yhteiskoululle ja lukiolle. Annetiin 5x50 € stipendi. 
Hymytyttö- ja poika patsaat myös leijonien lahjoittamia. 
 
Merikanto-opistolle annettiin 2x50 € stipendi Ruovesilaisille opiskelijoille. 
 
 

 

Kuva 12 Hallitus kokoustaa Cafe Haapasaaressa 

 



 

Kuva 13 Kuukausikokous Mäkelän Lomatuvilla 

 

Kuva 14 Presidentti pitää puhetta 



Kesäkuu 

Hallituksen kokous pidettiin 1.6.2021 Cafe Haapasaaren terassilla. 

Haapasaaren minigolfradan kunnostus. Puutavara haapasaaressa valmiina. Vanhan osittainen 

purku ja uuden kasaus. Aikataulun puolesta valmista pitäisi olla juhannuksena ja tämä tavoite 

myös saavutettiin. 

Runebergin puiston paviljonki ajosiltaa vailla valmis. Työtunnit yhteensä noin 180 tuntia. Jorma 
Ollikaiselta suunnaton apu. Hallitus päätti antaa Jorma Ollikaiselle 600 € stipendin ansioituneesta 
toiminnasta paikkakunnan hyväksi. Paviljongin vihkiminen käyttöön ja luovutus kunnalle kesällä. 
Käräjäjuhlien 9.7 valmistelut Jukka Majalalla hyvällä mallilla.  

Kokouksen jälkeen käytiin katsomassa Runebergin puiston paviljonkia. Kari Manninen ja Mika 

Malvisalo olivat polkupyörillä liikkeellä ja matkalla Runebergin puistoon Kari Manninen meni ojan 

ylityksessä komeasti kuperkeikalla sarvien ylitse. Onneksi ei käynyt mitään. 

Lions-liiton vuosikokous 12.6.2021.  Heikki Nieminen ja Timo Ikkala osallistuivat. 

 

 

Kuva 15 Minigolf-radan kunnostusta 



 

Kuva 16 Hallitus kokoustaa Cafe Haapasaaressa 

 

Kuva 17 Runebergin puiston paviljongin ihmettelyä 



 

Kuva 18 Valmis paviljonki 

 

Kauden aktiviteetit 

 

Pullonpalautusaktiviteetti. 

Palvelutunnit 30h, lahjoitetut varat 2300€ kunnan sosiaalitoimen kautta vähävaraisten joulun 

tukemiseen. 

 

Hautajaisten kantoapu 

Palvelutunnit 150h. 

 

Ruovesi-lehden lukeminen näkövammaisille. 

Palvelutunnit 180h. 

 

Kalenterin julkaisu ja myynti 

Hankitut varat 3500€. 

 



Jäidenlähtöveikkaus 

Palvelutunnit 160h, kerätyt ja lahjoitetut varat 2525€. 

 

Lahjoitus VPK:lle nuoriso-osaston suojakypärien oston tukeminen. 

1000€. 

 

Omaishoitajien joululahja 

Lahjoitetut varat 400€. 

 

Seppeleen lasku talvisodan päättymisen muistoksi. 

Palvelutunnit 16h. 

 

Runebergin-puiston paviljongin rakentaminen lahjaksi kunnalle 

Palvelutunnit 180h, lahjoitetut varat 5000€. 

 

Hymypatsaat ja stipendit kouluille 

Lahjoitetut varat 520€. 

 

Minigolfradan kunnostus Haapasaari 

Palvelutunnit 20h, lahjoitetut varat 1300€. 

 

Loppusanat presidentiltä 

Presidentti kiittää Veljiä ja Ladyjä toimintakaudesta, vaikka koronapandemia aiheutti paljon 
hankaluuksia kauteen. Saatiin kumminkin tärkeät projektit ja tilaisuudet hoidettua. Ei muuta, kun 
kiitokset kaikille ja uudelle Presidentille sekä hallitukselle tsemppiä ja parempia aikoja. Kiitos! 
   
 

 

Presidentti Petri Ollikainen  Sihteeri Mika Malvisalo 

 

 



 

Runebergin puiston- paviljongin pystytys  

  

 

 



















 



 

 


