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MUISTIO PDG-KILLAN KEVÄTTAPAHTUMASTA 
 

Aika:     1.4.2014 
Paikka:  Opetusravintola Alabama, Lemmin-
käisenkatu 14-18, Turku 
  
Läsnä:   Bo Lindberg (LC Parainen-Pargas), 
Hannu Knuutila (Loimaa/Kosket),  Risto Liete-
pohja (Salo/Uskela), Antero Siivola (Kaarina), 
Jukka O. Sainio (Lieto), Esko ja Inkeri Herranen 
(Turku/Aninkainen), Erkki ja Maiju  Ääritalo 
(Turku/Archipelago), Mikko Torkkeli 
(Turku/Suikkila), Pekka Järvelä (Turku/Aninkai-
nen), Björn Taxell (Parainen-Pargas), Timo Roos 
(Paimio), Hannu Immonen (Turku/Pohjola), 
Pekka Kontturi 
  (Kaarina), Christer Berlin (Mariehamn) 
  
1. Puheenjohtaja Pekka Kontturi toivotti kaikki 
tervetulleiksi killan kevätkokoukseen ja esitteli 
illan isännän: Turun kaupungin kasvatus- ja 
opetustoimen ammatillisen koulutuksen tulos-
aluejohtaja, lionsveli, PDG Hannu immonen. 
  
2. Lion Hannukin toivotti kaikki tervetulleiksi 
opetusravintolaan, joka toimii hänen vastuu-
alueeseensa kuuluvan organisaation osana. 
Osallistujille tarjottiin myös makupaloja ravin-
tolan keittiöstä. Sillä aikaa kun nautittiin ruo-
asta ja kahvista kertoi veli Hannu erittäin asian-
tuntevalla ja selittävällä tavalla Turun kaupun-
gin sivistystoimialasta ja erityisesti sen ammat-
tikoulutuksesta. 
  
3. Varsinaisen kokouksen aluksi puheenjohtaja 
sytytti kynttilän ja pidettiin hiljainen hetki pois 
nukkuneen PDG Tapani Knuutisen muistoksi. 
Pj kertoi terveiset piirin hallituksen kokouk-
sesta 1.3.2014. 
- Piirin jäsenmäärä on hiukan plussan puolella 
viime vuoteen verrattuna. 

- Björn Taxell kertoi lyhyesti liiton vuosikokouk-
sen - Turku 2016 - järjestelystä. Avaus pidetään 
perjantaina, kokous lauantaina. Sunnuntai on 
kotimatkapäivä. 
 

 
 
 
 

 
Illan isäntä lion Hannu Immonen 

 
- Korostettiin kerran vielä että klubit päättävät 
itsenäisesti missä aktiviteetteissä ollaan 
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mukana ja missä ei. Liiton ja piirin taholta voi-
daan tietenkin motivoida millä perusteilla osan-
otto olisi toivottu, jopa tärkeä, mutta lopullinen 
ratkaisu on kuitenkin aina klubien omat pää-
tökset, niin kuin omalla vastuulla. 
- Kommentoitiin liiton jäsentutkimusta: "Niin 
kuin kysytään saadan vastauksia". 
- Todettiin että liitto järjestää entisille kuver-
nööreille tapaamisen Oulussa 3.5.2014. On 
myös mahdollista osallistua etäyhteyden väli-
tyksellä. 
  
4. Keskusteltiin evästyksistä liiton vuosikokouk-
selle. 
- Keskusteltiin vuosikokoukselle tehdyistä aloit-
teista, tekemättä suosituksia. 
- Keskusteltiin vilkkaasti ilmoittauttumis- sään-
nöksistä vuosikokouksen eri ohjelmiin. 
- Joulukorttien piirtämisestä järjestetään kil-
pailu lapsille? 
- Miksi Lions-liitto on mukana Punainen Nenä-
kampanjassa? Sehän on muiden organisaatioi-
den kampanja! 
  
5. Killan asiat. 
- Todettiin että killan tilillä 1.4.2014 on 339,10 
euroa. Sen lisäksi muutamat jäsenmaksut mak-
settiin käteisellä kokouksessa. 
- Keskusteltiin mihin tarkoituksiin killan jäsen-
maksuja voidaan käyttää. Asia jätettiin avoi-
meksi ensi vuoteen. 
- Ensi vuoden puheenjohtajaksi tulee säännön-
mukaisesti tämän vuoden sihteeri, eli Christer 
Berlin. Hän nimitti, niin ikään säännönmukai-
sesti, Björn Taxell uudeksi sihteeriksi. Bo Lind-
berg jatkaa rahastonhoitajana. 
 

 
Keskustelua iltapalaa odotellessa 
 

 
Keskustelu käy tälläkin puolella pöytää 
 
 
  
6. Kokouksen lopuksi Timo Roos kertoi vitsin ja 
samassa rentoutuvassa tunnelmassa pj vielä 
esitti muutamia "harkinnanarvoisia" kuvia maa-
ilman ja ihmisen kehityksestä. 
 
- Pj Pekka kiitti kaikkia osallistujia ja erityisesti 
tietenkin illan isäntää Hannu Immosta. 

 
 
Pekka Kontturi   Christer Berlin 
puheenjohtaja   sihteeri 


