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MUISTIO PDG-KILLAN SYYSTAPAHTUMISESTA 

  

Aika:        23.9.2013 

Paikka:     Ala-Lemun Piispanranta 

  

Läsnä:      Pentti Turjas (LC Turku/City), Risto Lietepohja (Salo/Uskela), Antero Siivola (Kaarina), 

                 Lasse Karén (Lieto), Harri Veira (Taivassalo), Pekka Järvelä (Turku/Aninkainen), 

                 Harri Nurmi (PIIkkiö), Heikki Rajaniemi (Lieto), Matti Simula (Turku/Ilpoinen), Heikki 

                 Mäkelä (Turku/Suikkila), Erkki Ääritalo (Turku/Archipelago), Ossi Vuorinen  

                (Naantali/Tawast), Björn Taxell (Parainen/Pargas), Tapio Pomell (Turku-Åbo), 

                 Rauno Mikkola (Littoinen), Pekka Kontturi (Kaarina), Christer Berlin (Mariehamn). 

  

  

Puheenjohtaja Pekka Kontturi toivotti kaikki tervetulleiksi killan syystapahtumiseen. Sen jälkeen hän 

luovutti sanan Piispanrannan emännälle Kaarina Valtaselle, joka kiinnostavalla tavalla 

kertoi paikkakunnan ja talon historiasta. Tämän historiallisen esityksen jälkeen kertoi Kaarinan Kehitys 

Oy:n edustaja Kari Kantalainen projektista missä paikkakunnan tulevaisuutta suunnitellaan. Siinä 

golfrata nähdään keskeisenä mahdollisuutena. 

  

Näiden esittelyien jälkeen alkoi varsinaisen kokouksen asioiden keskustelu: 

  

- Puheenjohtaja sanoi terveisiä piirin edelliseltä hallituskokoukselta ja kertoi syntyneistä mielipiteistä. 

- Björn Taxell kertoi vuoden 2016 liiton vuosikokouksen suunnittelujen edistymisestä. Kokous 

järjestetään Turussa ja valmistelut ovat aikataulussa. 

- Puheenjohtaja kommentoi vuosikirjan muotoa ja sisältöä. Olisi varaa parantamiseen. 

- Uusi GS on ollut aika näkymätön. Pitäisikö hän käydä piireissä ja klubeilla tutustumaan kenttään 

niinkuin myöskin kertomaan liiton toiminnasta? 

- Todettiin että klubit itsenäisesti päättävät millaisia aktiviteetteja järjestetään ja millaisiin otetaan 

osaa. Liito ei voi määrätä näistä asioista. 

- Todettiin että klubikokous nyt kutsutaan klubitapahtumaksi tai -illaksi, antaakseen miellyttävämpää 

vaikutusta. Sen seurauksena olisi hallituksen esityön lisääminen antaakseen enempää aikaa 

yleiskeskusteluun ja viihtyisyyteen. 

- Todettiin että kokoustiloissa pitäisi olla riittäviä teknillisiä aputarvikkeita. 

- Todettiin että Helsingissä oleva Lions-talon kustannukset eivät tule esiin liiton tavallisesta 

tilinpäätöksestä. Kyseessä on melkoinen summa rahaa, joka ei ole tuttu lionsjäsenille. Pitäisikö talon 

taloudesta tehdä eri tiliä, jopa omana liikkeenä? 

- Björn Taxell kertoi Turkuun perustetusta uudesta klubista, ruotsinkielinen LC Åbo-Skolan. 

- Onko narsismi (itsekeskeisyys) uhka lions-toiminnalle? Annetaan valtavaa määrää erilaisia 

kunniamerkkejä eri syistä eri jäsenille ja tästä on tullut toiminnan esiintyvä ilmiö. Eikö kiitos ja 

tunnustus kuulu "meille", siis toiminnallemme/yhteisöllemme? 



 

- Tärkeä on että jäsenluettelot aina ovat ajankohtaisia. 

- Todettiin että piirikuvernöörin tehtävä on vaativa ja aikaa vievä. Sen takia moni ei ole kiinnostunut 

siitä. Me entiset kuvernöörit voimme auttaa pitämällä silmällä sopivia jäseniä ja edistää heidän 

kiinnostustansa. 

- Me entiset kuvernöörit voimme myöskin evästää piirin ja liiton kokouksiin osanottavia edustajia. 

Edustajat, niin kuin me itsemmekin, äänestävät aina oman järkensä mukaan. 

- Todettiin killan edellisten vuosien ylijäämä olevan 189,10 euroa. Tilin saldo 30.6.2013 oli 244,10 

euroa. Maksamatta jääneitä jäsenmaksuja pyydettiin korjata ensi tilassa. 

  

Killan asioiden tultua käsitellyksi tapahtumisen lopuksi nautittiin talon herkullista omenapiirakkaa ja 

vaniljakastiketta kahvin kera. 

  

  

  

Pekka Kontturi                                                            Christer Berlin 

Puheenjohtaja                                                             Kynänhoitaaja 

 


