
Suomi-Kerho Club Finlandia Pöytäkirja

KEVÄTYLEISKOKOUS 1 (3)

Aika:  2.3.2020 klo 13.00 – 13.09 ja 14.00-14.39

Paikka: Suomi-Kerho Club Finlandian Sali, Calle Portugal 13, Las Palmas

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Seppo Anttila avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 

Kokouksen aluksi kiinteistövastaava Eero Jääskeläinen esitteli kerhon toimitilojen poistumis- 
ja hätäpoistumistiet.

2§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouksen puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldén.

2.2    Kokouksen sihteerit  
Puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseksi sekä kokouksen joustavuuden takaa-
miseksi kokoukselle päätettiin valita kaksi sihteeriä. Kokouksen pöytäkirja-
sihteeriksi valittiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Ka-
tariina Kiiliäinen.

Kokoukselle hyväksyttiin seuraavat menettelytavat:
- Puheenvuorot käytetään salissa kiertävän mikrofonin kautta.
- Puheenvuoron alkuun ilmoitetaan oma nimi.
- Puheenvuorojen pituus rajataan kolmeen minuuttiin esittelypuheenvuoroja
lukuun ottamatta.

2.3    Pöytäkirjan tarkastajat   
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Marja Puuska ja Aimo Jyrkinen.

2.4    Kokouksen ääntenlaskijat  
Kokoukselle valittiin yksimielisesti viisi ääntenlaskijaa: valittiin Esko Puuska, Eine 
Tolvanen,  Aikku Myöhänen, Lauri Kytölä ja Maija Salmela.
Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimii Esko Puuska.

3 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä syysyleiskokouksesta on ilmoitettu 30.1.2020 kerhon ilmoitustaululla. Ko-
kouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla koollekutsun 
ajankohdasta lähtien. Lisäksi kokouksen ajankohdasta on ilmoitettu kerhon ke-
vään ohjelmassa ja netissä kotisivulla. LIITE 1

Kokoukseen ilmoittautui 98 äänioikeutettua jäsentä ja 7 jäsentä valtakirjalla, yh-
teensä edustettuina oli 105 äänioikeutettua jäsentä.

Kerhon äänioikeutettujen jäsenten kokonaismäärä 2.3.2020 on 320. LIITE 2.
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Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa (⅓) äänioikeutetuista jäsenistä. To-
dettiin, että kokous keskeytetään ja kutsutaan koolle tunnin kuluttua.
Kokous keskeytettiin klo 13.09.

Kokousta jatkettiin klo 14.00. Keskeytyksen aikana tuli yksi kokousosanottaja li-
sää.

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työ-
järjestykseksi. LIITE 3.

5 §
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA

Puheenjohtaja Seppo Anttila esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen edelli-
seltä vuodelta.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2019. LIITE 
4.

  
6 §
TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Kuultiin Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä.

Käsiteltiin tuloslaskelma 1.1.2019 – 31.12.2019 ja tase 31.12.2019. Tilinpäätös 31.12.2019 
vahvistettiin yksimielisesti.  LIITE 5. 

7 §
TILITARKASTAJIEN LAUSUNTO

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, joka merkittiin tiedoksi. LIITE 6.

8 §
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TAI PÄÄTÖS MUISTA
TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA

Kokous päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille ja hallituksen jäse-
nille.

9 §
PÄÄTÖS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ

Tilinpäätös 31.12.2019 osoittaa tilikauden ylijäämää 1.644,09 euroa. Hallitus toteaa, että ti-
linpäätöksen ylijäämä kirjataan omaan pääomaan eikä aiheuta toimenpiteitä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, että tilinpäätöksen ylijäämä lisätään omaan 
pääomaan.
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10 § 
UUDET JA ERONNEET JÄSENET

Todettiin, että kalenterivuoden 2019 aikana on liittynyt 52 uutta jäsentä. Syysyleiskokouksen 
9.12.2019 ja kevätyleiskokouksen 2.3.2019 välisenä aikana on liittynyt 52 uutta jäsentä.  

Eronneita jäseniä eli jäsenmaksunsa laiminlyöneitä kahden peräkkäisen vuoden (2018 ja 
2019) aikana on ollut 75 jäsentä. Luettelo liittyneistä ja eronneista jäsenistä oli nähtävissä 
kokouksen puheenjohtajistolla.

Kerhon jäsenmäärä 2.3.2020 on 513 jäsentä.

Kokous vahvisti hallituksen hyväksymät uudet jäsenet (LIITE 7) ja merkitsi tiedoksi, että 
eronneita jäseniä oli 75. LIITE 8.

11 §
MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT 

11.1        Ansiomerkkien jako  

Hallitus on päättänyt myöntää Suomi-Kerhon ansiomerkit Raija Pitkäselle, Aikku Myöhä-
selle, Jaakko Tamsille ja Maija Katajamäelle.

Ansiomerkin saaneet ovat osoittaneet erittäin suurta kiinnostusta kerhoa ja sen toimintaa 
kohtaan ja ovat pitkään toimineet erittäin aktiivisesti kerhon hyväksi ja ovat esimerkillään 
innostaneet muitakin aktiiviseen toimintaan kerhon parhaaksi.

Puheenjohtaja Seppo Anttila jakoi ansiomerkit ja kukat ansiomerkkien saajille.

Todettiin, että muita hallituksen esittämiä asioita ei ole.

12 §
JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ole.

13 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä kokoukseen osallistumisesta todeten samal-
la, että kokouksessa ei pyydetty yhtään puheenvuoroa. Puheenjohtaja päätti kokouksen 
klo 14.36.

Vakuudeksi

LEA WALDEN LIISA SYRJÄNEN KATARIINA KIILIÄINEN
Lea Waldén Liisa Syrjänen Katariina Kiiliäinen
puheenjohtaja sihteeri sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

MARJA PUUSKA AIMO JYRKINEN



Marja Puuska Aimo Jyrkinen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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