
Hallituksen kokouksen 30.11.2020 pöytäkirja

Läsnäolo:

Seppo Jeddy Anttila pj

Leo Lyytikkä vpj

Ritva Koutu-Koskinen jäsen

Aulikki Tikkanen vjäsen äänioikeutettu

Juha Korhonen vjäsen äänioikeutettu

Seppo Kiiliäinen vierailija tiedotus

Esko Berg vierailija sääntöasiat

1.PJ avasi kokouksen klo 11.00

2.Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon laillisesti ja se on 
päätösvaltainen

3.Hyväksyttiin esityslista muutoksilla siten, että vierailijoiden asiat 
käsitellään ensin.

4.Keskusteltiin edellisen kokouksen 9.3.2020 päiväirjasta 
positiivisessa hengessä. Todettiin, että kokous pidettiin eri 
aikakaudella eli koronavirus ei vielä ehtinyt vaikuttaa kokouksen 
kulkuun. Uudistetaan pyyntö saada taloyhtiöltä yhtiökokousten 
pöytäkirja käyttöön. Saunan käytöstä hallitus teki selkeän 
päätöksen. Todettiin, että seuraavan kesän saunavuoroista 
päätetään myöhemmin. Todettiin, että päätetyt neuvottelut 
asianajaja Marja Espinosa-Vegan kanssa jäivät nopeasti 
kärjistyneen koronatilanteen vuoksi pitämättä eikä niillä ole juuri 
tällä hetkelläkään tarvetta. Todettiin, että 
Salonammattioppilaitoksen harjoittelujaksot on siirretty vuodella 
eteenpäin sihteeri Liisa Syrjäsen hoitamina. Suomi-Seuran 
ulkomaalaisparlamentti on siirretty vuodella eteenpäin. Mölkkyä 
sovittiin pelattavaksi joka perjantai entiseen aikaan entisessä 
paikassa. Todettiin, että pyydetään farmaseutti Sinikka Anttilaa 
tarkistamaan ja tarvittavin osin uusimaan lääkekaapin sisältö. 
Muilta osin kokouspöytäkirja hyväksyttiin.



5.Seppo Kiiliäinen korosti, että kevätkaudella jäsenet kiinnittivät 
paljon huomiota huvitoimikunnan kuukausikalenteriin. Nyt ei ole 
muuttuvien viranomaismääräysten mukaan elettäessä mahdollista 
laatia tarkkoja ohjelmia kuukauden tähtäimellä. Viikkokalenteri 
pitäisi Sepolle toimittaa la/sun. Sovittiin, että mahdolliset uudet 
asiat kerrotaan Jeddylle heti ja hän informoi Seppoa 
viikonvaihteessa netti- ja ilmoitustaulujulkaisua varten. Seppo 
lupasi poikkeustilanteesta johtuen jatkaa sekä kerhon kotisivujen 
että Facebookin pitämistä.

6.Loppuvuoden juhlat: Itsenäisyyspäivä juhlitaan etänä. 
Edellisenä päivänä 5.12. lauantaina tarjotaan 10,- € herkkulautasta.

Joulumyyjäiset pidetään  13.12.2020 sunnuntaina klo 12 – 14.00. 
Pöydät ovat jo varattavissa Merjalta

Jouluaatto Madridin keskushallinto on rajoittanut loppuvuoden 
juhlijoiden kokoontumismäärän 6 henkilöön. Joulun aaton aattona 
23.12.2020 klo 16.00  ruokaillaan suomalaisen joulun malliin 30,- € 
maksulla. Liput myydään jäsenet perheenjäsenineen edellä. 
Ruokailupaikkoja pyritään järjestämään noin 70 hlölle. Ilmoitus kun 
lipunmyynti alkaa.

Uudenvuoden aatto 30.12.2020 19 – 22.00 Kerholla 
herkkulautanen. Liput 10,- €.

7.Syysyleiskokous

Esko Berg oli paikalla neuvomassa kokousten pitoa tänä korona 
aikana. Koronasta johtuen Kerholle voidaan ottaa ainoastaan 72 
hlöä = 75 % 96:sta. Joukossa on hankala pitää 2 metrin etäisyyksiä 
ja jos tulijoita olisikin enemmän ei olisi oikeutta olla päästämättä 
heitä kokoustiloihin. Myöskin toiminnan ja taloustilanteen 
ennustettavuus on mahdotonta. Hallitus päätti yksimielisesti siirtää 
syysyleiskokouksen myöhäisempään ajankohtaan. Kokouksen sijaan
hallitus pitää 28.12.2020 klo 13.00 infotilaisuuden, jossa hallituksen
jäsenet vastaavat kulunutta kautta koskeviin kysymyksiin ja 
kertovat lähiajan suunnitelmista. Nykyinen hallitus jatkaa 
muuttumattomana seuraavaan valintakokoukseen asti.

8. Asia on keskeneräinen

9.Tavarasäilytyksen maksut peritään etukäteen 15,- matkalaukku ja
5 ,- pientavara. Mainittakoon, että ainoastaan Kerhon jäsenillä on 



oikeus jättää tavaroitaan säilytykseen. Hallitus kehoittaakin jäseniä 
maksamaan vuoden 2021 jäsenmaksunsa etupainotteisesti.

10.Retket korona tilanne rajoittaa retkin järjestämistä rankasti. 
Aulikki Tikkanen ilmoittelee heti kun tällä sektorilla jotain tapahtuu.

11.Muut asiat: Aulikki Tikkanen esitti, että Suomi-Seuralta pitäisi 
anos avustusta. Asiaa tutkitaan

12.Hallituksen jäsen Eero Jääskeläinen halusi ottaa kokoukseen 
osaa etänä. Lyhyestä varoitusajasta johtuen puheenjohtaja ei 
katsonut voivansa pyyntöön suostua. Kun seuraavan kerran 
hallituksen jäsen haluaa ottaa Suomen vinkkelistä kantaa Las 
Palmasissa istuvan hallituksen käsittelemiin asioihin ehdotan, että 
hyvissä ajoin asiasta ilmoitetaan ja myös niin mihin käsiteltäviin 
asioihin halutaan tuoda Suomi-näkökulma mukaan.

13.Seuraava kokous: 28.12.2020 klo 11.00 Kerholla

Jeddy

puheenjohtaja


