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Saapuneet kirjeet
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PÖYTÄKIRJA
1. Kevään ohjelma
PPK 28.2.2014 / 23.5.2014 pidetäänkö, kuinka monta, kuka ja missä?
Kesäkokouksen paikka (PikNik –kokous?) sekä vaihtokokouksen paikka.
Ehdotuksena ja mietittäväksi kirjataan Teijon Punaportti, jolla jatkettaisiin vaihtokokousten
kotiseutukierrosta.
2.

Intercitykokous maaliskuussa 2014
Hovila huolehtii itse ohjelmastaan.
Presidentti on sopinut Ossi Helinin kanssa asiasta 31.1.2014 ja sopinut, että hän keskustelee
Canterino -kuoron kanssa. Yksi tai kaksi kappaletta 13.3. -päivämäärän tiimoilta.
Hannu käy lobbaamassa Somerolla, Jarkko Perniössä ja joku kolmas (kuka?) Salon klubissa.
Lehtijuttu (SSS ja/tai Salonjokilaakso), milloin?
Pekka Mäenpäältä pyydetään tässä apua. SSS:n tapahtumiin laitetaan ilmoitus ja Salon kaupungin
tiedotelehteen, joka ilmestyy 3.3. alkavalla viikolla.

3. Joulukirkko
Torsti ilmoitti jo varanneensa sekä kirkon että kanttorin ensi jouluksi.
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4. Vammaistapahtuma
Pekka tekee jutun Salonjokilaaksoon (haastatellaan joko Eija Lietzen / Eliisa Merivirtaa ja / tai
asiakkaista jotakuta – mikä merkitys tällä tapahtumalla on heille). Annetaan 4 kpl konsertin lippuja
ratsastustallin vetäjille.
5. Talousasiat
Kalle: saldo 2700 + vielä maksamattomat n. 500. PHF-tilanne: koossa jo melkein kolme.
6. Nuorisovaihto
Torsti; ei mitään uutta juuri nyt, lähtevä vaihto-oppilas on tulossa esittäytymään 15.5. kokoukseen.
Tborsti ja Anne Juntti ovat menossa koulutukseen maaliskuussa.
7. Internetsivusto
Sivustoa on päivitetty edelleen. Sovittiin, että myös hallituksen pöytäkirjat linkitetään nettiin.
8. Saapuneet kirjeet
Jukka Kärki on lähestynyt asiaa lääkäripankkitoiminnan merkeissä. Martti Laukkanen tarvitsee
toiminnan talouden seurantaa varten tietokoneen (tilintarkastajien vaatimus) ja nyt kysytään,
tukeeko klubi tätä koneen hankintaa. Rahastonhoitajan mukaan Uskelan RK on tukenut jo aiemmin
lääkäripankkitoimintaa yli 2.000 eurolla. Sovittiin, että Kalle tuo esille seuraavassa hallituksen
kokouksessa katsauksen siihen, mitä klubimme on tukenut ja mitkä kohteet ovat ohjelmassamme
seuraavina vuosina.
9.

Palveluväylät
Ismo/ Ammattipalvelut
Kari/ Yhteiskuntapalvelu
Kansainvälinen palvelu
Pirjo/ Klubimestari
Kevään PPK3 järjestetään esim. huhtikuussa. Kysytään Seurahuoneen Kalle Hämäläiseltä
kuohuviinin maistajaisia.

10. Muut asiat
- Rekisteröityminen (Hannu, Kari, Torsti ilmoittaneet ok), entä Ari, Siv, Kalle, Pirjo ja Ismo?
- Jouni Salmenjaakolle myönnettiin läsnäolovapautus loppukaudeksi
- Jouni Niemelle myönnettiin kolmen kuukauden vapautus eli huhtikuun loppuun
- jäsenlisäykseen liittyen Kirsti Kirjonen kysyy pankkialan ehdokasta ja presidentti kysyy
terveydenhuollon ehdokasta
- ”Thaimaan mummo” on tulossa Suomeen – voisi tulla viikkokokoukseen kertomaan kuulumisia

Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________
Siv Ilola, sihteeri

