
             

Salon Rotaryklubi ry - D1410      

Hallitus 6. 
 

 

Pöytäkirja 

 

Aika: 11.3.2021 klo 17.30 

Paikka: Sähköpostikokous 

Läsnä: Kari Ehrnrooth, Jari Seikkula, Ari Tiainen, Mikko Koskinen, Ville Elomaa, Mika 

Kortelainen, Timo Hukka 

Poissa: Jukka Vuorio 

 

1. Avaus ja päätösvaltaisuus, pj. Puheenjohtaja lähetti hallituksen jäsenille sähköpostin. 

2. Esityslista, päätettävänä seuraavan kauden (2021-22) kokousaika ja -paikka 

Ari T järjesti meille tapaamisen Rikalan ravintolaan 2.3. Tapaamisessa 

olivat mukana Arin lisäksi Jari S ja allekirjoittanut. Rikalan 

ravintolan puolesta neuvottelussa oli mukana hotellinjohtaja Jaana 

Johansson. 

Kuulimme Rikalan tämän hetkisistä kuulumisista ja myöskin miten tähän 

päivään on tultu. Tuli vaikutelma, että meidät oltaisiin lämpimästi 

ottamassa vastaan kokoustamaan Rikalan tiloihin. 

Muutamia asioita jotka on hyvä tietää ennen päätöksentekoa: 

Kokouksen pito maanantaina lounasaikaan onnistuu mainiosti esim. 11.45 - 

13.00. Ruoka noudetaan bufepöydästä, jossa on valittavana aina kolme eri 

lounasvaihtoehtoa. Noutopöydän käyttäminen on sujuvampaa, kun tilat ovat 

väljemmät. Ruokailu ja kokoustaminen tapahtuu viereisessä kabinetissa. 

Jälkiruokakahvit tuodaan kokoustilaan. Ruokailu maksaa 11.50 euroa/hlö. 

Mikäli haluttaisiin pöytiintarjoilua sen hinta olisi mitä ilmeisimmin 

25.00 euroa/hlö. 

Mahdollinen iltakokous on myös järjestettävissä, jolloin ruokailun hinta 

on 25 euroa/hlö pöytiin tarjoiltuna. 

Ruokailuhintojen lisäksi kauden aikana tullaan veloittamaan yhteensä 600 

euroa tilavuokraa. Tuo vuokra on sinänsä suht kohtuullinen noin 15 euro 

kokoukselta, kun heidän normaali laskutus on 100 euroa kokoukselta. Tämä 

tilavuokra peritään klubilta ja se katetaan jäsenmaksulla. 

Rikala on tietoinen, että tavitsemme tilan lukittavalle kaapille, jossa 

säilytämme kokousvälineitä, viirejä ja muutaman edellisen kauden 

pöytäkirjoje yms. 

 

Ehdotukseni on, että: 

 

"Kaudella 2021-2022 Salon Rotaryklubi tulee siirtämään kokouspaikkansa 

Rikalaan. Kokousajaksi ehdotan maanantaita 11.45 -13.00. Kokousaikaa 

voidaan tapauskohtaisesti muuttaa esim. iltakokoukseksi erikseen siitä 

ilmoittamalla jäsenistölle." 

 

Mikäli tähän päädytään Jari Seikkula on ehdottanut, että voisimme pitää 



käätyjenvaihtokokouksen 30.6. Rikalassa, jolloin pääsisimme tutustumaan 

tiloihin ja paikan toimivuuteen ennakolta avecien seurassa. 

 

3. 13.3.2021 Sähköpostivastaukset oli saatu läsnäoleviksi merkityiltä. Puheenjohtajan esitystä 

kannatettiin yksimielisesti. Esitys tehdään klubin jäsenkokoukseen. 

 

 

4. Muita asioita, ei ollut 

 

 

5. Kokouksen päättäminen, pj. päätti kokouksen sähköpostilla 13.3.2021. 

 

 

Kari Ehrnrooth 

presidentti, Salon Rotaryklubi.  


