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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Yleistä

Vuosi 2021 on ollut kerhon 45. toimintavuosi. Suomi-Kerho Club Finlandian perustava kokous pidettiin 

Espanjan valtion Las Palmasin provinssin siviilihallituksen luvalla nro 987/23.3.1977. Kokouksessa 

28.3.1977 yksimielisesti päätettiin hakea viranomaiselta lupaa perustaa yhdistys Suomi-Kerho Club Fin-

landia. 

Kerholla on oma toimitila osoitteessa Calle Portugal 13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria. Toimitilan 

käyttötarkoitus luvanmukaisesti on ravintola-kahvila. Kerho ylläpitää toimitilaa jäsenten yhdessäolon ja 

kokoontumisten ja liiketoiminnan mahdollistamiseksi. 

Ensisijaisesti hallitus huolehtii jäsentensä viihtyvyydestä, hyvinvoinnista ja hoitaa toimitiloja niin että ti-

loja voidaan käyttää keskeisen toiminnan järjestämiseen ja vuokraamisen jäsenistölle. Kerhon hallituk-

sen tehtävänä on ollut organisoida varsinainen toiminta. 

Covid-19-pandemiasta johtuen kerhon kevätkausi oli tiukkojen rajoitusten aikaa ja jäsentilaisuuksien 

osalta lähes olematonta. 18.1.2021 alkaen koronarajoitukset rajoittivat mm. keittiön toimintaa, jolloin 

jouduttiin lopettamaan lounastarjoilu. Keittiöhenkilöstö ryhtyi yhtenä päivänä viikossa tarjoamaan lou-

naita noutoruokana. 

Syyskaudella kerhon toimintaa ovat edelleen rajoittaneet koronarajoitukset, mutta rajoitusten puitteis-

sakin kerhotoimintaa on koetettu järjestää lähes normaalisti muuttamalla toimintatapoja tarpeen mu-

kaan. 

Kokoontumisrajoitusten lisäksi koronavirus on otettu huomioon kerhon toiminnassa siten, että on nou-

datettu tiukasti viruksen tarttumisen ja leviämisen välttämiseksi annettuja ohjeita, hygieniatoimenpitei-

tä, käsidesin käyttöä, maskien käyttöä kerhon sisätiloissa ja turvaväleistä huolehtimista mm. pöytien si-

joittelussa, henkilömäärissä/pöytää kohden, tiloissa kerrallaan sallittu henkilömäärä jne.

Jäsenmäärä

Jäseniä kerhossa 31.12.2021 oli 500

- 31.12.2020 jäseniä oli 524

- 31.12.2019 jäseniä oli 548

Uusia jäseniä kerhoon liittyi vuoden 2021 aikana 65 henkilöä

- v. 2020 53 henkilöä 

- v. 2019 52 henkilöä

Hallinto

Kerhon kevätyleiskokousta ei voitu koronarajoitusten voimassa ollessa pitää.  Syysyleiskokous pidettiin 

9.12.2021, jossa käsiteltiin ja hyväksyttiin myös vuoden 2020 syysyleiskokouksen ja vuoden 2021 kevät-

yleiskokouksen käsiteltäviksi ja päätettäviksi kuuluneet asiat. 

Puheenjohtajaksi 1.1.2020 alkaen valittu Seppo ”Jeddy” Anttila jatkoi kerhon puheenjohtajana seuraa-

vaan yleiskokoukseen asti.  Samoin hallituksen jäsenet Liisa Syrjänen, Leo Lyytikkä, Ritva-Koutu-Koski-

nen, Fred Bentkover, Eero Jääskeläinen ja Paavo Pellikka jatkoivat hallituksen varsinaisina sekä Tapio Yli-

kokko ja Juha Korhonen varajäseninä syysyleiskokoukseen asti. 
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Hallituksessa, joka kokoontui kevätkauden aikana kolme (3) ja syyskauden aikana kahdeksan (8) kertaa, 

puheenjohtajana on toiminut kerhon puheenjohtaja Seppo Anttila, varapuheenjohtajana Leo Lyytikkä ja 

sihteerinä Liisa Syrjänen.  Kevätkauden hallituksen kokouksiin osa hallituksen jäsenistä osallistui etäyh-

teydellä. Syyskauden kokouksissa hallituksen kaikki jäsenet ovat olleet läsnä.

Tilintarkastajina tilivuonna 2021 ovat toimineet Lauri Kytölä ja Pertti Saarinen sekä varatilintarkastajina 

Aikku Myöhänen ja Jukka-Pekka Ruuskanen. Hallitus päätti 28.12.2020 tehdä sopimuksen Las Palmasissa

toimipaikkaa pitävän kirjanpito- ja tilitoimistoyrityksen ABG asesoresin kanssa. Tilitoimisto hoitaa kerhon

veroasiat ja viranomaisilmoitukset. 

Talous

Kerhon talous on koronapandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi supistunut tilivuoden aikana.  

Tilikauden tulos on tappiollinen, alijäämä on 7.728,82 €. 

Poistot

Tilikauden tappiollisesta tuloksesta johtuen poistoja ei ole tehty.

Henkilöstö

Kerhon taloudenhoitaja on kerhon ainoa palkattu työntekijä.  Sotumaksut sisältävät työntekijän palkka-

perusteiset työnantajamaksut eli sosiaali-, tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut. 

Kiinteistön kunnossapito- ja korjaus   

Kerhon ilmanvaihto on tyypillisellä kanarialaisella tasolla.  Sähkölaitteiden osalta toiminta on ollut nor-

maalia ylläpitoa.  Syksyllä uusittiin saunan kiuas ja kerhosaliin hankittiin uusi 75 ” televisio. Keittiön as-

tianpesukoneelle on suoritettu perushuolto. 

Toiminta

Kerhon kevään toimintakausi päättyi  20.3.2021. Kevätkaudella kerhon toimisto on ollut avoinna maa-

nantaisin ja torstaisin klo 10-14.  Kevätkaudella kerhon toimiston aukiolo on hoidettu kerhoon palkatun 

taloudenhoitajan toimesta. Taloudenhoitaja on toiminut myös kerhon tulkkina. 

Syyskaudella kerhon toiminta käynnistettiin 23.10.2021 siten, että kerhon toimisto oli avoinna maanan-

taista torstaihin klo 10-14. Syyskaudella toimiston asiakaspalvelutehtäviä ovat hoitaneet taloudenhoita-

jan lisäksi kaksi vapaaehtoista kumpikin yhden päivän viikossa.

Toimisto on huolehtinut jäsenasioiden hoitamisesta ja kerhon taloudenhoidosta sekä huolehtinut mui-

den toiminta-alueiden tarve- ja tarvikehankinnoista, lippujen myynnistä ja muista vastaavista tehtävistä.

Jäsentilaisuudet

Syysyleiskokouksen lisäksi kerhon jäsentilaisuuksia pystyttiin rajoituksista huolimatta järjestämään pik-

kujoulujuhla marraskuussa ja rajoitusten tiukentuessa jouluaattona järjestettiin joulujuhla kahden kat-

tauksen periaatteella.  Uudenvuoden vastaanottajaisiin osallistui jäseniä juuri rajoitusten sallima määrä. 

Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla Reina Isabelissa jouduttiin perumaan, juhla järjestettiin pienimuotoi-

sempana kerhon tiloissa. 

Toimitilan ylläpito

Kevätkaudella kerhon kiinteistön hoito on ollut varapuheenjohtajan taitavissa käsissä.

Kiinteistöylläpitoa ja huoltoa on syyskaudella hoidettu 2 talkoolaisen voimin. Kerhon aamupäivän auki-

oloaikoina on joku kiinteistötalkoolaisista ollut paikalla hoitamassa akuutteja korjaus- yms. huoltotarpei-

ta, päivystänyt matkatavarasäilytystä ja antanut verstaalta apuja jäsenistön erilaisiin korjaustarpeisiin.
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Puhtaanapito on ollut normaalia ylläpitosiivousta, jossa on huomioitu koronaviruksen edellyttämät toi-

menpiteet. Kevätkaudella siivouksessa oli henkilövajetta, mutta tarpeellinen siisteys on saatu ylläpidet-

tyä. Syyskaudella yläkerran tilojen siivouksesta ovat vastanneet kahvion talkoolaisten lisäksi yksi vapaa-

ehtoinen ja alakerrassa siivouksessa ja pyykkihuollossa on ollut 2 henkilöä.  

Baari

Baari on ollut avoinna kaikkien iltatilaisuuksien aikana. 

Keittiö ja kahvio

Kevätkaudella keittiön toiminta supistui lähes täysin, koska lounastarjoilu paikan päällä oli koronarajoi-

tuksin kielletty. Kerhosalissa oli sallittu samanaikaisesti vain 4 henkilön oleskelu. Vain noutoruokaa voi-

tiin myydä.

Syyskaudella keittiössä tehtiin lounasta kolmena päivänä viikossa, tiistaista torstaihin. Kahvio oli avoinna 

aikaisempaan tapaan iltatilaisuuksien aikana. Iltatilaisuuksiin leivottiin kahvileipää ja pikkusyötävää. Yh-

teensä keittiö-kahviotoiminnan pyörittäminen edellytti noin kahdenkymmenen talkoolaisen työpanok-

sen. 

Iltatilaisuuksia on ollut kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin, tansseja eikä karao-

kelaulutilaisuuksia ole pidetty.

Talkoolounaiden raaka-ainekustannus sisältyy kirjanpidossa talkookuluihin. Kevätkaudella päivittäin lou-

nasruokailijoita on ollut 30 - 45 henkilöä. Iltaisin kahviossa tarjottavat purtavat, kuten kakut, pullat, lei-

vät, pitsat, piirakat jne. ovat talkoolaisten leipomia ja valmistamia. 

Espanja edellyttää kaikilta keittiössä toimivilta henkilöiltä espanjalaisen hygieniapassin.  Keittiön 12 tal-

koolaiselle järjestettiin syksyllä ao. hygieniapassikurssi. 

Kerhon kuoro

Kuoro on harjoitellut tiistaisin. Kuoro on esiintynyt kerhon tilaisuuksissa. Perinteistä tammikuun sunnun-

taimatineatilaisuutta ei pidetty. 

Kirjasto

Kevätkaudella kirjaston aukioloajat olivat koronapandemiasta johtuen rajoitettu siten, että kirjasto oli 
auki maanantaisin ja torstaisin kello 10-14 sekä huhtikuussa torstaisin klo 10-12. 

Syyskaudella kirjasto avattiin 23.10.2021 ja kirjasto pystyi palaamaan normaaleihin aukioloaikoihin 
maanantaista torstaihin klo 10 – 14.

Kirjastosta lainattiin kirjoja 14,5 % vähemmän kuin edellisvuonna johtuen kevään vähäisistä 
asiakasmääristä.  Lainoja kertyi yhteensä 1.062 kpl.

- v. 2020 1.242 kpl 
- v. 2019 2.018 kpl

Aulakirjojen lainoja ei ole tilastoitu.

Kirjahankintoja oli  6,9 % vähemmän kuin edellisvuotena. Kirjoja saatiin tai ostettiin 149 kpl. 

- v. 2020 160 kpl 
- v. 2019 230 kpl   

Kerhon varoilla ostettiin 89 kirjaa ja lahjoituksia saatiin 60. Jäsenet lahjoittivat pääasiassa aulaan 
sijoitettavia kaksoiskappaleita.  Kokoelmaan kuului vuoden lopussa noin 4.000 kirjaa ja noin 200 
aulakirjaa. Aulakirjaston kirjat ovat myös ei-jäsenten käytössä. Kirjastossa oli jäsenten käytettävissä 
kannettava tietokone ja mahdollisuus tulostamiseen ja skannaukseen.
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Kirjastoa hoidettiin kevätkaudella 1 talkoolaisen ja syyskaudella 4-5 talkoolaisen toimesta.

Kerhon kotisivut ja Facebook 2021

Kotisivuja www.suomi-kerho.net on ylläpidetty nykyisen muotoisena vuodesta 2017 alkaen. Kotisivuille 

otettiin vuonna 2021 yhteys 39.938 kertaa (36.780 v. 2020). 

Eri sivujen katselukertoja oli 111.991 (120.851 v. 2020) eri laitteilla: pöytäkoneet ja kannettavat 47% (50 

% v 2020) , älypuhelimet 40%  (35 % v. 2020) ja tabletit 13 % (15% v. 2020).  Älypuhelinten käyttöosuus 

on kasvussa. Se on tuonut lisää haasteita sivujen ylläpidolle. 

Yhteyksiä otettiin eniten Suomesta 70 % (75% v. 2020) ja Espanjasta 14 % (17% v. 2020).  Ennen koronaa, 

vuonna 2019, 40 % yhteyksistä otettiin Espanjasta. Tämä näyttää havainnollisesti, että suuri osa 

kerholaisista pysyi vielä vuoden 2021 Suomessa, mutta kävi säännöllisesti lukemassa kerhon kotisivuja. 
 

Facebook-sivun ”Suomi-kerho Club Finlandia” seuraajia oli 1.331 (1.041 v. 2020) henkilöä. Sivulla 

tiedotetaan lähinnä kerhon tulevista tapahtumista. Vuonna 2021 sivulla tiedotettiin aktiivisesti 

koronatilanteesta Kanarialla. Kotisivujen ja Facebookin ylläpidosta vastasi yksi henkilö.

Kerhon toimintaa lähellä ovat myös itsenäiset Facebook-sivut Markkinapaikka ja Wuorigorillat. 

Kummallakin sivustolla on ollut oma ylläpitäjä.

Retket

Kevätkaudella koronarajoituksista johtuen retkiä ei tehty. Syyskaudella tehtiin 2 retkeä, marraskuussa 

piknik-retki ja joulukuussa retki Arucasiin, jossa tutustuttiin Keisarinnan puutarhaan ja Arucasin hunaja-

rommitehtaaseen.

Tiedotus

Kerhon tiedotus hoidetaan pääosin verkossa kerhon kotisivuilla ja facebook-sivustolla. FB-sivuston koh-

deryhmä on kerholaisia laajempi. Sivut ovat monipuoliset ja antavat selkeän sekä kattavan kuvan kerhon

monimuotoisesta toiminnasta. 

Viihdetoimikunta

Kevätkaudella iltaohjelmaa ei järjestetty.  Syyskaudella iltatilaisuuksia järjestettiin maanantaisin,  ja kes-

kiviikkoisin sekä lauantaisin. Iltaohjelman yhteydessä pelattiin alakerrassa biljardia. Iltaohjelmina oli bii-

sikärpänen (musiikillinen tietovisa) maanantaisin ja keskiviikkoisin tietovisa. Lauantaisin pidettiin seurus-

teluiltoja. Karaoke ja tanssiminen olivat koronarajoituksilla kielletyt. 

Kerhon omasta piiristä on löytynyt aktiivisia viihdyttäjiä kuten Heikki Orama sekä Torvi-Olli Iivonen. Ker-

holla on myös usein saatu nauttia Osmo Palosen musiikki-esitelmistä ja musiikinsoitosta, aamuisin har-

joittelutuokioista ja iltaisin viihdemusiikista.

Kevätkauden lopulla järjestettiin karonkkatilaisuus säännöllistä vapaaehtoistyötä tekeville kerhon jäse-

nille. Kerhotiloissa järjestettiin talkoovoimin jäsenistölle syyskauden avajaiset, pikkujoulu, jouluaattona 

joulujuhla sekä uudenvuoden valvojaiset.  

Askartelukerho on kokoontunut kerran viikossa. Aktiivisia yhdessä viihtyviä askartelukerholaisia on ollut 

12 henkilöä.  Askartelukerhon käyttämät materiaalit ovat olleet kerhon itse hankkimia tai kierrätysmate-

riaaleja. Materiaaleista kerho on askarrellut erilaisia koristeita mm. salin koristeluihin eri tilaisuuksiin ja 

palkintoja arpajaisiin.

http://www.suomi-kerho.net/
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V  erenpainemittauksia   on tehty torstaisin. Kävijöitä mittauspäivää kohden on ollut keskimäärin 25.  Ve-

renpainemittaus on maksuton. Kerho on hankkinut käyttönsä sydäniskurin, iskuria säilytetään kerhoti-

loissa.  Kiinnostuneille jäsenille järjestettiin kurssi iskurin käyttämisestä.  

Mölkkyä      kerhon jäsenet ovat pelanneet perjantaisin hotelli Reina Isabelin kohdalla rannalla.

Yhteiskunnallinen keskustelukerho on kokoontunut  kevätkaudella 4 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa  

lauantaisin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Alustajina ovat toimineet eri henkilöt aina aiheesta 

riippuen.  Keskusteluiden aiheina ovat olleet mm. ”Katolisuuden jälki Espanjassa”, ”Suomen kirkon kipu-

pisteet”, ”Kurkistus sielunelämän peräkammariin” ja ”Symbolit arkielämässä”, 

sekä ”Las Palmasin kunniakonsulaatti”, ”Minne kuljet Espanja”, ”Saksan politiikan uudet tuulet”, ”Brexit”

ja ”Miksi tutkia avaruutta”.

Kerhon saunaa on lämmitetty sunnuntaisin sekä kevät että syyskaudella kunnes marraskuussa koronara-

joituksilla kiellettiin saunan lämmittäminen.

Bridgen pelaajien ryhmä kokoontui kevätkaudella sunnuntaisin.

Muu toiminta

Golf

Jäsenet ovat omatoimisesti organisoineet yhteisiä golf-pelejä.

Patikointi ja vaeltaminen

Patikointi- ja vaellusretket ovat olleet ns. omatoimiretkiä, joilla ei kerhon puolesta ole ollut nimettyä ve-

täjää/vastuuhenkilöä. Osallistujilla on omat voimassa olevat vakuutuksensa ja kustannukset on jaettu 

osanottajien kesken.  Vaelluksia tehtiin viikoittain, osallistujien määrä on ollut 12-25 henkilöä.

Espanjan kielen kursseja kevätkaudella on pidetty kolmena iltapäivänä viikossa, kurssit ovat eri tasoisille 

ryhmille yhteensä noin 25 hengelle.   

Petankkia on pelattu kevätkaudella yhdessä Skandinaviska Klubbenin kanssa kolmesti viikossa tiistaisin, 

perjantaisin ja sunnuntaisin mukana toistakymmentä suomi-kerholaista.

Yhteistyökumppanit

Kerho on jatkanut jäsenyyttä Suomi-seurassa ja toiminut yhteistyössä Skandinaviska Klubbenin kanssa.  

Mahdollisuuksien mukaan on tehty suomalaisen kirkon (ev.lut.), paikallisten asukkaiden ja viranomais-

ten kanssa. 

Vapaaehtoistyö

Kerhon monipuolinen toiminta on ollut mahdollista vain, kun vapaaehtoistyössä on ollut riittävästi osal-

listujia. Vapaaehtoistoiminta on pyritty järjestämän niin, että kenellekään osallistujista osallistuminen ei 

olisi jokapäiväistä.  Kullekin toiminta-alueelle on ollut nimettynä vastuuhenkilö, joka on vastannut oman 

alueensa päivittäisestä toiminnasta. Päivittäiseen vapaaehtoistoimintaan osallistuvat talkoolaiset on pal-

kittu lounaalla. 

Hallitus esittää alijäämän 7.728,82 euroa kirjaamista edellisten vuosien voitto/tappiotilille.

Hallitus
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