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Tämän esitelmä perustuu Oulu Numismaattisen kerhon kokousten pöytäkirjoihin
1990- luvulta. Lisätietoa tapahtumista on saatu aikalaisten haastatteluista. Aiemmat
esitelmät 1960-, 1970- ja 1980- luku on pidetty keväällä 2012 ja ne on myös julkaistu
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Lamaannuksen aikaa
Oulun Numismaattisen kerhon 1980- luku esitelmässä tuli esille kerhotoiminnan
hiljeneminen vuosikymmenen lopussa. Kyseinen hiljaiselo jatkui vielä 1990- luvun
alun. Omaa vakituista kokoontumistilaa ei ollut. Kokoontumisia oli vain muutaman
kerran vuodessa ja muun muassa yhdistyksen sääntöjen edellyttämiä pöytäkirjoja jäi
tekemättä. Tähän ajanjaksoon liittyvät aukot asiakirjoissa vaikeuttavat jonkin verran
asioiden myöhempää tarkastelua, kuten tämäkin historiikin tekemistä.
Koko valtakuntaa vaivasi taloudellinen taantuma vuosina 1992 – 1995. Lama näkyi
myös kerhon toiminnassa. Keräilyharrastus hiljeni. Kerhon hallitukseen ei ollut
halukkuutta. Kun 1970- ja 1980- luvun vastuuhenkilöt Kari Reponen ja Juhani Vuori
jättäytyivät pois vetovastuusta vuosina 1990 ja 1993, heidän tilalle ei tahtonut
löytyä pitempiaikaisia toimihenkilöitä vetämään kerhon toimintaa.
Olen esitelmän edellisessä osassa kirjoittanut
siitä, kun vuonna 1992 sihteeriksi valittu
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Kerhon

sihteerin pesti siirrettiin tämän vuoksi vuonna
1993 Timo Ernvallille.

(Oheisessa kuvassa Timo Ernvall)

Timo hoiti mallikkaasti osuutensa vuoden
1992 keräilytapahtumassa. Hän oli kuitenkin

hyvin työllistetty muiden työtehtäviensä kanssa ja kuten edellinen sihteeri, useat
kirjalliset työt jäivät tekemättä. Tästä seurasi aukkoja pöytäkirjoissa, näin ollen
pääsääntöisesti vuosilta 1993 - 1995 ei ole olemassa kuukausikokousten
pöytäkirjoja. Esimerkiksi vuodelta 1993 ei ole tiedossa kyseisen vuoden
kokoontumisten ja jäsenten määrää. Myöskään vuosikokouksessa 1993 ei voitu
hyväksyä kerhon tilejä, sillä tilinpäätökset eivät olleet valmistuneet. Vuodelta 1993
ei myöskään ole olemassa toimintakertomusta.

Uusi puheenjohtaja
Kerhon sääntöjen vastainen tilanne alkoi korjaantua vuoden 1994 vuosikokouksen
jälkeen. Tällöin vuosikokouksessa kerhon puheenjohtajaksi Juhani Vuoren tilalle
valittiin Antti Räsänen. Toiminta alkoi jäsentyä uudelleen. Tämä ilmeni esimerkiksi
siinä,

että

kerhon

kokoontumisissa

palattiin

säännöllisiin

kokoontumisiin.
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(Oheisessa kuvassa Antti Räsänen)
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Viljo (Ville) Karvonen teki kokouskutsut. Kutsujen mukana postitettiin luettelo
kerhoillassa huutokaupattavista rahoista. Näitä kutsuja on säilynyt useampia kerhon
arkistossa.

Antti Räsänen oli pyytänyt huhtikuussa 1994 Eero Niemiahoa liittymään kerhon
jäseneksi. Eero Niemiaho oli käynyt jo useamman vuoden ajan kerhoilloissa, mutta
ei ollut vielä kerhon jäsen. Omien sanojen mukaa työkiireet estivät jäsenyyden. Antti
Räsäsen esityksestä vuosikokouksessa helmikuussa 1995 kerhon sihteeriksi valittiin
Eero Niemiaho.
Muutoin vuosi 1995 oli vielä hieman sekavaa aikaa vastuuhenkilöiden suhteen.
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Vuosikokouksessa 1995 valittiin Viljo Karvonen kerhon puheenjohtajaksi. Hän ei
ollut henkilökohtaisesti paikalla kyseisessä tilaisuudessa. Valinta epäonnistui, koska
Ville ei hyväksynyt valintaa. Jäsenkirjeessä 14.3.1995 kutsuttiin jäseniä päättämään
uudestaan puheenjohtajasta seuraavin sanoin:

Ville ei siis hyväksynyt valintaansa puheenjohtajaksi ja kieltäytyi siitä. Näin ollen
Antti Räsänen joutui jatkamaan puheenjohtajana, ja hän ei päässyt pois
vastuullisesta puheenjohtajan pestistä.

Huhtikuussa 1995 Viljo Karvoselle luovutettiin Numismaatikkoliiton pronssinen
ansiomitali nro 75. Se oli ensimmäinen liiton Ouluun luovuttama mitali. Perimätieto
kertoo, että Ville ei noteerannut kovin korkealle tätä huomionosoitusta.(Ohessa
liitolle esitetty anomus.)

Uusi nousu alkaa

Tämän kirjoittajan henkilökohtainen mielipide on, että Eero Niemiahon valinta
sihteerin tehtävään ja Eeron tarmokkuus kyseisen tehtävän hoidossa pelasti kerhon
toiminnan ja tulevaisuuden. Tämä mielipide perustuu säilyneisiin pöytäkirjoihin sekä

henkilökohtaiseen kokemukseen. Eero Niemiahon aktiivisuus 1990-luvun lopussa ja
myös 2000- luvun alussa mahdollisti nykyisen aktiivisen toiminnan ja uuden nousun,
joka sitten aikanaan alkoi markkakauden loppuessa.
(Oheisessa kuvassa Eero Niemiaho)
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Eräässä

toimitilahakemuksessa perustellaankin kokoontumistilan saamista sillä, että suurin
osa kerhon jäsenistä on eläkeläisiä. Kun kokoontumistila Aleksinkulma joutui
remonttiin vuonna 1996, toiminta siirrettiin Oulun Yrittäjänaisten tiloihin
Heikinkadulle. Siellä kokoonnuttiin lähes vuoden ajan.

Toiminta vakiintuu
Jäsenmäärä
Kerhon jäsenmäärä oli tipahtanut 1980- luvulla noin 60 jäseneen. Heikoin vuosi
jäsenmaksujen suhteen oli vuosi 1998, jolloin jäsenmäärä putosi 57:ään. Toinen
sihteerin hoidettavaksi langennut asia oli laskeva jäsenmäärä.
(Jäsenmäärän kehitys vuosina 1992- 2001)
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Koska tilanne oli huolestuttava kerhon tulevaisuuden kannalta, vuonna 1998
johtokunta

päätti

järjestää

jäsenhankintakilpailun.

Kilpailun

palkinnoksi

varapuheenjohtaja Antti Perälä lupasi kultarahan. Kerhon sihteeri Eero Niemiaho
ansaitsi palkinnon hankkimalla useita jäseniä.

Antiikki- ja keräilymessut
Jotta jäsenmäärä kehittyisi, niin kerhon täytyisi näkyä enemmän ulospäin.
Edellisestä näkyvästä tapahtumasta oli jo aikaa. Kerhohan oli ollut yksi neljästä
vuoden 1992 Keräilymessujen järjestäjästä. Vuonna 1998 päätettiin osallistua
Antiikki- ja Keräilymessuille. Pöytäkirjoissa ei ole mainintaa aiemmista mahdollisista

keräilymessuista vuosilta 1993- 1997, ja tämän kirjoittajalla ei ole tietoa, oliko kerho
mahdollisesti niissä läsnä, jos messuja järjestettiin.
Vuoden 1997 messuille kerhon näkyvyyttä varten Eero organisoi Pekka Lämsän
suunnitteleman esitteen kerhosta. Sitä painettiin 500 kappaletta. Kerho oli myös
vieraana radio-ohjelmassa Aamuvieras Radio Suomessa. Haastateltavina olivat Eero
Niemiaho ja Antti Räsänen. Toimittajana oli Hannu Tarvas.

Kerho oli siis näkyvillä vuoden 1998 Antiikki- ja keräilymessuilla. Messuilla pöydän
taakse lupautuivat Eero Niemiaho, Aarne Jaakola ja Seppo Laitinen. Messuilta saatiin
kerholle näkyvyyttä ja uusia kontakteja. Tästä eteenpäin kerho osallistui
keräilymessuille vuosina 1999, 2000 ja 2001. Uusia jäseniä saatiin rekrytoitua
kuudesta viiteentoista kultakin messulta. Messupöydän takana päivystivät yleensä
Eero Niemiaho, Aarne Jaakola ja myöhemmin myös Aki Löytynoja.

Talous

Kerhon talous oli heikossa kunnossa. Ainoat tulonlähteet olivat hupenevat
jäsenmaksut ja kerhoiltojen huutokaupoista perittävät myyntiprovisiot. Kolmantena
tehtävänä täytyi sihteerin hoitaa kerhon talous kuntoon. Messuilla ja kerhoilloissa
ryhdyttiin myös myymään keräilytarvikkeita. Niiden myynti pelasti Eero Niemiahon
mukaan kerhon talouden. Keräilytarvikevälityksestä jäsenille vastasi Aarne Jaakola.
Kerho otti tuottoa tukkuostohinnasta 10 %. Myyntihinnan mainittiin kuitenkin
olevan alle kaupan hintojen.

Toiminta

Neljäntenä hoidettavana seikkana voi pitää kerhoiltojen sisältöä. Säilyneiden
kuukausikokousten pöytäkirjojen mukaan kerhotoiminta muotoutui aktiivisemmaksi
vuosina 1995- 1998. Tästä on esimerkkinä muutamat esitelmät, esimerkiksi vuonna
1996 huhtikuussa Timo Karjalainen kertoi rahojen säilytysratkaisuista. Samana
vuonna keskusteltiin myös paljon rahojen kuntoluokituksesta. Saman vuoden
syyskuussa
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Vuonna 1997 tammikuussa järjestettiin retki Ylivieskaan. Reissulla myös yövyttiin.
Puolestaan lokakuussa 1997 kerho järjesti retken Kuopioon. Syyskuussa 1997 Antti
Matikkala piti esitelmän Mannerheimin mitaleista ja kunniamerkeistä.

Kerhon standaari

Eero Niemiaho ja Antti Matikkala aloittivat yhteistyössä kerhon vaakunan
suunnittelun keväällä 1998. Antti Matikkalahan on myöhemmin niittänyt mainetta
valtakunnallisesti merkittävänä heraldiikkona. Kerhon vaakunan pohjalta luotiin
kerholle pöytästandaari. Sen luonnokset olivat nähtävillä kerhoillassa myöhemmin
syksyllä. Alla olevissa kuvissa on tällöin esillä olleita kerhon standaarin luonnoksia.
Myös rintamerkkiä suunniteltiin, mutta se jäi toteuttamatta.

Vaakunaselitys

Oulun Numismaattisen kerhon vaakunaselitys kuuluu seuraavasti:
Sinisellä kilvellä sakarakoroinen kärpännahkainen lakio ja kolme hopearahaa 2 + 1.

(Alinna kerhon vaakuna vuoden 2012 asussa, ulkoasu Hanna-Riikka Kontinaho.)

Kerhon leimasin

Vuonna 1965 kerholle hankittu leimasin oli kadonnut 1980- luvun aikana. Eero
Niemiaho hankki kerholle uuden leimasimen vuonna 1998. Se on edelleen käytössä
ja sen jälki näyttää seuraavalta.
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(Oheisessa kuvassa Timo Klemetti)
Alla olevassa kuvassa on esitelty kerhon toimihenkilöt yhteystietoineen vuonna
1998.

Vuonna 1999 Eero Niemiaho luopui kerhon sihteerin tehtävistä ja sihteerin tehtävät
siirtyivät Aki Löytynojalle. Eero jäi kuitenkin vaikuttamaan kerhon toimintaan sen
johtokunnan jäsenenä pitkälle 2000- luvulle. Eero oli 2000- luvun alussa osaltaan
myös vastuussa huutokauppatoiminnasta ja kerhon näkyvyydestä Antiikki- ja
keräilymessuilla.
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(Oheisessa kuvassa Aki Löytynoja)

Standaarit ja kunniajäsenet
Kun kerhon standaari valmistui, se myönnettiin välittömästi elossa oleville
ansioituneimmille kerhon jäsenelle. Heitä olivat perusteluineen: (Suluissa tämän
artikkelin kirjoittajan myöhemmin lisäämät täydennykset ansioluetteloon)
1. Vilho Mäki- Hirvelä, kerhon perustajajäsen, (varapuheenjohtaja 1962- 1963,
puheenjohtaja 1964- 1967)
2. Kalervo Närhi, kerhon perustajajäsen, (sihteeri 1962- 1967, puheenjohtaja
1968-1976)
3. Paavo Häyrynen, aktiivinen huutokauppatoiminnan kehittäjä ja puuhamies

4. Viljo Karvonen, pitkäaikainen meklari, (jäsen vuodesta 1962, hoitanut
vuosikymmeniä kerhon huutokauppoja, sekä niiden meklarointia)
5. Antti Räsänen, kerhon pitkäaikainen puheenjohtaja (1994- 1998)
6. Antti Matikkala, kerhon standaarin suunnittelija, (standaari saatiin tosin
toimitettua Antille vasta vuonna 2011)
7. Antti Perälä, kerhon pitkäaikainen jäsen, varapuheenjohtaja (1983- 1990)

Lisäksi kyseisenä ajanjaksona kerhon standaari myönnettiin Vaasan, Turun, Lahden,
Tampereen,
Joensuun
ja
Helsingin
Numismaattisille
yhdistyksille.
Numismaatikkoliiton vuosikokous pidettiin tällöin kyseisillä paikkakunnilla. Lisäksi
standaari myönnettiin Suomen Numismaatikkoliitolle.
Standaari jäi luovuttamatta muun muassa todella pitkäaikaiselle kerhon
vastuuhenkilölle Kari Reposelle, joka menehtyi hieman ennen standaarin
valmistumista. Kari Reponenhan toimi Oulun Numismaattisessa kerhossa vuosina
1968- 1998 useissa vastuullisissa tehtävissä 20 vuoden ajan.
Muita kerhon vastuuhenkilöitä, jotka olisivat aikoinaan ansainneet standaarin, mikäli
sellainen olisi ollut olemassa:
Alpo Kamula, puheenjohtaja 1962- 1963 ja varapuheenjohtaja 1965- 1970
Arvo Liikamo, hallituksen jäsen 1962- 1969
Arvo Rounaja, hallituksen jäsen 1964- 1980
Arvi Palko, hallituksen jäsen 1970 ja 1980- 1987, varapuheenjohtaja 1971- 1976 ja
puheenjohtaja 1977- 1980.
Oulun Numismaattisen kerhon kunniajäseneksi vuonna 13.1.1998 nimitettiin Viljo
Mäki- Hirvelä. Muita kunniajäseniä ei nimitetty tarkastelun alaisena olevana
ajanjaksona.

Muuta merkittävää vuosikymmenen varrelta

Keräilymessuja sekä juhlia
Kun kerho saavutti kolmenkymmenen vuoden iän kevättalvella 1992, se ei
aiheuttanut
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järjestää

mitään

suurempia

juhlallisuuksia.

Pöytäkirjojen mukaan kuitenkin pikkujoulun yhteydessä samana vuonna muisteltiin
pienimuotoisesti kerhon 30- vuotista taivalta. Kyseisessä tilaisuudessa silloinen
sihteeri Juhani Vuori ja puheenjohtaja Kari Reponen valottivat kerhon toimintaa
alkutaipaleista lähtien.

Antiikki- ja keräilytapahtuma oli Oulu- hallissa 17.- 18.10.1992 Kerho oli yksi neljästä
järjestäjästä ja sai ¼ tapahtuman tuloksesta. Kerholla oli messuilla oma pöytä.
Kerhon sijoituspanos oli pieni, mutta tuotto oli taloudellisesti hyvä, 4500mk.
Näyttelyvastaavia olivat Juhani Vuori, Timo Ernvall, Antti Perälä ja Viljo Karvonen.
Tapahtumassa oli erilaisia keräilyaiheisia näyttelyitä. Juhani Vuori asetti erilliseen
vitriiniin ulkomaan seteleitä. Tämä kokoelma ”Maailman setelit” tuli valituksi
yleisöäänestyksessä tapahtuman mielenkiintoisimmaksi kokoelmaksi 26 % äänistä.

Jo aiemmin olen kirjoittanut kerhon osallistumisesta muiden järjestämille
vuosittaisille Antiikki- ja keräilymessuille vuodesta 1998 alkaen.

Huutokaupoista

Kerhontoiminnan merkittävä osa 1990- luvulla oli Numismaatikkolehdessä julkaistut
huutokaupat. Kyseisiä huutokauppoja oli useammin kuin aiemmin ja niissä
tarjottavien kohteiden taso nousi hyväksi. Tässä esitelmässä ei puututa sen
enempää huutokauppojen sisältöön, vaan niiden esittelemisestä vastaa Auvo
Tirkkonen toisaalla kerhon nettisivuilla.

Vuoden 1995 marraskuun kokouksen huutokaupan vaihto nousi ennätyssuureksi. Se
oli 36 490 mk, ja se oli ”monen vuoden ennätys”. Tarjolla oli suuri Suomen rahojen
kokoelma kultarahoineen.

Vuonna 1999 kerho lunasti sadalla markalla Paavo Häyrysen kuvaaman VHS- videon.
Videolla oli vuoden 1998 molemmat huutokaupat ja vuoden 1999 ensimmäinen
huutokauppa.

Numismatiikan kurssi Oulu- opistossa
Vuodesta 1994 alkaen kerhon keskuudessa oli valmisteltu Numismatiikan kurssia
Oulu- opistoon. Sen järjestäminen raukesi tällöin luennoitsijapuutteeseen. Kukaan ei
halunnut alkaa vetämään kurssia. Vuonna 1998 kerhoon saatiin uusia jäseniä. Heillä
oli innostusta ja taitoa, joten kyseinen numismatiikan kurssi saatiin viimein
toteutettua. Kurssia valmistelemaan nimettiin Mikko Autti, Aki Löytynoja ja Timo
Klemetti. Ohessa alla on Mikko Autin luonnos kurssin sisällöksi. Tämän kirjoittajan
tiedossa ei ole kurssin lopullista ohjelmaa, osallistujamäärää, eikä sisältöä, sillä
tietoja siitä ei ole talletettu kerhon säilyneihin asiapapereihin. Numismatiikan
perusteet - kurssi pidettiin kuitenkin Oulu-opistolla syksyllä 1998. Tarkempi
päivämäärä on 17.9- 22.10.1998
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Osanottajapuutteen vuoksi luennoitsijatkin osallistuivat kurssille, jotta vaadittava 12
hengen osallistujamäärä saavutettaisiin. Kerhokokousten pöytäkirjojen mukaan
luentosarjaa pidettiin yleensä onnistuneena. Aki Löytynojan osuus Numismatiikan
kurssin materiaalista on nykyään nähtävillä kerhon www- sivuilla. Se käsittelee
Suomessa käytössä ollutta setelistöä.

Muita kokoontumisia ja suunnitelmia
Osalle numismaatikoista ei riittänyt kokoontumiset kerran kuukaudessa. Näin ollen
vuonna 1998 perustettiin numismaatikkojen kahvikerho. Se kokoontui joka tiistai
City Sokoksen kaviossa klo 11- 12. Luonnollisesti paikalle ennättivät vain eläkkeellä
olevat

jäsenet.

Vuonna

1998

luotiin

kuukausittaisiin

kokoontumisiin

rahanvaihtotunti klo 17- 18 ennen kerhoillan alkua.

Syksyllä 1998 tehtiin seuraavansisältöinen ehdotus: Kun Oulun Numismaattinen
kerho täyttää vuonna 2002 40 vuotta, niin pidetään Numismaatikkoliiton
vuosikokous Oulussa. Ehdotus hyväksyttiin, mutta liittokokoussuunnitelma ei
kuitenkaan

edennyt

toteutukseen

saakka.

Kerhon

johtokunta

vetäytyi

järjestelyvastuusta, koska katsottiin, että kerhon jäsenten piiristä ei ole löydettävissä
riittävästi vapaaehtoisia toimihenkilöitä.
Vuonna 2000 valmisteltiin rahanäyttelyä kirjaston aulaan. Kyseinen rahanäyttely ei
toteutunut. Sen sijaan vuonna 2001 ryhdyttiin valmistelemaan rahanäyttelyä Oulun
Osuuspankkiin. Sen vastuuhenkilöinä olivat Eero Niemiaho ja Paavo Häyrynen.
Kyseinen rahanäyttely sitten toteutuikin. Kuva on ohessa alhaalla.

Vuonna 1996 kerholle tilattiin Numismaatikkoliitolta videonauha, jossa kerrottiin
rahan keräilystä, säilyttämisestä ja puhdistuksesta. Nauhan hinta oli 200 mk.
Videonauhaa lahjoitettiin myös kirjastolle ja kouluille.

Markka- ajan loppu

Oulun Numismaattisen kerhon neljännen vuosikymmenen toiminnassa erityisesti
vuodet 1998 ja 2001 olivat vilkkaita. Vuonna 1998 Eero Niemiahon viimeisenä
sihteerivuotena kerhossa tapahtui paljon, kuten edellä todettiin. Vuonna 2001
puolestaan

euroon

siirtymiseen

harrastusta ja kerhotoimintaa.

valmistutuminen

kiihdytti

numismaattista

Vuonna 2000 alkanut jäsenmäärän kasvu jatkui myös vuonna 2001. Lisääntynyt
yleinen kiinnostus nosti keräilyrahojen hintoja merkittävästi kyseisen vuoden aikana.
Joulukuussa 2001 liikkeelle lasketut euronäytepussit myytiin heti loppuun ja niiden
jälkikauppa kävi myös vilkkaana. Suurin kiinnostus oli 1 ja 2 sentin rahoja kohtaan.

Vuosina 2000 ja 2001 sekä erityisesti vuodesta 2002 alkaen numismaattinen
harrastus suorastaan ylikuumeni Suomessa. Euron liikkeellelasku aiheutti yleisen
kiinnostuksen rahankeräilyyn. Tämä näkyi myös Oulussa. Kerhoaktiivit jaksoivat
päivystää keräilymessuilla, josta jotkut alan harrastajat löysivät puolestaan Oulun
kerhon harrastuspaikakseen.

Liittokokousedustajat

Kerho osallistui Numismaatikkoliiton toimintaan. Liiton kevät- ja syyskokouksiin
pyrittiin lähettämään vähintään yksi edustaja. Alla olevat liittokokousedustajien
nimet on poimittu kerhon pöytäkirjoista. Kaikkien osalta ei ole selvää, lähtivätkö he
todellisuudessa matkalle edustamassa kerhoa.
Hämeenlinna

21. -22.3.1992

Oulusta ei ollut edustusta

Imatra

24. -25.10.1992

Timo Karjalainen valtakirjalla

Kuopio

27. -28.3.1993

Juhani Vuori ja Paavo Häyrynen

Vaasa

16. -17.101993

Ei tietoa Oulun edustajista

Turku

19. - 20.3. 1994

Antti Räsänen

Tampere

22. - 23.10.1994

Antti Räsänen ja Aarne Jaakola

Lapua

25. -26.3.1995

Paavo Häyrynen

Joensuu

28. - 29.10.1995

Paavo Häyrynen

Jyväskylä

30. -31.3.1996

Antti Räsänen ja Aarne Jaakola

Helsinki (Tukholman risteily)13. -14.9.1996

Oulusta ei ollut edustusta

Pori

22. -23.3.1997

Risto Inkilä

Lahti

18. -19.10.1997

Paavo Häyrynen

Kuopio

21. -22.3.1998

Viljo Karvonen

Vaasa

17. -18.10.1998

Antti Räsänen ja Timo Klemetti

Turku

20. -21.3.1999

Timo Klemetti ja Aki Löytynoja

Tampere

23. -24.10.1999

Timo Klemetti ja Aki Löytynoja

Lahti

25. -26.3.2000

Paavo Häyrynen ja Eero Niemiaho

Joensuu

21. -22.10.2000

Viljo Karvonen ja Eero Niemiaho

Jyväskylä

24. -25.3.2001

Timo Klemetti

Helsinki (Tartto)

xx .-xx.10.2001

Eero Niemiaho ja Aki Löytynoja

Kuolleita

Oulun Numismaattisen kerhon kerhoilloissa vietettiin hiljaista hetkeä seuraavien
kerhon jäsenten poismenon vuoksi.

puheenjohtaja

Kari Reponen

12.5.1998

puheenjohtaja

Vilho Mäki- Hirvelä

8.2.2000

johtokunnan jäsen

Paavo Häyrynen

14.11.2000

puheenjohtaja

Kalervo Närhi

8.5.2001

varapuheenjohtaja

Antti Perälä

??

Muutamia uusia ja myöhemmin keskeisiä jäseniä vuosilta 1992- 2001

Alla luetellut henkilöt liittyivät kerhon jäseniksi tarkastelun kohteena olevalla
ajanjaksona.
Eero Niemiaho

12.4.1994

sihteeri 1994- 1998

Aki Löytynoja

8.4.1998

sihteeri 1998- 2003

Veli- Matti Koskela

2000

Esa Moilanen

13.3.2001

sihteeri 2004-20xx

Rauno Mäkitalo

8.5.2001

ONK:n aktiivi jäsen

Markku Sumen

2001

puheenjohtaja 2011-

Kokoontumispaikat vuosina 1992- 2001

SYP- Asema- aukio

1992- 1994

Aleksinkulma

8.11.1994- 14.1.1997

Oulun Yrittäjänaiset

11.3.1997 -10.3.1998

Aleksinkulma

14.4.1998 -12.12.2000

Finnvera

9.1.2001- 13.3.2001

Nuku

XX.4.2001-

MERKITTÄVIÄ VASTUUHENKILÖITÄ KERHON VUOSILTA 1992- 2001

Kerhon puheenjohtajat vuosina 1992- 2001
Juhani Vuori 1991- 1993
Antti Räsänen 1994- 1998
Timo Klemetti 1998- 2008

Kerhon sihteerit vuosina 1992- 2001
Timo Ernvall 1992- 1994
Eero Niemiaho 1995 -1998
Aki Löytynoja 1998- 2003

Kerhon varapuheenjohtajat vuosina 1992- 2001
Ei tietoa 1992- 1995
Aarne Jaakola 1996
Juhani Paitsola 1997- 2008

Kerhon varainhoitajat vuosina 1992- 2001
Matti Pietilä 1991- 1995
Matti Kaukonen 1996- 1997
Reijo Karppinen 1998- 2008 kirjanpito, tilinpäätökset
Aki Löytynoja 1998- 2012 maksuliikenne

Huutokaupanhoitajat 1992- 2001

Ville Karvonen 1991- 2002

Huutokauppatoimikunnan jäseniä 1992- 2001
Paavo Häyrynen
Timo Ernvall
Eero Niemiaho
Aarne Jaakola
Aki Löytynoja

LÄHTEET:

- ONK:n arkisto
- Raha kertoo ja kiehtoo, Suomen Numismaatikkoliitto 30 vuotta
- Eero Niemiahon ja Aki Löytynojan haastattelu

