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VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA
12.11.2007 klo 18

1. Oulun Numismaattisen kerhon puheenjohtaja Timo Klemetti avasi kokouksen 
klo 18.06

2. Valittiin  kokouksen  puheenjohtajaksi  Aarne  Jaakola  ja  sihteeriksi  Esa 
Moilanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Atte 
Harvola ja Rauno Mäkitalo.

3. Todettiin  kokous  lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi.  Kokouskutsu  on  lähetetty 
kirjepostina  syyskirjeessä  elokuun  lopulla,  ja  kutsu  kokoukseen  on  ollut 
näkyvillä  noin  kuukauden  kerhon  www-sivuilla.  Lisäksi  kokouskutsu  on 
lähetetty sähköpostina sähköpostijakelussa oleville. Esityslista on ollut myös 
näkyvillä viikkoa ennen kokousta kerhon www- sivuilla. 
Patentti-  ja  rekisterihallitus  on  rekisteröinyt  5.10.2007  edellisen 
vuosikokouksen  hyväksymän  sääntömuutoksen,  joiden  mukaan  tämä 
syyskokous pidetään. Lisäksi tässä kokouksessa on läsnä 24 kerhon jäsentä. 

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Käytiin läpi vuoden 2008 toimintasuunnitelma. Lisättiin toimintasuunnitelmaan 
otsikon näyttelytoiminta  ja  jäsenhankinta  alle  täydennys   ….  ja  muihinkin 
tapahtumiin harkinnan mukaan. 

Aki  Löytynoja  esitteli  talousarvion  vuodelle  2008.  Käytiin  keskustelua 
varautumisesta  liittokokoukseen  syksyllä  2008.  Samoin  keskusteltiin 
matkakulujen suuruudesta, koska liittokokous on Oulussa ja matkakuluja ei 
muodostu  niin  paljon.  Päätettiin  pitää  kuitenkin  talousarvion  summat 
esityksen mukaisena.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin jatkossakin 7 euroa. Liittymismaksua ei 
oteta käyttöön.

6. Puheenjohtajan  valinta.  Timo  Klemetti  esitti  valittavan  kerholle  uusi 
puheenjohtaja,  koska  hän  on  ollut  tehtävässä  jo  10  vuotta.  Uudeksi 
puheenjohtajaksi vuodelle  2008  esitettiin  Aki  Löytynoja, joka  valittiin 
tehtävään.

7. Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin Esa Moilanen jatkamaan hallituksessa 
ja  puheenjohtajaksi  siirtyvän  Aki  Löytynojan  tilalle  valittiin  Tero  Kontiokari. 
Hallituksen varajäseneksi valittiin Timo Rätti.
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Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin  Markku Mikkonen ja Mikko Autti, kuten 
myös  vuonna  2007.  Varatilintarkastajiksi  valittiin  Ahti  Soronen  ja  Lasse 
Vimpari.

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Huutokauppatoimikunnan vuonna 2007 muodostaneet  Auvo Tirkkonen, Markku 
Sume'n,  ja  Rauno  Mäkitalo  valittiin  jatkamaan  huutokauppatoimikunnassa. 
Huutokauppavastaavaksi  valittiin  edelleen  Auvo  Tirkkonen. 
Huutokauppatoimikunta  pyysi  täydennykseksi  Atte  Harvolaa,  joka  hyväksyttiin 
jäseneksi.

Hallitus  esitti  ansioitunutta  pitkäaikaista  entistä  sihteeriä  ja  hallituksen jäsentä 
Eero Niemiahoa kunniajäseneksi. Syyskokous kutsui hänet yksimielisesti Oulun 
Numismaattisen kerhon kunniajäseneksi.

Keskusteltiin  Oulun  liittokokouksen  järjestelyistä  syksyllä  2008.  Todettiin,  että 
kerhon  hallitus  on  nimittänyt  puheenjohtaja  Timo  Klemetin  liittokokouksen 
järjestelyjen projektipäälliköksi.

Keskusteltiin huutokauppasäännöstä. Edellisissä vuosikokouksissa 2006 ja 2007 
on  pyydetty  huutokauppatoimikuntaa  valmistelemaan  säännöstöä  kerhon 
huutokauppoihin.  Todettiin,  että  tällä  hetkellä  Numismaatikkoliitto  valmistelee 
omia  huutokauppasääntöjä.  Päätettiin  odottaa  liiton  huutokauppasääntöjen 
valmistumista, jolloin kaikissa kerhoissa on yhtäläiset säännöt.

Keskusteltiin  huutokauppatoimikunnan  esityksestä  muuttaa  provisioleikkuria  ja 
rivimaksua. Todettiin, että kevään 2008 huutokauppojen valmistelu on jo pitkällä, 
ja  syksyllä  2008  huutokaupoissa  toimitaan  liiton  sääntöjen  mukaan. 
Huutokaupassa  perittäviä  maksuja  muutetaan  aikaisintaan  kevään  2009 
huutokaupassa.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15

Aarne Jaakola Esa Moilanen
Puheenjohtaja sihteeri

Atte Harvola Rauno Mäkitalo
pöytäkirjantarkastajat

Liitteenä: Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008
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(Talousarviota ei ole tässä www-versiossa)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Kokoukset 

Oulun Numismaattisen kerhon tehtävänä on tarjota Oulun alueen numismaatikoille 

yhteinen  kohtaamispaikka.  Tätä  varten  kerho  järjestää  vuoden  aikana  18 

kokoontumista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toinen ja neljäs 

maanantai.  Poikkeukset  tästä  aikataulusta  ilmoitetaan  kerhon  www-  sivuilla  ja 

jäsenkirjeissä.  Suurin poikkeuksien aiheuttaja on toimitilan kiinniolo koulujen loma-

aikaan  ja  pääsiäinen.  Kevätkokous  pidetään  sääntöjen  mukaan  maaliskuussa  ja 

syyskokous  marraskuussa..  Kokouksia  ei  ole  kesä-  ja  heinäkuussa. 

Numismaatikkoliiton liittokokous pidetään Oulussa 25.-26.10.2008.  Oulun kerho on 

järjestämisvastuussa.

Huutokaupat 

Kerhon huutokauppatoiminnasta vastaa huutokauppatoimikunta. Kerhon tavoitteena 

on  saada  järjestetyksi  vuoden  2008  aikana  kaksi  valtakunnallista  huutokauppaa. 

Näistä ensimmäinen on helmikuussa,  ja toinen liittokokouksen yhteydessä.  Lisäksi 

jokaisessa  kuukausikokouksessa  on  jäsenistön  aktiivisuudesta  riippuen  pienempiä 

huutokauppoja. Huutokauppatoiminnan säännöt päivitetään ja uudistetaan.

Materiaalipalvelut jäsenistölle 

Toimintavuoden  aikana  kerho  ostaa  keräilytarvikkeita,  ja  välittää  niitä  lähes 

omakustannushintaan jäsenistölleen. 

Www- sivut, esitelmät

Kuukausikokousten  esitelmiä  jatketaan.  Tammikuussa  aiheena  ovat 

setelierikoisuudet  vuoden  1945 jälkeen.  Vastuuhenkilönä  A.  Harvola.  Huhtikuussa 

aiheena  on  kuntoluokitus.  Vastuuhenkilönä  toimii  Auvo  Tirkkonen.  Syksyllä  2008 

aiheita on laadun kerääminen. Vastuuhenkilönä on Eero Niemiaho. Esitelmiä pyritään 

julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan kerhon  www- sivuilla. 
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Numismaatikkoliiton toiminta 

Yhdistys  lähettää  edustuksen  liiton  kokouksiin.  Liiton  kokouksiin  pyritään 

taloudellisten  mahdollisuuksien  mukaan  lähettämään  kolme  edustajaa.  Kolme 

edustajaa on Oulun kerhon edustajien määrä, koska jäsenmäärä on ollut yli sadan 

vuonna 2007. 

Talous 

Kerhon  tulot  muodostuvat  jäsenmaksuista,  tarvikevälityksestä  ja 

huutokauppaprovisioista.  Näistä  kertyvät  tuolot  ovat  mahdollistaneet 

nykyisentasoisen  toiminnan.  Kerhon  tehtävänä  ei  ole  kerätä  pääomia,  vaan 

mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Matkat

Kerho pyrkii tukemaan jäsenten matkoja numismaattisiin tapahtumiin johtokunnan 

harkinnan mukaan.

Näyttelytoiminta ja jäsenhankinta

Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille.
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