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KEVÄTKOKOUS 14.3.2011
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. Mikäli kokouksen puheenjohtajaksi valitaan vuoden 2010 hallituksen
jäsen, tilien hyväksymisen ajalle valitaan toinen henkilö kokousta vetämään.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös (tulos _______ euroa), tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
7. Kerhon 50-vuotisjuhat (maaliskuu 2012).
8. Käsitellään muut asiat.
a) Nuorisojäsenen ikä 18 vuotta.
b) Vuoden 2012 tili- ja kevätkokouksen siirtäminen maaliskuulta huhtikuulle 2012.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Vuosi oli kerhon 48. toimintavuosi.

JÄSENET
Jäseniä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 148 (139) (suluissa vuoden 2009 luvut), joista 110
(101) oli myös Numismaatikko-lehden tilaajia. Kunniajäseniä oli 2. Uusia jäseniä oli 13 ja
eronneita 4.
Kerhon jäsenmaksun suuruus on ollut uusille jäsenille 7 euroa/vuosi, vanhoilta jäseniltä ei
peritty ollenkaan kerhon jäsenmaksua. Numismaatikko-lehden vuosikerran (6 numeroa) tilaajan
jäsenmaksu on ollut 30 euroa kalliimpi. Nuorisojäsen puolestaan on saanut Numismaatikkolehden 14 eurolla. Uudistunut jäsenmaksujen seuranta on mahdollistanut jäsenmaksunsa
laiminlyöneiden pikaisen poistamisen jäsenrekisteristä liiton ohjeiden mukaisesti.

KOKOUKSET
Toimintavuoden aikana kerho kokoontui 18 (18) kertaa. Lukuihin sisältyvät valtakunnalliset
huutokaupat. Kokouksiin on osallistunut minimissään 19 (18) ja maksimissaan 30 (31) jäsentä
kerrallaan. Kerhoilloissa on ollut keskimäärin 26,2 (23,9) kävijää. Eri kävijöitä kokouksissa on
ollut yhteensä 58 (59). Yhteensä kuukausikokouksissa kävijöitä on ollut 472 (431).
Kokouspaikkana on ollut Oulun Lyseo, yleensä luokka 14.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuonna 2010 kolme kertaa 8.2., 6.9 ja 5.10. Lisäksi pidettiin
sähköpostikokous marraskuussa. Hallituksen ovat muodostaneet seuraavat jäsenet:
- Puheenjohtaja, varainhoitaja ja tarvikevälitys
- Varapuheenjohtaja, huutokauppavastaava
- Sihteeri, sääntömääräiset asiat
- Jäsensihteeri, tiedotus sekä www-sivut
- Hallituksen jäsen

Aki Löytynoja
Tero Kontiokari
Esa Moilanen
Timo Rätti
Lasse Vimpari

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Markku Sumén ja Martti Ollinen.

HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS
3.5. kerho järjesti valtakunnallisen huutokaupan, jossa oli 385 huutokohdetta. Puolestaan
18.10. huutokaupassa oli 338 kohdetta. Huutokauppojen kohteista myytiin noin 90 %, ja
pohjahinnoista noustiin liki 20 %, mikä kertoo huutokauppajärjestelyjen onnistumisesta.
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Huutokaupanhoitajana on toiminut Tero Kontiokari ja meklarina Markku Sumén. Muut
huutokauppatoimikunnan jäsenet ovat olleet Rauno Mäkitalo, Timo Rätti ja Jani Nuorala.
Huutokauppatoiminnan rahaliikenteestä on vastannut Aki Löytynoja. Lisäksi kuukausikokousten
yhteydessä on ollut kerrallaan 2–8 pienempää huutokauppaa, joiden järjestelyistä ovat
vastanneet jäsenet itse.
Vuonna 2010 tarvikevälitys oli tilauspohjaista. Tarvikevälityksestä vastasi Aki Löytynoja.
Myyntipöydästä oli luovuttu jo vuonna 2009. Keräilytarvikkeet toimitettiin ennakkotilauksen
mukaisesti kerhoillasta noudettavaksi. Joulukuussa kerho luopui omasta tarvikevälityksestä ja
tarvikevarastot myytiin jäsenille alehintaan, tai annettiin pikkujouluissa arpajaispalkintoina.
Tarvikevälitys luovutettiin Jani Nuorala Oy:lle varustettuna sillä toiveella, että kerhoilloissakin
olisi keräilytarvikkeita tarjolla edulliseen jäsenhintaan.

MESSUT JA JÄSENHANKINTA
Kerhon esilläolosta antiikki- ja keräilymessuilla tammikuussa 30.–31.1. ovat vastanneet Aki
Löytynoja, Veli-Matti Koskela, Markku Sumén ja Tero Kontiokari. Puolestaan syyskuun antiikkija keräilymessuilla 11.–12.9. sekä siellä tapahtuneesta jäsenhankinnasta ovat vastanneet Aki
Löytynoja, Markku Sumén, Tero Kontiokari ja Timo Rätti. Kerhon internetsivut ja rahojen
arviointipalvelut ovat myös tuoneet kerhoon uusia jäseniä.

TEEMAILLAT JA NÄYTTELYT
Teemailtojen sarjan aloitti 25.1. Esa Moilanen esitelmällä Kaarle XII:n hätätaalareista. Esitelmä
on nähtävissä kerhon www-sivuilla.
22.2. teemaillan aiheena oli rahojen valokuvaus ja skannaus. Markku Sumén kertoi, miten hän
kuvaa rahat kerhon huutokauppoihin.
12.4. teemaillan aiheena oli kokoelman dokumentointi. Aiheesta pidettiin yleiskeskustelu, ja
kerholaiset kertoivat ja osin esittelivät tapojaan dokumentoida kokoelmansa.
24.5. oli yhteistyöilta Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Oulun Numismaattisen kerhon kanssa.
Aiheena oli ”Lyhyt katsaus hylkytutkimukseen Pohjois-Pohjanmaan museossa ja hollantilaisen
purjealus Sofia Marian museaalisiin vaiheisiin.” Ilta koostui kolmesta osasta: 1) Sofia Mariasta
löydetyt rahat. 2) Sofia Marian kopeekkapino ja sen konservointi esimerkkinä merestä
nostetusta numismaattisesta aineistosta ja ko. aineiston käsittelystä. 3) Lisäksi kokeiltiin
mikroskooppia ja mikroskooppikameraa numismaattisen tutkimuksen apuvälineinä. P-PM:n
puolelta paikalla olivat Marja Halttunen ja Jarmo Koponen.

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Perustettu 1962
Internet: www.oulunnumismaatikot.fi
Sähköposti: info(at)oulunnumismaatikot.fi
4.10. Auvo Tirkkonen kertoi Suomen setelien allekirjoituksista vuosilta 1955–1957 sekä
vuodesta 1963. Hän kertoi ratkaistuista allekirjoittajayhdistelmistä sekä vielä avoimista
kohdista. Lisäksi hän kertoi harvinaisten seteleiden tämänhetkisestä kartoitustilanteesta.

YHTEISTYÖ POHJOIS-POHJANMAAN MUSEON KANSSA
Vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa on jatkettu vuonna
2010. Arviointitapahtumissa on jatkettu Ruotsin rahojen luetteloimista keskimäärin kerran
kuukaudessa lauantaisin. Arviointikertoja on kertynyt yhdeksän. Päivämäärät ovat olleet 23.1.,
27.2., 20.3., 24.4., 22.5., 9.10., 13.11., 27.11. ja 18.12. Paikalla ovat olleet yleensä Auvo
Tirkkonen, Esa Moilanen, Timo Rätti, Juha Vuorio ja Veikko Leskelä. Museon puolelta
yhteyshenkilönä on ollut Jarmo Koponen. Kerhon puolelta yhteyshenkilönä ja sihteerinä on
toiminut Auvo Tirkkonen. Ruotsin kolikkojen tultua arvioiduiksi, jatkettiin loppusyksystä
Suomen ja Venäjän seteleillä. Kokoelmien luetteloiminen mahdollistaa muun muassa ennen
museon tulipaloa 1920-luvulla olleen kokoelman identifioimisen.
Vuonna 2010 saatiin kerättyä lähes kokonaan museolle luovutettavaksi vuosien 1967–2001
markkamääräiset juhlarahat kahtena kappaleena. Muutama kalliimpi kolikko puuttui vielä
vuoden 2010 lopussa. Keräyksen vastuuhenkilönä on toiminut Juha Vuorio. Luovutus
tapahtunee viimeistään vuonna 2012 kerhon 50-vuotisjuhlissa.

EDUSTUSTOIMINTA SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITOSSA JA MATKAT
Suomen Numismaatikkoliiton kevätkokouksessa Lahdessa 13.–14.3. kerhon edustajana toimi
Tero Kontiokari. Puolestaan Numismaatikkoliiton syyskokouksessa Hämeenlinnassa 23.–24.10.
kerhon edustajana toimi Auvo Tirkkonen.
Aki Löytynoja ilmoitti syksyllä luopuvansa Suomen Numismaatikkoliiton hallituspaikasta. Liiton
syyskokouksessa Hämeenlinnassa Tero Kontiokari puolestaan valittiin Numismaatikkoliiton
hallituksen jäseneksi. Myöhemmin Timo Rätti lupautui myös hoitamaan Numismaatikkoliiton
jäsenrekisteriä.
Oulun Numismaattinen kerho tuki merkittävästi kerhon jäsenten matkaa 23.–24.10.
järjestetyille Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen 40-vuotisjuhlille. Matkalla oli mukana 7 kerhon
jäsentä.

