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KEVÄTKOKOUS 02.04.2012
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. Mikäli kokouksen puheenjohtajaksi valitaan vuoden 2011 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 hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut asiat.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi.

JÄSENET
Jäseniä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 154 (148) (suluissa vuoden 2010 luvut), joista 110
(110) oli myös Numismaatikko-lehden tilaajia. Kunniajäseniä oli 2. Uusia jäseniä oli 17 ja
eronneita 11.
Vuonna 2011 kerhon jäsenmaksun suuruus oli 7 euroa ja Numismaatikko-lehden vuosikerran (6
numeroa) tilaajille 42 euroa vuodessa. Nuorisojäseniltä, eli alle 18-vuotiailta, ei peritty enää
kerhon jäsenmaksua vuonna 2011. Numismaatikko-lehden vuosikerran hinta nuorisojäsenille oli
15 euroa. Uudistunut jäsenmaksujen seuranta on mahdollistanut jäsenmaksunsa
laiminlyöneiden pikaisen poistamisen jäsenrekisteristä liiton ohjeiden mukaisesti.

KOKOUKSET
Toimintavuoden aikana kerho kokoontui 17 (18) kertaa. Lukuihin sisältyvät valtakunnalliset
huutokaupat. Kokouksiin on osallistunut minimissään 18 (19) ja maksimissaan 32 (30) jäsentä
kerrallaan. Kerhoilloissa on ollut keskimäärin 25,1 (26,2) kävijää. Eri kävijöitä kokouksissa on
ollut yhteensä 68 (58). Yhteensä kuukausikokouksissa kävijöitä on ollut 426 (472).
Kokouspaikkana on ollut Oulun Lyseo, yleensä luokka 14.

HALLITUS
Vuonna 2011 kerhon hallitus on kokoontunut 8 (4) kertaa, joista 2 oli sähköpostikokousta.
Hallituksen ovat muodostaneet seuraavat jäsenet:
- Puheenjohtaja
- Varapuheenjohtaja, huutokauppavastaava
- Sihteeri, sääntömääräiset asiat
- Jäsensihteeri, tiedotus sekä nettisivut
- Hallituksen jäsen

Markku Sumén
Tero Kontiokari
Esa Moilanen
Timo Rätti
Pekka Alatalo

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Lasse Vimpari ja Martti Ollinen.
Hallitusta on työllistänyt erityisesti kerhon 50-vuotisjuhlan valmistelut. Valmisteluista voi
mainita seuraavat kokonaisuudet:
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Kerhon toimihenkilöiden nimien selvittäminen 50 vuoden ajalta
Kerhon kunniajäsenten ja standaarinsaajien nimien selvittäminen 50 vuoden ajalta
Kerhon säilyneiden asiapapereiden digitoiminen
Neuvottelut Vilho Mäki-Hirvelän kunniamerkkikokoelman esille saamiseksi ja Tietomaassa
järjestettävän kunniamerkkinäyttelyn valmistelut
5) Neuvottelut maakunta-arkiston kanssa asiakirjalahjoituksesta
6) Neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa juhlarahalahjoituksesta
7) Neuvottelut kirjastossa pidettävän rahanäyttelyn tilavarauksista
8) Juhlanäyttelyn julisteiden toimitustyö (julisteiden toimittamiseen on osallistunut myös
muita kerhon jäseniä hallituksen ulkopuolelta)
9) Juhlapaikan ja juhlahuutokaupan valmistelut
10) Kerhon nettisivujen uudistamisen suunnittelu ja valmistelu
11) Puheenjohtajan vaihdoksen aikaansaamat muutokset tilien allekirjoitusoikeuksiin pankeissa
ja yhdistyksiä valvovassa PRH:ssa.

HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS
2.5.2011 kerho järjesti valtakunnallisen huutokaupan, jossa oli 515 huutokohdetta. Puolestaan
17.10. huutokaupassa oli 343 kohdetta. Huutokauppojen kohteista myytiin yli 80 %, mikä
kertoo huutokauppajärjestelyjen onnistumisesta. Huutokaupanhoitajana on toiminut Tero
Kontiokari ja meklarina Markku Sumén. Muut huutokauppatoimikunnan jäsenet ovat olleet Jani
Nuorala, Rauno Mäkitalo ja Timo Rätti. Kaikki mainitut hoitivat toukokuun huutokaupan ja
kolme ensimmäistä lokakuun huutokaupan järjestelyt. Huutokauppatoiminnan rahaliikenteestä
on vastannut Aki Löytynoja. Lisäksi kuukausikokousten yhteydessä on ollut kerrallaan 2 - 8
pienempää huutokauppaa, joiden järjestelyistä ovat vastanneet jäsenet itse.
Kerhon jäsenten keräilytarvikkeiden saatavuudesta on huolehtinut Jani Nuorala Oy.

MESSUT JA JÄSENHANKINTA
Kerhon esilläolosta antiikki- ja keräilymessuilla 29. - 30.1.2011 ovat vastanneet Markku Sumén,
Timo Rätti, Veli-Matti Koskela, Eero Mattila ja Tero Kontiokari. Puolestaan syyskuun antiikki- ja
keräilymessuilla 10. - 11.9. sekä siellä tapahtuneesta jäsenhankinnasta vastasivat Aki Löytynoja,
Markku Sumén, Tero Kontiokari ja Auvo Tirkkonen. Kerhon nettisivut ja rahojen
arviointipalvelut ovat myös tuoneet kerhoon uusia jäseniä. Kerholla on myös oma ryhmä
Facebookissa.
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TEEMAILLAT JA NÄYTTELYT
Teemailtojen sarjan aloitti Esa Moilanen kertomalla kokemuksiaan UNC-laatuisten kolikoiden
säilyttämisestä 24.1. Artikkeliksi laajennettu esitelmä on nähtävissä kerhon nettisivuilla ja
Numismaatikko-lehden numerossa 5/2011.
21.2. teemaillassa Esa Moilanen esitteli kuvia luettelon muodossa euro- tai ecu-arvoisista
kolikoista, jotka on laskettu liikenteeseen ennen euron virallista käyttöönottoa. Esillä ollut
alustava luettelo on tehty yhteistyössä Hyvinkään Seudun Numismaatikoiden jäsenen Ulrich
Hoefsin kanssa. Luettelo on nähtävillä kehitystyötä varten kerhon nettisivuilla.
11.4. teemaillassa Esa Moilanen esitteli Pohjoismaiden ja Baltian suunnitelmia ja jo toteuttamia
setelistön uudistuskaavailuja. Esitelmässä käytetty linkkilista on nähtävillä kerhon nettisivuilla.
5.9. Tero Kontiokari esitteli ratkaisun euroseteleiden koodien selvittämiseksi. Ratkaisu on
julkaistu kerhon nettisivuilla sekä Numismaatikko-lehden numerossa 4/2011.
3.10. Tero Kontiokari näytti Internetistä merkittävimpiä nettihuutokauppoja maailmalta.
Samoin hän näytti esimerkein eräiden harvinaisten rahojen erikoista hintakehitystä erityisesti
suomalaisesta näkökulmasta.

YHTEISTYÖ POHJOIS-POHJANMAAN MUSEON KANSSA
Vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa jatkettiin vuonna 2011
kevätkauden ajan. Arviointitapahtumissa saatiin valmiiksi Suomen ja koko maailman setelistö.
Niiden tultua luetteloiduksi, siirryttiin koko maailman kolikoiden pariin. Arviointikertoja kertyi
neljä. Päivämäärät olivat 22.1., 19.2., 19.3., 9.4. Paikalla ovat olleet yleensä Auvo Tirkkonen, Esa
Moilanen, Timo Rätti, Juha Vuorio ja Veikko Leskelä. Luettelointivaiheen ollessa menossa
mielenkiintoisessa Suomen setelistössä, mukana oli myös muutama muu kerhon jäsen. Museon
puolelta yhteyshenkilönä on ollut Jarmo Koponen. Kerhon puolelta yhteyshenkilönä ja
sihteerinä on toiminut Auvo Tirkkonen. Jarmo Koposen siirryttyä toistaiseksi muihin tehtäviin
toiselle paikkakunnalle, ei luettelointitoiminta käynnistynyt enää syksyllä 2011.

EDUSTUSTOIMINTA SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITOSSA JA MATKAT
Suomen Numismaatikkoliiton kevätkokouksessa Turussa 26. - 27.3. kerhon edustajana toimivat
Markku Sumén ja Rauno Mäkitalo. Numismaatikkoliiton syyskokouksessa Lappeenrannassa 29.
- 30.10. kerhon edustajana toimi Timo Rätti. Tero Kontiokari on toiminut Numismaatikkoliitossa
varapuheenjohtajana ja Timo Rätti on hoitanut Numismaatikkoliiton jäsenrekisteriä.

