
Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Perustettu 1962

KEVÄTKOKOUS 10.03.2008

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja hallituksen ulkopuolelta, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.  Päätetään  tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja  vastuuvapauden 

myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen keväällä 2007 uudistettujen sääntöjen Patentti- ja rekisterihallituksessa 

suoritetun sääntötarkastuksen vaatimat korjaukset:

- § 7  , viimeinen lause :
 ”Tällöin hallitus määrittelee ennakolta, mitä maksuja varainhoitaja voi tileiltä 
suorittaa.” (Lause poistetaan säännöistä Yhdistyslain 36 § vastaisena.)

- § 10,Yhdistyksen kokousten koollekutsumisen selventäminen.

Lauseeseen ” Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä henkilökohtaisilla 
viesteillä” lisätään esitetty jatke: - kirjeitse tai sähköpostitse.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Vuosi oli kerhon 45 toimintavuosi.

JÄSENET

Jäseniä oli vuoden 2007 lopussa 136 (134) (suluissa vuoden 2007 luvut), joista 
100 (99) kuului myös Numismaatikkoliittoon. Pelkästään Oulun kerhon jäseniä oli 
36  (35).  Jäsenmaksunsa  vuonna  2007  maksamatta  jättäneet  on  poistettu 
jäsenrekisteristä marraskuussa. Jäsenmaksun suuruus on ollut 7e. Liittojäsenen 
jäsenmaksu on ollut 34e, sisältäen kerhon jäsenmaksun. 

KOKOUKSET

Toimintavuoden  aikana  kerho  kokoontui  17  (18)  kertaa.  Lukuihin  sisältyvät 
valtakunnalliset huutokaupat. Kokouksiin on osallistunut 16 - 32 (17 - 28) jäsentä 
kerrallaan.  Yhteensä  kuukausikokouksissa  kävijöitä  on  ollut  382  (409). 
Keskimärin kokouksissa on ollut 23 osallistujaa. Kokouspaikkana on ollut Oulun 
Lyseo.  Sääntömääräisessä  vuosikokouksessa  12.2.  ja  ylimääräisessä 
vuosikokouksessa 12.3. kerhon sääntöjä on uudistettu ja hyväksytty. 

HALLITUS (entinen JOHTOKUNTA)

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuonna 2007 kolme (7) kertaa. Hallituksen 
ovat muodostaneet seuraavat jäsenet:

- Puheenjohtaja (ulkomailla elokuuhun 2007 saakka)
Timo Klemetti 

- Varapuheenjohtaja Juhani Paitsola 
- Sihteeri, jäsenasiat, tiedotus sekä www- sivut Esa Moilanen
- Varainhoitaja, juhlat Aki Löytynoja
- Huutokauppatoiminta Markku Sumen

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Atte Harvola ja Ville Karvonen
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HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS

Kerho  on  järjestänyt  kaksi  valtakunnallista  huutokauppaa  26.2.  ja  29.10. 
Helmikuun huutokaupanhoitajana toimi Aki Löytynoja ja lokakuun huutokaupasta 
vastasi  Auvo  Tirkkonen.  Muut  huutokauppatoiminnasta  vastaavat  ovat  olleet 
Rauno Mäkitalo  ja  Markku Sumén.    Kuukausikokousten yhteydessä  on ollut 
myös  pikahuutokauppoja.  Niissä  huutokauppajärjestelyista  ovat  vastanneet 
jäsenet itse.  

Tarvikevälityksessä  on  pyritty  toimittamaan  laadukkaita  tarvikkeita  jäsenille 
edulliseen tukkuhintaan. Tarvikevälitys on ollut Aarne Jaakolan vastuulla.

MESSUT, JÄSENHANKINTA, TEEMAILLAT JA NÄYTTELYT

Kerhon  esilläolosta  antiikki-  ja  keräilymessuilla  sekä  siellä  tapahtuneesta 
jäsenhankinnasta  ovat  vastanneet  Eero  Niemiaho,  Aki  Löytynoja  ja  Aarne 
Jaakola. 

Juhani Paitsola ja Ari Kesti ovat pitäneet 26.3. mitalinäyttelyn talvi- ja jatkosodan 
muistoristeistä sekä vapaudenristin ritarikunnan risteistä ja mitaleista. 14.5. Tero 
Kontiokari on esitellyt euroseteleiden keräilytilannetta. Ja 24.9. Auvo Tirkkonen 
on esitellyt Suomen harvinaisia seteleitä.

Syyskuun  15.  ja  16.  päivän  Antiikkimessuilla  on  kerholla  oma osasto.  Kerho 
tarjosi myös vanhojen rahojen arviointia Pohjankartanon toisessa kerroksessa. 

EDUSTUSTOIMINTA NUMISMAATIKKOLIITOSSA

Numismaatikkoliiton kevätkokoukseen Helsinkiin 24.-25.3.2007 kerhon edustajiksi 
valittiin Aki Löytynoja ja Auvo Tirkkonen. He olivat myös paikalla tilaisuudessa.. 
Numismaatikkoliiton  vuosikokoukseen  Lappeenrantaan  3.11.  -  4.11.2007 
varsinaisiksi  kokousedustajiksi  asetettiin  Auvo  Tirkkonen,  Rauno  Mäkitalo  ja 
Markku  Sumén  ja  heidän  varajäsenekseen  Atte  Harvola.  Rauno  Mäkitalo  ei 
päässyt tilaisuuteen. Hänen asemasta paikalla oli  Aki  Löytynoja.  Hän oli  myös 
ehdolla Numismaatikkoliiton hallituksen jäseneksi.

MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT

Tilintarkastajana  ovat  toimineet  Markku  Mikkonen  ja  Mikko  Autti  ja 
varatilintarkastajina Tero Kontiokari ja Lasse Vimpari
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MUU TOIMINTA

Kerho  on  järjestänyt  jäsenmatkan  Helsinkiin  Suomen  Numismaattisen 
Yhdistyksen (SNY) huutokauppaan viikonloppuna 21.-22.4.2007

www.oulunnumismaatikot.fi

http://www.oulunnumismaatikot.fi/

	TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007
	HALLITUS (entinen JOHTOKUNTA)
	HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS
	MESSUT, JÄSENHANKINTA, TEEMAILLAT JA NÄYTTELYT
	EDUSTUSTOIMINTA NUMISMAATIKKOLIITOSSA
	MUU TOIMINTA




