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KEVÄT- JA SYYSKOKOUSKUTSU JA JÄSENKIRJE, LOKAKUU 2021
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Oulun Numismaattisen Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
25.10.2021 klo 18.00 Höyhtyän Välkkeellä (Latokartanontie 1). Ajankohta on poikkeuksellinen
koronapandemian takia. Kokouksessa käydään läpi yhdistyslain mukaisesti edellisen vuoden
tilit. Kokouksen esityslista löytyy alta. Alustava toimintakertomus sekä tilinpäätös ovat
saatavana kokouspaikalla ja ne voidaan toimittaa tarvittaessa postitse. Kerho tarjoaa
pullakahvit kokouspaikalla.

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. (Mikäli kokouksen puheenjohtajaksi valitaan vuoden 2020 hallituksen
jäsen, tilien hyväksymisen ajalle valitaan toinen henkilö kokouksen puheenjohtajaksi.)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kevätkokoukseen liittyvät asiat.
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SYYSKOKOUSKUTSU
Oulun Numismaattisen Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 25.10.2021
kevätkokouksen jälkeen, noin klo 18.45 Höyhtyän Välkkeellä (Latokartanontie 1). Kokouksen
esityslista löytyy alta. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat saatavana
kokouspaikalla, ja ne voidaan toimittaa myös postitse erillisestä pyynnöstä. Kerho tarjoaa
pullakahvit kokouspaikalla.

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5. Vahvistetaan kerholle seuraavat vuoden 2022 toiminnan ohjaajat:
5.1. Toimintasuunnitelma 2022, sisältää kokoontumisaikataulut.
5.2. Tulo- ja menoarvio 2022.
5.3. Jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2022. Vuonna 2021 jäsenmaksu on ollut 7
€ (alle 18-vuotiaat 0 €).
6. Valitaan kerhon hallituksen jäsenet:
6.1. Valitaan vuodelle 2022 kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana. (Vuonna 2021 kerhon puheenjohtajana on toiminut Pekka Alatalo.)
6.2. Valitaan vuodelle 2022 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. (Erovuorossa
ovat Matti Alajoki ja Veli-Matti Koskela.)
6.3. Valitaan vuodelle 2022 kerhon hallituksen varajäsen. (Erovuorossa Esa Moilanen.)
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. (Vuonna 2021
toiminnantarkastajina
ovat
toimineet
Reijo
Karppinen
ja
Juha
Vuorio.
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Eero Mattila ja Esko Jalkanen.)
8. Nimetään vastuuhenkilöt seuraaviin kerhon toiminnan kannalta keskeisiin tehtäviin
vuodelle 2022. Alla luetellut kohdat voidaan jättää sääntöjen mukaan myös uuden
hallituksen päätettäväksi. Päätöstenteko syyskokouksessa antaa vahvemman pohjan
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tulevalle toiminnalle, koska syyskokouksessa on enemmän jäseniä ottamassa asioihin
kantaa. Sulkeissa vuoden 2021 vastuuhenkilöt.
8.1. Valitaan kerholle varapuheenjohtaja. (Markku Sumén)
8.2. Valitaan kerholle sihteeri. (Matti Alajoki)
8.3. Nimetään kerhon varainhoitaja. (Aki Löytynoja)
8.4. Valitaan huutokaupanhoitaja. (Tero Kontiokari)
8.5. Valitaan huutokauppatoimikunta. (Jani Nuorala, Rauno Mäkitalo, Juha Pulkkinen, VeliMatti Koskela ja Aki Löytynoja)
8.6. Nimetään kerhon tiedotus- ja www-vastaava. (Timo Rätti)
8.7. Valitaan kerholle jäsenrekisterin ylläpitäjä. (Timo Rätti)
8.8. Valitaan yhteys- ja vastuuhenkilö Antiikki- ja keräilymessuille. (Timo Rätti)
8.9. Nimetään rahojen arviointipalveluja kerhon nimissä tarjoavat henkilöt. (Aki Löytynoja,
Pekka Alatalo, Tero Kontiokari ja Timo Rätti)
9. Pikkujoulut Rauhalassa tiistaina 7.12.2021.
10. Käsitellään muut asiat.

JÄSENKIRJE, LOKAKUU 2021
ONK 60 VUOTTA 2022
Oulun Numismaattinen Kerho täyttää ensi vuonna 60 vuotta! Järjestämme Suomen
Numismaatikkoliiton kevätkokouksen 2.-3.4.2022, jonka yhteydessä on luonnollisesti
juhlahuutokauppa, juhlaillallinen sekä esitelmä.
Muita juhlavuoden tapahtumia tullee olemaan yleisölle avoin arviointitilaisuus sekä wanhan
ajan hengessä pidettävä kerhoilta.
Olisitko halukas auttamaan juhlavuoden tapahtumien järjestelyissä? Kaikki apu on
tervetullutta, niin pienempi kuin suurempikin. Apuna voi olla esim. lehti-ilmoitusten ja mainosten teossa, yhteydenpidossa mediaan, arvioinneissa, huutokaupan järjestelyissä
(kohteiden arviointi, kuvaus, lähetys...) yms. Ole yhteydessä hallituksen jäseniin! Yhdessä
saamme enemmän aikaan.
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ONK:N KEVÄÄN 2022 HUUTOKAUPPA
Juhlahuutokauppaan otamme hyviä kohteita vastaan joulukuun 2021 loppuun saakka. Ota
yhteyttä Tero Kontiokariin, email: meklari@oulunnumismaatikot.fi / p. 040 757 4423.

JÄSENKIRJEET SÄHKÖPOSTITSE
Jos haluat jäsenkirjeet sähköpostitse, ilmoita minulle sähköpostiosoitteesi, niin lisään sen
jakelulistalle. Lähetän jäsenkirjeitä sähköpostitse n. 2 kpl/kk. Sähköposteissa on monesti
mukana myös ajankohtaista tietoa numismatiikasta ja tapahtumista. Näin juhlavuoden aikana
on varmasti hyvä pysyä ajan tasalla kerhon tapahtumista.

PIKKUJOULUT RAUHALASSA 7.12.2021
Mikäli koronatilanne sallii, järjestetään ONK:n pikkujoulut tiistaina 7.12.2021 klo 18.00
Ravintola Rauhalassa. Perinteiseen tapaan pikkujouluissa on tarjolla Rauhalan mainio
joulubuffet: ravintolarauhala.fi/menut/#joulu. Keskustelemme syyskokouksessa asiasta
tarkemmin. Lisätietoja päivitetään myöhemmin ONK:n nettisivuille.
Ilmoittautumiset Tero Kontiokarille, email: meklari@oulunnumismaatikot.fi / p. 040 757 4423
sunnuntaihin 28.11.2021 mennessä.

HUUTOKAUPANHOITAJAN HAKUILMOITUS
Nykyinen huutokaupanhoitaja, Tero Kontiokari, aikoo jäädä ”eläkkeelle” huutokaupanhoitajan
tehtävistä. Tämän vuoksi meillä on tarve uudelle huutokaupanhoitajalle. Tero lupautui vielä
ensi vuoden juhlahuutokaupan järjestämään. Nyt olisi hyvä tulla mukaan oppimaan.
Kokonaisuudessaan huutokauppaa meillä ei ole koskaan hoidettu yksin, vaan mukana on ollut
useampi henkilö eri huutokaupan vaiheissa. Kaikkia maailman rahoja tai niiden arvoja ei tarvitse
tietää, koska apua saa kyllä – ja tekemällä oppii!
Olisiko sinulla kiinnostusta lähteä mukaan huutokauppatoimintaan? Olisiko sinulla hyvä
ehdotus? Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse: hallitus@oulunnumismaatikot.fi tai vaikka suoraan
Teroon (yhteystiedot hieman ylempänä). Palkkaa emme valitettavasti voi tarjota, mutta
kokemus ja tietämys rahoista ja numismatiikasta kasvaa huomattavasti!
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Ystävällisin terveisin,
ONK:n hallituksen puolesta jäsensihteeri Timo Rätti
jasenasiat@oulunnumismaatikot.fi
puh. 040 553 8698 (iltaisin)

