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SYYSKOKOUS 07.11.2011
PÖYTÄKIRJA
1. Oulun Numismaattisen kerhon puheenjohtaja Markku Sumén avasi kokouksen klo 18:00.
Kokouksessa oli läsnä 23 kerhon jäsentä.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sumén. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa
ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Koskela ja Pekka Alatalo. Sihteeriksi valittiin Esa
Moilanen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle riittävän aikaisin.
Kutsu oli toimitettu jäsenille sekä sähkö- että kirjepostitse. Tyytymättömyyttä kokouksen
laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen ei esitetty.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
5. Käsiteltiin vuoden 2012 toiminnan ohjaajat:
a. Kokouksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Vahvistettiin kerhon toimintaa
vuonna 2012 ohjaava toimintasuunnitelma pienin tarkennuksin. Tarkennukset on lisätty
alla olevaan syyskokouksessa hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan kohtaan
näyttelytoiminta ja jäsenhankinta. Samoin hyväksyttiin kokoontumisaikataulut ja
Oulussa pidettävän liittokokouksen valmistelut ja järjestelysuunnitelmat.
Toimintasuunnitelman käsittely rönsyili myös hieman laajempiin kuvioihin.
Keskustelussa nousi esille oman vitriinin ja kassakaapin hankinta kerholle. Samoin
käytiin keskustelua oman rahaluettelon julkaisemisesta paperisena tai www-sivuilla.
Useat kerhon jäsenet avustavat parhaillaan useita luetteloprojekteja. Asiat siirrettiin
hallituksen jatkokäsittelyyn.
b. Varainhoitaja Aki Löytynoja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2012. Se on tämän
pöytäkirjan liitteenä. Keskustelua käytiin lähinnä huutokauppojen tuottotavoitteesta,
jota pidettiin liian suurehkona. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin
varainhoitajan esityksen mukaisesti.
c. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2012 hyväksyttiin hallituksen esityksen
mukaisesti. Vuonna 2012 jäsenmaksu on 7 euroa. Alle 18-vuotiailta ei peritä
jäsenmaksua. Liittymismaksua ei ole.
6. Valittiin kerhon toimihenkilöt vuodelle 2012:
a. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Markku Sumén.
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b. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Esa Moilanen ja Tero Kontiokari valittiin jatkamaan
seuraavan kaksivuotiskauden 2012 - 2013.
c. Valittiin hallituksen varajäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2012 - 2013 erovuoroisen Lasse
Vimparin tilalle Veli-Matti Koskela.
7. Tilintarkastajina valittiin jatkamaan Reijo Karppinen ja Juha Vuorio. Varatilintarkastajat
vaihtuivat, ja kyseiseen tehtävään valittiin Eero Mattila ja Esko Veijola.
8. Nimettiin vastuuhenkilöt keskeisiin tehtäviin kalenterivuodelle 2012. Päätettiin tehdä
syyskokouksessa loputkin henkilövalinnat, eikä jätetty niitä uudelle hallitukselle, vaikka se
olisi ollut sääntöjen mukaan mahdollista.
a. Varapuheenjohtajana jatkamamaan valittiin Tero Kontiokari.
b. Huutokaupanhoitajana jatkamaan valittiin samoin Tero Kontiokari.
c. Huutokauppatoimikuntaan valittiin entiset jäsenet Markku Sumén, Timo Rätti, Jani
Nuorala ja Rauno Mäkitalo. Lisäksi toimikuntaa täydennetään tarvittaessa erityisesti
liittokokouksen huutokaupan yhteydessä luokittelijoiden erityisasiantuntemuksen
suuntaisesti. Keskustelua käytiin Auvo Tirkkosesta ja Veli-Matti Koskelasta.
d. Kerhon varainhoitajaksi valittiin Aki Löytynoja.
e. Kerhon sihteeriksi valittiin Esa Moilanen.
f. Kerhon tiedotus- ja www-vastaavaksi nimettiin Timo Rätti.
g. Kerhon jäsenrekisterin ylläpitäjäksi nimettiin samoin Timo Rätti.
h. Yhteys- ja vastuuhenkilöksi antiikki- ja keräilymessuille nimettiin Markku Sumén.
i. Rahojen arviointipalveluja kerhon nimissä vuonna 2012 tarjoavat Tero Kontiokari, Aki
Löytynoja ja Auvo Tirkkonen.
j. Tarvikevälitys hoidetaan edelleen J. Nuorala Oy:n kautta.
9. Muita asioita ei otettu enempää syyskokouksen käsittelyyn, vaan ne siirrettiin välittömästi
pidettävään kerhoillan kokoukseen. Kokous päättyi klo 19:02.

____________________________________
Markku Sumén, kokouksen puheenjohtaja

____________________________________
Esa Moilanen, kokouksen sihteeri

Kokouspöytäkirja vastaa syyskokouksen tapahtumien kulkua:
____________________________________
Pekka Alatalo, pöytäkirjantarkastaja

____________________________________
Veli-Matti Koskela, pöytäkirjantarkastaja
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
Tuleva vuosi on kerhon 50. toimintavuosi.

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. Kevätkokous järjestetään
poikkeuksellisesti juhlavuoden kiireiden vuoksi huhtikuussa maaliskuun sijaan edellisen
kevätkokouksen 2011 päätöksen mukaisesti. Syyskokous pidetään marraskuussa. Mahdollisesti
pidetään erillinen pikkujoulu. Kokouksia ei ole kesä- ja heinäkuussa.

HUUTOKAUPAT
Kerhon suurista huutokaupoista vastaa huutokauppatoimikunta. Kerhon tavoitteena on saada
järjestetyksi vuoden 2012 aikana iso huutokauppa Oulussa pidettävän liittokokouksen
yhteydessä 17. - 18.3. Toinen järjestetään mahdollisesti lokakuussa.
Oulun Numismaattinen kerho pyrkii profiloitumaan euroseteleiden markkinapaikkana. Koska
niiden markkinapaikkoja on Suomessa niukasti, kerho pyrkii olemaan johtava markkinapaikka
tällä saralla, sillä asiantuntemustahan löytyy paikkakunnalta. Toki huutokauppojen kohteissa
tulee olemaan perinteistäkin materiaalia. Lisäksi jokaisessa kerhoillassa on jäsenistön
aktiivisuudesta riippuen pienempiä huutokauppoja.

TARVIKEVÄLITYS JÄSENISTÖLLE
Jäsenten keräilytarviketarpeet hoidetaan rahaliike J. Nuorala Oy:n kautta.

WWW-SIVUT JA ESITELMÄT
Kerhon www-sivujen ulkoasu tullaan uudistamaan juhlavuoden kunniaksi. Sivujen ylläpitoa
helpotetaan koodaamalla sivut uudelleen ostopalveluina. WWW-sivuilla julkaistaan kerhon
historiaan liittyvää toimitettua vanhaa arkisto- ja huutokauppamateriaalia valikoidusti.
Kuukausikokousten esitelmissä keskitytään kerhon historiaan viidenkymmenen vuoden ajalta.
Tarkastelun kohteina ovat sekä henkilöt että huutokaupoissa myydyt erikoisuudet. Lisäksi
järjestetään muita mainitsemattomia esitelmiä, joiden aiheita mahdollisesti nousee esille
vuoden aikana (ks. toimintasuunnitelman lopussa oleva kokoontumisliite). Esitelmiä pyritään
julkaisemaan kerhon www-sivuilla.
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TALOUS
Vuonna 2012 järjestettävät kerhon 50-vuotisjuhlallisuudet tulevat kuluttamaan merkittävästi
kerhon aikaisempien vuosien ylijäämää. Vuonna 2011 tulot muodostuivat jäsenmaksuista ja
huutokauppaprovisioista. Näistä kertyneet tulot, sekä edellisten vuosien säästöt, ovat
mahdollistaneet nähdyn toiminnan. Kerhon toiminta tulee pitää pitkällä tähtäyksellä
tasapainossa tulojen ja menojen suhteen. Tulevaisuudessa lisää tuottoja täytynee saada
jäsenmaksuista tai nostamalla huutokauppojen tuottotavoitetta, koska tarvikevälitys on
poistunut tulonlähteistä. Kerhon tehtävänä ei ole jatkossakaan kerätä pääomia, vaan
mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään sääntöjen mukaiseen toimintaan.

TOIMINTA SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITOSSA
Oulun Numismaattinen kerho järjestää Suomen Numismaatikkoliiton kevätkokouksen Oulussa
16. - 18.3.2012 hotelli Lasaretissa kerhon juhlavuoden merkeissä. Kerho lähettää edustuksen
tähän tilaisuuteen samoin kuin syykokoukseen lokakuussa 2012. Liiton etäisempiin kokouksiin
lähetetään edustajia jäsenten osallistumishalukkuuden ja kerhon varojen mukaan yhdestä
edustajasta autolastilliseen. Vuonna 2012 kerhon virallisten liittokokousedustajien määrä on
näillä näkymin kolme. Kerhon jäsenet tukevat Numismaatikko-lehteä toimittamillaan
artikkeleilla.

MATKAT
Kerho pyrkii tukemaan jäsenten matkoja numismaattisiin tapahtumiin anomusten ja kerhon
hallituksen harkinnan mukaan. Kullekin matkalle pyritään nimeämään kyytivastaava
järjestelemään liikkumisia ja autokuntia.

NÄYTTELYTOIMINTA JA JÄSENHANKINTA
Kerho järjestää pääkirjastossa noin kuukauden mittaisen rahanäyttelyn sekä yksittäisen rahojen
arviointitilaisuuden tammi- tai helmikuussa 2012 kirjaston myöntämien tilojen mukaisesti.
Rahanäyttelyn teemana on Suomessa käytetyn rahan keräily, ja näyttely ajoittuu
markkaseteleiden lunastusajan päättymiseen helmikuun lopussa.
Maaliskuun liittokokouksen yhteydessä järjestettäneen yhteistyössä Tietomaan kanssa
mitalinäyttely rajatulle katsojajoukolle ONK:n edesmenneen jäsenen Vilho Mäki-Hirvelän
keräämistä siviili- ja sotilaskunniamerkeistä. Kunniamerkit ovat nykyään Tietomaan
omistuksessa ja ne ovat olleet viimeksi yleisön nähtävillä vuonna 1997.
Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille ja muihinkin
tapahtumiin näkyvästi harkinnan mukaan. Messut ovat merkittävä uusien jäsenten
hankintapaikka. Kerhon www-sivut toimivat toisena uusien jäsenten hankintafoorumina.
Tavoitteena on, että kirjaston rahanäyttely tuo uusia keräilijöitä harrastuksen pariin.
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YHTEISTYÖ POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEON KANSSA
Kerho osallistuu museon rahakokoelmien luettelointiin, mikäli tapahtuma jatkuu, ja museolla
järjestettäviin mahdollisiin rahojen arviointitapahtumiin. Kerho kartuttaa museon
rahakokoelmia lahjoittamalla suomalaiset hopeiset markkamääräiset juhlarahat museon
kokoelmiin.

OULUN NUMISMAATTINEN KERHO R.Y. 50 VUOTTA – JUHLAVUODEN
TAPAHTUMAT YHTEEN KOOTTUNA
1. Arkistoluovutus kerhon vanhojen asiakirjojen osalta vuosilta 1986 - 2002 maakuntaarkistoon. Digitoidun arkistomateriaalin julkaisu nettisivuilla vuosilta 1962 - 2001 tehdään
harkitusti. (tammikuu)
2. Rahanäyttely

sekä

rahojen

arviointitilaisuus

järjestetään

kaupunginkirjastossa.

Rahanäyttelyn teemana on Suomessa käytetyn rahan keräily. Näyttely toimii myös
mainoksena kerhon toiminnasta. Näyttelyn kohdeyleisönä ovat tavalliset kansalaiset.
Lehdistö pyydetään paikalle. (helmikuu)
3. Rahaluovutus tai -talletus Pohjois-Pohjanmaan museoon (markka-arvoiset hopeajuhlarahat
1952 - 2001). Lehdistö hankitaan paikalle. (helmikuu)
4. Suomen Numismaatikkoliiton liittokokous ja valtakunnallinen huutokauppa Oulussa 16. 18.3.2012. (maaliskuu)
5. Pitkäaikaisia toimihenkilöitä muistetaan liittokokouksen yhteydessä. Luovutetaan liiton
mitali tai kerhon standaari. (maaliskuu)
6. V. Mäki-Hirvelän mitalien mahdollinen näyttely, Tietomaa. Kohdeyleisönä ovat pitkälle
edenneet numismaatikot ja kunniamerkkiharrastajat. (maaliskuu)
7. Kerhon historia 50 vuoden ajalta tulee läpikäydyksi kerhoiltojen esitelmien kautta.
8. Kerhon www-sivujen ulkoasun uudistaminen etenee.
9. Erilliset lehtiartikkelit tuotetaan Numismaatikko-lehteen ja maakunta- sekä paikallislehtiin.
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KOKOONTUMISAIKATAULUT VUODELLE 2012
Päivä

Kello

Teema

09.01.2012

18:00 - 20:30

ONK:n perustaminen 13.3.1962, EM

23.01.2012

18:00 - 20:30

ONK:n 60-luku; EM, AT sekä Ville Karvonen

13.02.2012

18:00 - 20:30

27.02.2012

18:00 - 20:30

12.03.2012

18:00 - 20:30

16. - 18.3.2012

ONK:n 70-luku; EM, AT sekä Juhani Paitsola
50-vuotisjuhlat, Numismaatikkoliiton kokous ja
valtakunnallinen huutokauppa, Hotelli Lasaretti
Kevätkokous, mm. hyväksytään vuoden 2011 tilit

02.04.2012

18:00 - 21:00

23.04.2012

18:00 - 20:30

07.05.2012

18:00 - 20:30

ONK:n 80-luku; EM, AT sekä Juhani Vuori

21.05.2012

18:00 - 20:30

Numismaatikkojen "kesälaitumellelasku".

27.08.2012

18:00 - 20:30

Numismaatikkojen "ulkoruokintakausi" päättyy.

10.09.2012

18:00 - 20:30

ONK:n 90-luku; EM, AT sekä Eero Niemiaho

24.09.2012

18:00 - 20:30

08.10.2012

18:00 - 20:30

ONK:n 2000-luku; EM, AT ja Aki Löytynoja

29.10.2012

17:15 - 21:00

Valtakunnallinen huutokauppa, näyttö klo 17:15

08.11.2012

18:00 - 21:00

Syyskokous, mm. henkilövalinnat vuodelle 2013

26.11.2012

18:00 - 20:30

10.12.2012

18:00 - 20:30

Pikkujoulu, paikka avoin

