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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015  

Vuosi 2015 oli kerhon 53. toimintavuosi. 

JÄSENET 

Jäseniä vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 190 (191) (suluissa vuoden 2014 luvut), joista 124 

(128) oli myös Numismaatikko-lehden tilaajia. Kunniajäseniä oli 2. Uusia jäseniä oli 8 ja 

eronneita 9. 

 

Vuonna 2015 kerhon jäsenmaksun suuruus oli 7 euroa ja Numismaatikko-lehden vuosikerran (6 

numeroa) hinta jäsentilaajille oli 35 € vuodessa. Alle 18-vuotiailta nuorisojäseniltä ei peritty 

kerhon jäsenmaksua. Numismaatikko-lehden vuosikerran hinta nuorisojäsenille oli 15 euroa. 

KOKOUKSET 

Toimintavuoden aikana kerho kokoontui 18 (18) kertaa. Kerhoiltojen aikana osallistujia on ollut 

minimissään 14 (16), maksimissaan 30 (41) ja keskimäärin 22,5 (23,83). Kaiken kaikkiaan 

kävijöitä on ollut 405 (429). Kerhoiltojen kokouspaikkana on toiminut Lintulammen asukastupa, 

jonka osoite on Latokartanontie 1. 

HALLITUS 

Vuonna 2015 kerhon hallitus kokoontui 2 kertaa. Hallituksen muodostivat seuraavat jäsenet: 

 

Puheenjohtaja   Markku Sumén  

Varapuheenjohtaja   Pekka Alatalo  

Sihteeri, sääntömääräiset asiat  Matti Alajoki 

Jäsensihteeri, tiedotus sekä nettisivut  Timo Rätti 

Hallituksen jäsen   Veli-Matti Koskela 

 

Hallituksen varajäseninä toimivat Esa Moilanen ja Hannu Jaakola. 

 

HUUTOKAUPPATOIMINTA 

Oulun numismaattinen kerho on edelleen Suomen johtava euroseteleiden huutokauppapaikka.  

Huutokauppamme korkean tason takeena on ollut asiantunteva kuntoluokittelu sekä 

perinteisissä markka-arvoisissa rahoissa, kuin myös ulkomaistenkin kohteiden osalta. 

Merkittävänä seikkana on ollut myös kaikkien kohteiden kuvaaminen.  
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Helmikuun huutokauppa pidettiin 22.2. ja kohteiden määrä oli 909 kohdetta, ja myynti oli n. 86 

% kohteista. Syyshuutokauppa pidettiin 20.9. Syksyn huutokauppakohteiden määrä oli 912 ja 

myynti oli n. 80 % kohteista. Molemmat huutokaupat pidettiin hotelli Cumuluksen kabineteissa 

1 ja 2.  

Huutokaupan hoitajana toimi edellisvuosien tapaan Tero Kontiokari ja meklarina puheenjohtaja 

Markku Sumén. Teron ja Markun lisäksi huutokauppatoimikunnassa olivat mukana Rauno 

Mäkitalo, Jani Nuorala ja Janne Liuski sekä varajäseninä Veli-Matti Koskela ja Auvo Tirkkonen.  

Kerhoilloissa oli perinteisesti 3 - 7 jäsenten pöytähuutokauppaa, jotka jäsenet itse järjestivät. 

Kerhoilloissa meklarina toimi puheenjohtaja Sumén. 

MESSUTOIMINTA 

Oulun numismaattinen kerho osallistui edellisvuosien tapaan Antiikki- ja keräilymessuille, 

helmi- ja syyskuussa. Kerhon toimintaa esiteltiin ja esitteitä jaettiin ja tietysti myös arvioitiin 

paikalla tulleiden kyselijöiden rahoja.  

PIIPPARITOIMINTAA  

Kerholle aiemmin hankittu metallinilmaisin on tuottanut kerholle kesätoimintaa. Maikkulan 

kartanon mailla pidettiin piipparitapahtuma 17.5.2015 yhteistoiminnassa Oulun 

metallinetsijöiden kanssa.  

KERÄILIJÄN OPAS ALOITTELEVILLE 

Jani Nuoralan ehdotuksesta ONK päätti kirjoittaa aloitteleville suunnatun lyhyen ja 

helppolukuisen käräilijän oppaan, jonka pääpaino olisi eurojen keräily. Suomen 

Numismaatikkoliitto ry päätti tukea hanketta painokulujen osalta, joten perustettiin toimikunta 

oppaan suunnitteluun ja toteutukseen. Toimikunnan vetäjäksi nimettiin Aki Löytynoja ja 

jäseniksi Markku Sumén, Pekka Alatalo ja Timo Rätti.  

ARVIONTITOIMINTA  

Sähköpostikyselyt ovat pitkään olleet arviointitoiminnan pääasiallisen väylä, kyselyjä tuli n. 

10kpl/kk. Syyskuussa päästiin sitten yhden lehtiartikkelin myötä aivan toisille lukemille - 

arviointipyyntöjä ja muita kyselyjä tuli yli 60. Loppuvuoden lukemiksi vakiintui n. 25kpl/kk. 

Kyselysuman purkamisessa ovat ansioituneet Aki Löytynoja, Timo Rätti ja Tero Kontiokari, jotka 

pääosin vastasivat kyselyihin. Sähköpostikyselijöitä ohjattiin myös kerhoiltoihin arvioittamaan 

rahoja.  


