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SYYSKOKOUS 9.11.2009  

ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 2010.  (Vuonna 2009 

jäsenmaksu on ollut 7 euroa, liittymismaksua ei ole ollut. Hallituksen esitys on, 

että vanhat jäsenet vapautetaan 7 euron jäsenmaksusta vuodelle 2010.) 

6. Valitaan kerhon hallituksen jäsenet: 

a. Valitaan vuodelle 2010 kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen 

hallituksen puheenjohtajana. (Vuonna 2009 kerhon puheenjohtajana on 

toiminut Aki Löytynoja.)  

b. Valitaan vuodelle 2010 kaksi uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. 

(Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Esa Moilanen ja Tero Kontiokari. 

Erovuoroisia eivät ole Timo Rätti ja Lasse Vimpari, jotka jatkanevat toisen 

kauden.) 

c. Valitaan vuodelle 2010 kerhon hallituksen varajäsen. (Varajäsenistä 

erovuorossa on Juha Vuorio, ja toisen vuoden jatkava varajäsen on Martti 

Ollinen.) 

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. (Vuonna 2009 

varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Markku Mikkonen ja Mikko Autti. 

Varatilintarkastajina ovat Ahti Soronen ja Veli-Matti Koskela. Varsinaiset 

tilintarkastajat Mikkonen ja Autti ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä 

enää vuonna 2010.) 
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8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

a. Nimetään kerholle varainhoitaja. (Vuonna 2009 varainhoitajana on toiminut 

puheenjohtaja Aki Löytynoja.) 

b. Valitaan kerholle sihteeri. (Vuonna 2009 sihteerinä on toiminut Esa 

Moilanen (vuosikokousasiat ja kokoontumiset) ja Timo Rätti (jäsen- ja 

tiedotusasiat).) 

c. Nimetään kerhon www-sivuvastaava. (Vuonna 2009 sivujen ylläpitäjäksi 

valittiin Lasse Vimpari, hänen lisäkseen Timo Rätti on hoitanut suuren osan 

sivujen ylläpidosta.)  

d. Valitaan kerholle jäsenrekisterin ylläpitäjä. (Vuonna 2009 jäsenrekisteriä on 

ONK:n osalta ylläpitänyt Timo Rätti.) 

e. Valitaan huutokaupanhoitaja. (Vuoden 2009 syksyn huutokaupan osalta 

huutokaupanhoitajana on toiminut Tero Kontiokari.) 

f. Valitaan huutokauppatoimikunta. (Vuonna 2009 toimikunnan jäseniä ovat 

olleet Auvo Tirkkonen, Markku Sumén, Timo Rätti ja Rauno Mäkitalo. Auvo 

Tirkkonen on ilmoittanut, että ei ole enää vuonna 2010 mukana 

huutokauppatoimikunnassa.) 

g. Kootaan jäsenkyselyn tulokset teemailtojen aiheista ja esitelmöitsijöistä. 

h. Tehdään päätökset kerhon varojen käytöstä museolle tehtäviin 

eurokolikko- ja markkamääräiset hopearahat lahjoituksiin. Valitaan 

vastuuhenkilö. 

i. Päätetään huutokauppaohjelmiston hankinnasta. 
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