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KEVÄTKOKOUSKUTSU JA JÄSENKIRJE 1/2009 

Kirjeen sisältö: 
1. Kevätkokouskutsu 
2. Kevään kerhoillat 
3. Jäsensihteerin tervehdys 
4. Tarvikevälitys 

1. Kevätkokouskutsu 
Oulun Numismaattisen kerhon sääntömääräinen kevätkokous on maanantaina 
9.3.2008 klo 18.00 Oulun Lyseolla luokassa 14. Kokouksen esityslistalla on 
yhdistyslain mukaisesti edellisen vuoden tilinpäätös. Toisena asiana syyskokouksessa 
valitsematta jäänyt huutokauppatoimikunta. Tilintarkastus on vielä kesken, mutta 
alustavat  numerot näyttävät viime vuodelle ylijäämää 2222 €. Lähinnä syksyn 
huutokaupan ansiosta. Tuloslaskelma ja tase tämän kirjeen liitteenä. Niitä on 
saatavana myös kokouspaikalla. 

2. Kevään kerhoillat 
Alempana on tällä hetkellä tiedossa oleva kevätkauden ohjelma. Kannattaa huomata, 
että 23.2., 6.4. ja 20.4. ovat yläkerran luokissa johtuen Lyseon muista varauksista. 
Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista sähköpostitse ja kerhon www-
sivuilla. Sovimme myös, että aloitamme huutokaupat klo 18:30, jotta kohteisiin ehtisi 
tutustua paremmin. 
 
Lista kevään kokoontumisista:  
 
Päivä Kellonaika Paikka Teema / huomautus 
23.02. 18:00 - 20:30 Luokka avoin Marskin mitalit -esitelmä ja näyttely, Juhani 

Paitsola. 
09.03. 18:00 - 21:00 Luokka 14 Kevätkokous. Vuoden 2008 tilinpäätös. 
23.03. 18:00 - 20:30 Luokka 14  
06.04. 18:00 - 20:30 Luokka avoin  
20.04. 17:30 - 20:30 Luokka avoin Rahojen hintakehitys, Aki Löytynoja. 
11.05. 18:00 - 20:30 Luokka 14  
25.05. 18:00 - 20:30 Luokka 14 Kesätauko alkaa 

3. Jäsensihteerin tervehdys 
Allekirjoittanut (Timo Rätti) hoitaa kerhon kaikki jäsenasiat. Toivonkin, että otatte 
rohkeasti yhteyttä minuun kaikenlaisissa kerhon (ja miksei myös liiton) jäsenyyttä 
koskevissa asioissa. Yhteyttä voitte ottaa joko sähköpostilla osoitteeseen 
jasenasiat(at)oulunnumismaatikot.fi tai puhelimella numeroon 040 553 8698. Toki 
myös kerhoilloissa voitte nykäistä hihasta. 
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Eli mikäli jäsentiedoissanne on tapahtunut tai tapahtuu muutoksia, ottakaa minuun 
yhteyttä, niin saadaan tiedot ajantasalle! Näin myös sähköpostit ja Numismaatikko-
lehtikin saapuvat oikeaan osoitteeseen. Voitte myös ilmoittautua sähköpostilistalle, 
jolloin saatte useammin tietoa kerhon tapahtumista. Ottakaa myös yhteyttä, mikäli 
alkuvuoden sähköpostit eivät ole tulleet perille! 
 
Kerhon sähköpostiosoite info(at)oulunnumismaatikot.fi toimii myös edelleen; sillä 
tavoittaa puheenjohtajan ja sihteerin.  

4. Tarvikevälitys 
Puheenjohtaja pyysi välittämään terveiset, että tarvikevälityksessä muutetaan hieman 
toimintatapaa. Tarpeet ja myyntivarasto eivät kokouksessa aina ole olleet oikein 
tasapainossa. Välillä loppuu tavara kesken tai jotain ei ole mukana. Toisinaan taas 
kukaan ei tarvitse oikein mitään. Ottakaa yhteyttä Akiin kokousten välillä 040 546 
0770 tai sähköpostilla aki.loytynoja(at)mail.suomi.net tai kerhon omalla 
info(at)oulunnumismaatikot.fi osoitteella. Aki tekee paketin valmiiksi seuraavaan 
kokoukseen ja noin viikkoa aikaisemmin tehtyihin tilauksiin ehtii vielä saada 
tarvittaessa tukkurilta täydennystä. 
 
 
 
Terveisin, 
 
ONK:n hallituksen puolesta jäsensihteeri Timo Rätti 
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