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SYYSKOKOUSKUTSU JA JÄSENKIRJE, LOKAKUU 2020 

SYYSKOKOUSKUTSU 

Oulun Numismaattisen Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 9.11.2020 

klo 18.00 Höyhtyän Välkkeellä (Latokartanontie 1). Kokouksen esityslista löytyy alta. Vuoden 

2021 toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat saatavana kokouspaikalla, ja ne voidaan 

toimittaa myös postitse erillisestä pyynnöstä. Kerho tarjoaa pullakahvit kokouspaikalla. 

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 2021 toiminnan ohjaajat: 

5.1. Toimintasuunnitelma 2021, sisältää kokoontumisaikataulut. 

5.2. Tulo- ja menoarvio 2021. 

5.3. Jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2021. Vuonna 2020 jäsenmaksu on ollut 7 
€ uusille jäsenille ja 0 € vanhoille jäsenille (alle 18-vuotiaat 0 €). 

6. Valitaan kerhon hallituksen jäsenet:  

6.1. Valitaan vuodelle 2021 kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajana. (Vuonna 2020 kerhon puheenjohtajana on toiminut Pekka Alatalo.) 
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6.2. Valitaan vuodelle 2021 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. (Erovuorossa 
ovat Markku Sumén ja Timo Rätti.) 

6.3. Valitaan vuodelle 2021 kerhon hallituksen varajäsen. (Erovuorossa Veikko Pulkkinen.) 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. (Vuonna 2020 
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 2021. Alla luetellut kohdat voidaan jättää sääntöjen mukaan myös uuden 
hallituksen päätettäväksi. Päätöstenteko syyskokouksessa antaa vahvemman pohjan 
tulevalle toiminnalle, koska syyskokouksessa on enemmän jäseniä ottamassa asioihin 
kantaa. Sulkeissa vuoden 2020 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 ja 
Veli-Matti Koskela, ja täydennysjäsenenä 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 7.12.2020. 

10. Muut asiat. 
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LOPPUVUODEN KOKOONTUMISET 

Tässä loppuvuoden kokousaikataulu. Koronan takia muutokset aikatauluihin mahdollisia. 

Viimeisimmät muutokset nettisivuillamme. 

09.11.2020 18:00-20:30 Syyskokous, mm. henkilövalinnat vuodelle 2021 

23.11.2020 18:00-20:00  

07.12.2020 18:00-20:30 Pikkujoulu, Ravintola Rauhala 

 

PIKKUJOULUT RAUHALASSA 7.12.2020 

Mikäli koronatilanne sallii, järjestetään ONK:n pikkujoulut 7.12.2020 klo 18:00 Ravintola 

Rauhalassa. Perinteiseen tapaan pikkujouluissa on tarjolla Rauhalan mainio joulubuffet: 

www.ravintolarauhala.fi/joulu/joulubuffet/. Keskustelemme syyskokouksessa asiasta 

tarkemmin. Lisätietoja päivitetään myöhemmin ONK:n nettisivuille. 

Ilmoittautumiset Tero Kontiokarille, email: meklari(at)oulunnumismaatikot.fi p. 040 757 4423 

sunnuntaihin 29.11.2020 mennessä. 

 

HUUTOKAUPANHOITAJAN HAKUILMOITUS 

Nykyinen huutokaupanhoitaja, Tero Kontiokari, aikoo jäädä ”eläkkeelle” huutokaupanhoitajan 

tehtävistä. Tämän vuoksi meillä on tarve uudelle huutokaupanhoitajalle. Vielä ensi vuoden Tero 

aikoi kuitenkin jatkaa, mutta 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(at)oulunnumismaatikot.fi tai vaikka suoraan 

Teroon (yhteystiedot hieman ylempänä). Palkkaa emme valitettavasti voi tarjota. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

ONK:n hallituksen puolesta jäsensihteeri Timo Rätti 

jasenasiat(at)oulunnumismaatikot.fi 

puh. 040 553 8698 (iltaisin) 

 

PS: Jos haluat kerhokirjeet sähköpostitse, ilmoita asiasta minulle! Sähköpostikirjeissä on myös 

ajankohtaisempia asioita. 
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