
 

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. 
Perustettu 1962 

Internet: www.oulunnumismaatikot.fi 

Sähköposti: info@oulunnumismaatikot.fi 

 

3 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014  

Tuleva vuosi on kerhon 52. 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 verkkosivuilla ja jäsenkirjeissä. Kevätkokous järjestetään 

maaliskuussa ja 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 2014 aikana kaksi isoa huutokauppaa. Kerhoilloissa pidetään edelleen 

kerhon jäsenten kesken pieniä huutokauppoja jäsenten aktiivisuudesta riippuen. Jäsenet 

vastaavat itse listojen tekemisestä, huutojen kirjaamisesta sekä huutojen rahastuksesta. Kerho 

tarjoaa meklaripalvelun. 

TARVIKEVÄLITYS JÄSENISTÖLLE 

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

NETTISIVUT JA ESITELMÄT 

Kerhon verkkosivujen ulkoasu ja sisällön uudistaminen saatetaan loppuun. Sivujen ylläpitoa on 

helpotettu koodaamalla sivut uudelleen ostopalveluna. Sivuja täydennetään jäsenten 

aktiivisuuden mukaan. Kuukausikokouksissa jatketaan esitelmien pitoa. Tavoitteena on yksi 

esitelmä kuukaudessa. Pidetyt esitelmät pyritään julkaisemaan kerhon nettisivuilla. 



 

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. 
Perustettu 1962 

Internet: www.oulunnumismaatikot.fi 

Sähköposti: info@oulunnumismaatikot.fi 

 

4 

 

TALOUS 

Vuonna 2014 tulot tulevat muodostumaan jäsenmaksuista ja huutokauppaprovisioista. Kerhon 

toiminta tulee pidemmällä tähtäimellä olla tasapainossa tulojen ja menojen suhteen. Kerhon 

tehtävänä ei ole jatkossakaan kerätä pääomaa, vaan mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään 

sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

TOIMINTA SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITOSSA 

Oulun Numismaattinen Kerho lähettää edustuksen Numismaatikkoliiton kevät- ja 

syyskokouksiin. Lisäksi matkaan lähetetään edustajia jäsenten osallistumishalukkuuden ja 

kerhon varojen mukaan yhdestä edustajasta autolastilliseen. Vuonna 2014 kerhon virallisten 

liittokokousedustajien määrä on kolme. Kaksi kerhon jäsentä on toiminut Numismaatikkoliiton 

keskeisissä toimissa vuonna 2013. 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 autokuntia ja niiden liikkumisia. 

NÄYTTELYTOIMINTA JA JÄSENHANKINTA 

Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille, ja muihinkin 

tapahtumiin näkyvästi harkinnan mukaan. Messut ovat merkittävä uusien jäsenten 

hankintapaikka. Jäsenhankintaa pyritään suuntaamaan etenkin nuorisoon. Mahdollisesti 

järjestetään rahojen arviointitilaisuuksia. Aktiivisuutta ilmaistaan sen mukaan kuin on tarvetta. 
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KOKOONTUMISAIKATAULUT VUODELLE 2014 

 

Päivä Kello Teema 

13.01.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

27.01.2014 18:00 - 20:30 Teemailta, kokemuksia metallinpaljastimen käytöstä, MS 

10.02.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

24.02.2014* 17:15 - 21:00 Valtakunnallinen huutokauppa, näyttö klo 17:15 

10.03.2014 18:00 - 21:00 Kevätkokous, mm. hyväksytään vuoden 2013 tilit 

24.03.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

14.04.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

28.04.2014 18:00 - 20:30 Teemailta, pankkikortit keräilykohteena, MA 

12.05.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

26.05.2014 18:00 - 20:30 Teemailta, kuulumisia eurosetelirintamalta, PA, TK 

25.08.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

08.09.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

22.09.2014 17:15 - 21:00 Valtakunnallinen huutokauppa, näyttö klo 17:15 

13.10.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

27.10.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

10.11.2014 18:00 - 21:00 Syyskokous, mm. henkilövalinnat vuodelle 2015 

24.11.2014 18:00 - 20:30 Kerhoilta 

08.12.2014 18:00 - 20:30 Pikkujoulu, paikka avoin 

 

 
*) Valtakunnallinen huutokauppa voi olla myös sunnuntaina 23.2.


