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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

Savo-Kainuun K-seniorikerho on toiminut vuoden 2018 päättyessä 
 34 vuotta. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 olleet tapahtumat 
onnistuivat hyvin, kaikki suunnitellut tapahtumat toteutuivat. 

Tapahtumat vuonna 2018 
 

Sääntömääräinen kevätkokous oli 22.3 Vuokatin Urheiluopistolla. 
Kokoukseen osallistui 29 kerhomme jäsentä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi pohdimme vuoden 2018 vapaaehtoista ohjelmaa. Kokouksen 
aloitimme ruokailulla. Kokouksen jälkeen Vuokatin Urheiluopiston 
johtaja Jyri Pelkonen kertoi urheiluopiston toiminnasta. Fysioterapeutti 
Arto Immonen esitelmöi ikäihmisten lihaskunnon ylläpidon tärkeydestä. 
Ja kolmanneksi Erkki Piipponen kertoi hauskasti ”miten helppoa oli 
ennen” sekä piti tietokilpailun aiheesta 1950 luku.   
 
Sääntömääräinen syyskokous 16.11 Kuopiossa Ravintola Scandicissa. 
Kokoukseen osallistui 42 kerhomme jäsentä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi pohdimme vuoden 2019 vapaaehtoista toimintaa. Käsittelimme 
kokouksessa myös sääntömuutosehdotusta pykälään 6; 
puheenjohtaja/sihteeri toimikausien maksimiajoista. Kokouksen jälkeen 
Itä-Suomen Keskon Aluejohtaja Jari Kuosmanen kertoi tuoreimmat 
kuulumiset Keskosta valtakunnan tasolla ja Itä-Suomen alueella. 
Ruokailun jälkeen siirryimme Kuopion Musiikkikeskukseen 
kuuntelemaan Golden Abba Show konserttia.   
 
Johtokunnan kokoukset, 2 kappaletta  
6.2 Iisalmessa, Ravintola Pikku-Iita. Kokouksessa käsittelimme vuoden 
2017 tilinpäätöksen, jonka allekirjoitimme, sekä valmistelimme 
sääntömääräistä kevätkokousta ja vuoden 2018 toimintaa.  
5.9 Iisalmessa, Ravintola Raatihuoneessa. Kokouksessa valmistelimme 
sääntömääräisen syyskokouksen ohjelmaa, kävimme läpi erovuoroiset 
johtokunnan jäsenet sekä toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus 
vuodelle 2019. 
Kokouksissa käsittelimme pöytäkirjojen mukaan 21 pykälää. 
 
Muut tapahtumat: 
Valtakunnalliset kerhojen puheenjohtaja/sihteeripäivät Helsingissä 
24.1 Savo-Kainuusta osallistui sihteeri Aino Hämäläinen  
Kaupunki/kulttuurimatka Pietariin 21-24.5. Matkalle osallistui 20 
kerhomme jäsentä ja neljä ulkopuolista. Matka onnistui hyvin, vaikka 
etukäteen suunnitellut aikataulut eivät ihan pitäneet. Tutustuimme 



matkalla Talvipalatsi Emeritasiin, Kesäpalatsin puutarhaan, Iisakin 
kirkkoon, kävimme kanavaristeilyllä ja bussilla kiertoajelulla. Osa 
osallistujista kävi myös katsomassa Joutsenlampi-balettiesityksen, 
ajoimme sinne metrolla.  
Kesäteatteri Suomussalmella ja Hossan kansallispuisto 24-25.7. 
Matkalle osallistui 25 kerhomme jäsentä. Kesäteatterissa näimme 
esityksen ”Navettamaisteri”, joka oli erittäin hyvä. Esityksen ja ruokailun 
jälkeen teatterin johtaja Eero Schroderus kertoi Suomussalmen taisteluista 
talvisodan aikana sekä hupaisan monologin ”millaista oli olla 
osuuskaupan myymälänhoitaja 1960 luvulla” Toisen päivän aamulla 
lähdimme bussilla Hossaan. Paavo Moilanen kertoi bussissa vielä lisää 
Suomussalmen taisteluista ja kertoi muutakin seudun asioita. 
Luontokeskus Hossassa metsähallituksen opas kertoi kansallispuistosta ja 
näytti meille videon kansallispuistosta. Lisäksi kävimme veneretkellä 
Julma Ölkyn kanjonijärvellä. 
Varsinais-Suomen ja Oulun K-seniorikerhojen vierailu Kuopiossa 
1.8. Tapasimme kerhot Kallavesiristeilyllä, jossa kerhomme tarjosi 
lounaan ja kahvit vieraille ja oman kerhon jäsenille. Kävimme myös 
Alahovin viinitilalla kuuntelemassa tilan toiminnasta ja maistelimme 
tilaviinejä. Laivalla Emeritusprofessori Jussi T Lappalainen kertoi 
Kuopion historiasta. Risteilyyn osallistui Savo-Kainuusta 22 jäsentä ja 
vierailevista kerhoista 50 jäsentä. 

 
3. Hallinto  Kerhon johtokuntaan kuuluivat vuonna 2018: 
  - Marjatta Hintsanen, puheenjohtaja, Siilinjärvi   
  - Paavo Moilanen, varapuheenjohtaja, Suomussalmi 
  - Aino Hämäläinen, sihteeri  

  sekä jäsenet 
  - Erkki Piipponen, Sotkamo  
  - Osmo Kähkönen, Kuhmo 
  - Tarja Pitkänen, Kuopio 
  - Timo Rönkkö, Iisalmi 
  - Tuula Rönkkö, Iisalmi 
  - Markku Varjoranta, Kuopio 
  - Sirpa Varjoranta, Kuopio 
 

Syyskokouksessa valittiin uudeksi jäseneksi 1.1.2019 alkaen   Esa 
Kähkönen Ämmänsaaresta Osmo Kähkösen tilalle. 
 

  Tilintarkastaja Matti Huusko, varatilintarkastaja Tauno Pitkänen. 
 
  Postitustalkoolaiset: 

Matti Komulainen, Ritva Lappalainen, Pentti Lappalainen sekä 
puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
  



Jäsenet  Kertomusvuoden lopussa 31.12 kerhon jäsenmäärä oli 105, 
  joista kauppiaita 48 ja keskolaisia 57. 
  Jäsen/kannatusmaksun maksaneita kauppiaita oli 41 ja keskolaisia 50,  
  yhteensä maksaneita jäseniä oli 91. 
  14:ltä jäseneltä puuttui suoritus vuoden 2018 jäsen/kannatusmak- 
  susta. (kauppiasta 7, keskolaisia 7).  
   

Uusiksi jäseniksi saimme vuoden 2018 aikana yhden keskolaisjäsenen.    
Jäsenlistoilta poistettiin lisäksi 10 jäsentä, jotka ovat jättäneet 
jäsen/kannatusmaksun maksamatta kahtena perättäisenä vuotena, 4 
keskolaista, 6 kauppiasta.  

   
Talous  Kerhon tulot koostuvat 
  - jäseniltä perittävästä jäsen/kannatusmaksusta 
  - K-kauppiasliiton tukirahasta 
  - Itä-Suomen ammattikasvatussäätiön avustuksesta sekä 

- olemme saaneet monistaa ja lähettää jäsenkirjeet Itä-Suomen Keskon 
kustannuksella. 
 

  Syyskokous vahvisti jäsen/kannatusmaksun vuodelle 2019 20 €/jäsen. 
  Tarkemmat tiedot kerhon taloudesta selviävät tilinpäätöksestä. 
 
Osallistujamäärä Vuonna 2018 järjestettyihin tapahtumiin osallistui 138 kerhon jäsentä. 
  Johtokunta kiittää kaikkia jäseniä osallistumisesta kerhon toimintaan. 
  
  Kiitos vielä erikseen kaikkia toimintaamme tukeneita, Keskon aluejohtaja 

Jari Kuosmasta saamastamme taloudellisesta tuesta ja Pirjo Kinnusta  
monistus- ja postitusavusta. 

 
  Vuorelassa, 14.1.2019. 
  
 
Vakuudeksi 
 
Savo-Kainuun K-seniorikerhon 
Johtokunta 
  
  


