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TOIMINNASTA 

Kokouksia pidettiin kaikkiaan 9 kpl, jokaisella kerralla aluksi hallituksen kokous ja sen jälkeen 

jäsenkokous; 

 jäsenkokouksissa mukana vuoden aikana n.210 osallistujaa, 16– 31 hlöä/kokous  

”Toriparlamentti” kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo 10.00 eri paikoissa, miten 

sovitaan mukana olevien kesken. Osallistujia / kokoontuminen 5 – 15 hlöä,  riippuen säästä, 

paikasta ja ajankohdasta. 

 

Kokouksissa  seuraavat esitelmät / vierailut 

tammikuu  Antti Kuivalaisen esitelmä ”Pussihousut” 

Toimintasuunnitelmaan lisättiin, että ”toriparlamenttiin” 

kokoonnutaan jatkossa läpi vuoden, poikkeuksena 

jäsenkokouspäivät. 

helmikuu Pohjois-Pohjanmaan Martat / Marja-Leena Pirkola, vinkkejä 

ikäihmisen ruokailuun 

maaliskuu  sääntöjen määräämä vuosikokous; kesän matkasuunnitelmat; 

vierailu VR:n veturitalleille / veturiharrastuksen esittely Raimo 

Nikulainen 

huhtikuu vierailu Matinollin perunatilalle Tyrnävälle 

toukokuu aluehohtaja Saarisen esitelmä/ Keskon kuulumiset 

kesä-heinä-elokuulla ei jäsenkokouksia 

 kesäkuulla matka Ilmajoen Musiikkijuhlille, yöpyminen Härmän 

kylpylässä, vierailu Snellmanin Lihajalostamoon Pietarsaaressa, 

mukana 30 hlöä 

heinäkuu kesämatka Pohjois-Savoon, vierailu Lepikon torpalle,  

lounasristeily Kallavedelle Kuopiossa Savo-Kainuun ja Turun 

kerholaisten kanssa, vierailu Alahovin viinitilalle 

Paluumatkalla vierailu  ensin Iisalmessa Olvi Oyj:n panimolle, 

sitten Vieremällä Ponsse Oyj:lle, matkalla mukana 30 hlöä 
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elokuu vierailu Reijo Anttilan ja Raija Harvion mökille, jossa mietittiin jo 

v.2019 suunitelmia ja kiinnostuksen kohteita 

syyskuu MTK:n Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä;  

kotimaisen ruokatuotannon haasteista 

lokakuu v.2019 matkat 

marraskuu sääntöjen määräämä syyskokous, v.2019 asiat 

joulukuu   teatteriesitys ”Näköala sillalta” Oulun Teatterissa ja 

pikkujouluruokailu ravintola Toripolliisissa  

Tammikuu Kerhon edustajat osallistuivat kaikkien K-seniorikerhojen tapaamiseen Helsingissä, 

kokouksessa mukana puheenjohtaja Reijo Anttila ja sihteeri/varainhoitaja Lea Kjellman 

  Syntymäpäiviä- niin tasavuosia – kuin samalla muitakin - juhlistettiin täytekakkukahvien 

merkeissä 

Helmikuu Kerhon tilien läpikäynti hallituksessa, jonka jälkeen  tilinpäätös tarkistettavaksi  

toiminnantarkastajalle. 

 Esitelmä ”Ikääntyvien ihmisten ruokailu” / Pohjois-Pohjanmaan Martat / Marja-Leena Pirkola 

Maaliskuu Sääntöjen määräämä kevätkokous; jäsenistö hyväksyi kerhon tilinpäätöksen. 

 Kesän matkasuunnitelmien esittely, kokouksen jälkeen kerhon jäsen Raimo Nikulainen opasti 

osanottajat tutustumaan veturiharrastukseen VR:n veturitalleilla. 

Huhtikuu Hallitus kokoontui Vihiluodon kalaravintolan tiloissa, josta jatkettiin matkaa Tyrnävälle 

Matinollin perunatilalle, joka on merkittävä perunan toimittaja K-kauppoihin. 

Toukokuu Kiitokset   johtaja Saariselle, hän  kävi Aleksinkulmassa (jossa on aikanaan ollut Keskon 

toimitilat) kertomassa ajankohtaiset Keskon kuulumiset. Uusiin tiloihin Keskolla emme vielä 

päässeet tutustumaan, asiaan palataan v.2019 

Kesäkuu   matka Ilmajoen Musiikkijuhlille, yöpyminen Härmän kylpylässä, vierailu Snellmanin 

Lihajalostamoon Pietarsaaressa, jossa myös opastettu kaupunkikierros,  mukana 30 hlöä, 

mukanaolijat olivat todella tyytyväisiä matkaan, sen monipuolisuuteen ja yritysvierailuun, 

jonka aikana meille tarjottiin todella maittava lounas, meitä pidettiin oikein hyvinä vieraina. 

Heinäkuu  kesämatka Pohjois-Savoon, vierailu Lepikon torpalle, lounasristeily Kallavedellä  Kuopiossa 

Savo-Kainuun ja Turun kerholaisten kanssa, vierailu Alahovin viinitilalle 
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Paluumatkalla vierailu  ensin Iisalmessa Olvi Oyj:n panimolle, sitten Vieremällä Ponsse 

Oyj:lle, matkalla mukana 30 hlöä.  Myös tämä matka todettiin erittäin onnistuneeksi ja 

mielenkiintoiseksi, etenkin vierailu Ponsselle kiinnosti,  varsinkin miehiä 

 

  

Elokuu vierailu Reijo Anttilan ja Raija Harvion mökille, jossa mietittiin jo v.2019 suunitelmia ja 

kiinnostuksen kohteita. 

 Heidän mökillään vietettiin aurinkoinen kesäpäivä leppoisten pihapelien, luontovisailun  ja 

seurustelun merkeissä. Isäntäväki tarjosi maukkaan lohisopan jälkiruokineen, jotta 

jaksoimme, mukana 29 hlöä. Kiitokset Reijolle ja Raijalle. 

  

Syyskuu Syyskuulla MTK:n Pohjois-Suomen toiminnanjohtajan esitelmä kotimaisen ruokatuotannon 

haasteista. 

Lokakuu jäsenkokous, jossa tietovisailu, tilannekatsaus k.2019 Kroatian matkasta. Vuolle-opiston 

liikuntatarjouksen esittely v:lle 2019, joka ei kuitenkaan riittävästi herättänyt kiinnostusta 

päällekkäisten menojen takia tarjottuna päivänä ja ajankohtana 

Marraskuu sääntöjen määräämä syyskokous Aleksinkulmassa, käsiteltiin v.2019 toimintasuunnitelma, 

talousarvio ja kerhon hallituksen valmistelemat henkilövalinnat. 

Joulukuu Pikkujoulu, teatteriesitys Oulun Teatterilla, sen jälkeen jouluateria ravintola Toripollisissa. 

 

Oulun K-seniorikerho ry:n hallitus kiittää kaikkia niitä kerhon jäseniä, jotka aktiivisina mukana 

toiminnassa ja päätöksiä tekemässä sekä osallistumassa eri tapahtumiin. 

Hallitus esittää kaikille jäsenille uudelleen toivomuksen: 

- tulkaa  kaikki  jäsenet  mukaan aktiivisempaan toimintaan mukaan;  tavoitteena on  

jatkaa yhdistyksen toimintaa yhteisten tapahtumien merkeissä.  Uudet ideat ja 

muutenkin uudet tuulet tervetulleita entisiä täydentämään ja vauhdittamaan. 

Kehityksestä  

Osmo Kuopusjärvi on edelleen  valtuutettu ”netti- ja face-book-poliisimme”, 

 hän päivittää nettisivustoon kerhomme ajankohtaiset kuulumiset ja vain meille 
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 K-seniorikerholaisille tarkoitetulle suljetulle face-book-sivustolle hän kutsuu /  

hyväksyy halukkaat henkilöt. 

  E.m. sivuilla voi oma-aloitteisesti ja haluamanaan ajakohtana käydä 

”tapaamassa” tuttuja ja ystäviä työelämän ajoilta ympäri Suomen; samalla 

sieltä löytää kenties uusiakin ystäviä ja ideoita päiviään rikastuttamaan. 

 - niin, ja pysytään näissäkin asioissa kehityksen mukana… 

Yhteenveto   

- kerhomme toiminta on säilynyt ikääntymisistä huolimatta varsin aktiivisena, kokouksiin 

osallistujat ovat koko ajan mukana 

- tapahtumiin osallistui viime vuonna mukavasti väkeä, mutta uusia ideoita kaivataan 

edelleenkin 

- toteutuneet tapahtumat ovat olleet mukavia ja positiivisia ajatuksia herättäviä 

- matkat kotimaassa olivat erityisen onnistuneita yritysvierailuineen. 

- tiedottaminen hoidetaan edelleen  pääasiallisesti sähköpostilla, lisätukea tiedottamiseen 

antavat nettisivut ja face-book-sivut Osmon päivitysten myötä. 

-  

- sähköpostiosoitteistossa  84  henkilöä, tekstiviestitiedotusten varassa n.10 hlöä, joille n. 

1 x / vuosi postitus vuosikokouksen jälkeen tiedottaen alkavan vuoden toimijoista ja 

jäsenmaksusta. 

 

Kertomuksen laati  __________________________________ 

   Lea Kjellman, sihteeri, varainhoitaja 

  

-  

  


