
Oulun K-seniorikerho ry.   

TOIMINTASUUNNITELMA V.2020 :lle  Hyväksytty 20.11.2019 syyskokouksessa. 

   
    

Tammikuu 2020 /  15.1.2020 
Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset Jäsenkokous (kk:n 3. keskiviikko) 15.1.2020 klo 13.30  
-  hallituksen kokous ennen jäsenkokousta  klo 12.30  

 - matkailutoimikunnan esitys / tarkennus vuoden   
matkakohteesta 
- toimintatukihakemus K-kauppiasliitolle ja Vähittäiskaupan 
ammattikasvatussäätiölle 
- hallitus esittää, että jatkossa kaikissa kk-kokouksissa kerho 
tarjoaa osallistujille kahvit 
- sääntömääräisten kokousten osanottajamäärän lisäämistä 
ajatellen  kokoustetaan paikassa, jossa voidaan tarjota 
keittolounas mukana olijoille  

hallituksen kokouksessa esille tulleet asiat 
- matkakohteen esittely / matkailutoimikunta 
-  kerho tarjoaa v.2019 tasavuosimerkkipäiviään juhlineiden 
kunniaksi täytekakkukahvit, HOXX kahvinkeittäjät 
-  tietovisailu /  Veijo laatii 
K-Seniorikerhojen valtakunnallinen kokoontuminen Helsingissä  
2 hlö / kerho osallistuu 

- puheenjohtaja ja sihteeri mukana 
 
KOKO VUODEN AJAN: facebook- ja nettisivujen aktiivinen 
kehittäminen ja esille tuominen kerhon toiminnassa / Osmo 
Kuopusjärvi hoitaa edelleen nämä asiat  

 

- 
KOKO VUODEN AJAN: - ”kahvilaparlamentti” läpi vuoden 
tapahtuvaksi joka toinen  viikko kk:n 2. ja 4.llä  keskiviikkona klo 
9.30; 
 sihteeri lähettää kutsut sunnuntaisin . 
harvennetaan  ”parlamenttien” kokoontumista 

 -  

  
Helmikuu 2020   Jäsenkokous  ke 19.2.2020 klo 13.30  



Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset 

  
- Hallituksen kokous ke 19.2.2020 klo 12.30  

 
- esitelmän hoitaa Reijo Anttila Metsäkeskuksesta(Elias Heikkinen) 
- ilmastonmuutokseen liittyvää tietoutta  

 

Terveiset K-seniorikerhojen tammikuun kokouksesta Helsingistä 
- tietoja kesäkuun Helsingin kokousta varten 

 
Tietovisailu 

 - tilinpäätöksen 2019 käsittely ja allekirjoitukset => aineisto 
toiminnantarkastajalle    Kahvitarjoilu! – kerho tarjoaa kokouskahvit 

   
    

Maaliskuu  2020  

Sääntöjen määräämä kevätkokous ke 18.3.2020   – paikka 
avoin   

 Hallituksen kokous ennen sääntömääräistä kokousta, jos on 
tarvetta 

 
Sääntömääräinen kevätkokous 

  

-  v.2019 tilinpäätöksen esittely,  
- toimintakertomus v:lta 2019 
toiminnantarkastajan lausunto tilien hoidosta v.2019 

  

-  toimijoiden vastuuvapauden käsittely v:lta 2019 
- esitelmä / puheenjohtajan esitys ? 
- kokouksen jälkeen keittolounas osallistujille (Vihiluodon 

kalaravintola/ PitoPata) 
-  

    

Huhtikuu 2019 
Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset ke 15.4. klo 12.30  

Jäsenkokous tarvittaessa Aleksinkulmassa klo 13.30 ke 
15.4.2020  

  
  
Matka 



 
Kokoustetaan matkan aikana mikäli on tarvetta 
 
Jos normaalisti kokous, esitelmä voisi olla tuki-ja liikuntaelinten 
kunnosta huolehtimisesta / puheenjohtaja hoitaa 
 
Tietovisailu 
 
Kahvitarjoilu, kerho tarjoaa  

    
Toukokuu 2020 
Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset 

Jäsenkokous ke 20.5.2020 klo 13.30,  Keskon 
ajankohtaiset asiat /  miten joht. Saariselle sopii 

 Hallitus kokoontuu ke 20.5.2020 klo  12.30  ennen Saarisen 
tilaisuutta 

 
- puheenjohtaja sopii päivän, esitys Aleksinkulmassa,  
 
- kahvitarjoilu, kerho tarjoaa 

  
 Ilmoittautumiskutsu Möljälle ”Kaunis-Veera”-esitykseen   
     
Kesä- heinä-elokuu 2020  ei jäsenkokouksia kesä-heinä-elokuulla  

Hallituksen kokous tarpeen mujkaan esim.  kahviparlamentin 
yhteydessä, varmistetaan / päätetään syksyn tapahtumista 

 Kesäteatteriesitys UIT Toppilan Möljällä 24.- 28.6.2020 ? 
- Kaunis Veera, varataan liput  to 25.6. klo 14.00 näytökseen 

(Jukka Marttila varaa) 
- esitykseen  tulevat mahdollisesti myös Savo-Kainuun kerholaiset, 

hoitavat lippuasian itse, mikäli sopii heidän suunnitelmiinsa 
- varataan liput Oulun kerholle 30 kpl, 
- lipun hinta 31.10.2019 mennessä 32 € / hlö 
- omakustanteinen, lippuvaraukset toukokuulla jäseniltä  

 

Elokuulla 26.8. ”Venetsialaiset” Sanginjoen luonnossa Pilpajoen 
maastossa tai Koitelinkoskella 



   
  
Syyskuu 2020 
Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset ke 16.9.2020  Jäsenkokous klo 13.30 ke 16.9.2020  

Hallituksen kokous   ennen jäsenkokousta klo 12.30 

Kk-kokouksessa hallituksen kokouksen asiat, kesän kuulumiset, 
matkaterveiset 
 
- esitelmä / puheenjohtaja selvittää 
 
- seuraavan vuoden toimijoiden varmistaminen erovuoroisten 

tilalle 
  

- päätös pikkujoulusta ja kerhon tuesta: teatteriesitys + 
jouluateria Oulun teatterilla 

   
  
    

Lokakuu 2020 keskiviikko 21.10. klo 12.30; 
Aleksinkulman Iso-Hansa-kabinetissa molemmat 
kokoukset 

Jäsenkokous  klo 13.30   keskiviikkona  21.10. 2020 
  

 -   hallituksen  kokous   ennen jäsenkokousta klo 12.30  

 -   hallituksen kokouksen terveiset 
-  esitelmäaiheita / puheenjohtaja selvittää 

 -   seuraavan vuoden  asioiden valmistelua syyskokousta 
varten 
 
-  v. 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely 
 
-  toimijavalintojen valmistelu v.2021 
 
  

 
 
 
 
 
  



    

Marraskuu 2020  

Sääntömääräinen syyskokous;  ke 18.11.2020 
paikka, jossa voidaan tarjota keittolounas 

  
 -      toimitsijavalinnat v:lle 2021 

-  

  

-  toimintasuunnitelman  ja talousarvion vahvistaminen  v:lle 2021 
-  
- kaikki  säännöissä määrätyt asiat  

  

 Pikkujoulu, Oulun teatteri, teatteriesitys + joulubuffet 
 matkailutoimikunnan  esitykseen perustuen, 
  päivämäärä auki  

   
    

Joulukuu 2020   ei kokousta, Joulurauhaa !  

    
    
  

 

Hallitus voi tarvittaessa tehdä suunnitelmaan muutoksia ja / tai lisäyksiä, mikäli taloustilanne antaa siihen mahdollisuuden. 


