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K-seniorikerho 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 

Savo-Kainuun K-seniorikerho on toiminut vuoden 2019 päättyessä 
 35 vuotta. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 olleet tapahtumat 
onnistuivat hyvin, kerhon 35-vuotisjuhlaa vietimme syyskokouksen 
yhteydessä. 

 
Sääntömääräinen kevätkokous oli 22.3 Iisalmessa, Runnin Kylpylän 
ravintolassa. Kokoukseen osallistui 30 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi pohdimme vuoden 2019 vapaaehtoista ohjelmaa. Kokouksen 
jälkeen fysioterapeutti ohjasi niska/hartiaseudun jumppatuokion. 
Ruokailimme noutopöydästä herkullisen päivällisen, jonka jälkeen meitä 
viihdyttivät Tolokun Tytöt esityksellään ”Kevättä rinnoissa” ja vielä 
joimme lähtökahvit ennen kotimatkaa.   
 
Sääntömääräinen syyskokous 8.11 Kajaanissa, Ravintola Scandicissa. 
Kokoukseen osallistui 40 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
pohdimme vuoden 2020 vapaaehtoista toimintaa. Käsittelimme 
kokouksessa myös sääntömuutosehdotusta pykälään 6; puheenjohtajan 
valinnasta.  Kokouksen jälkeen Hannu Vuorisen esitys Havukka-ahon 
ajattelija Pylkkäsestä. Päivällinen oli katettuna ravintolasalissa, jonka 
saimme nauttia pöytiin tarjoiltuna. Ruokailun jälkeen palasimme 
kokoustilaan, jossa nostimme kuohuviinilasit 35-vuotiaalle kerholle. 
Puheenjohtaja muisteli kerhon viimeisen 5-vuotiskauden toimintaa.  Sen 
jälkeen lähdimme Kajaanin kaupungin teatteriin katsomaan Laila-
musikaalia.  
 
Johtokunnan kokoukset, 3 kappaletta  
5.2 Iisalmessa, Ravintola Raatihuoneella. Kokouksessa käsittelimme 
vuoden 2018 tilinpäätöksen, jonka allekirjoitimme, sekä valmistelimme 
sääntömääräistä kevätkokousta ja vuoden 2019 toimintaa. 
9.6. Haikon kartanossa kesämatkan yhteydessä keskustelimme alustavasti 
syyskokouksen ohjelmasta.  
3.9 Kajaanissa, Ravintola Scandicissa. Kokouksessa valmistelimme 
sääntömääräisen syyskokouksen ohjelmaa, kävimme läpi erovuoroiset 
johtokunnan jäsenet sekä toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus 
vuodelle 2020. 
Kokouksissa käsittelimme pöytäkirjojen mukaan 30 pykälää. 
 
 
 
 



Muut tapahtumat: 
Valtakunnalliset kerhojen puheenjohtaja/sihteeripäivät Helsingissä 
23.1 Savo-Kainuusta osallistui varapuheenjohtaja Paavo Moilanen ja 
sihteeri Aino Hämäläinen  
 
Valtakunnalliset K-senioreiden kesäpäivät 7-8.6 Vantaalla ja 
Helsingissä, johon yhdistimme kerhon oman kesäretken Porvoon ja 
Loviisan seudulle 9-10.6. Kesäpäiville alueeltamme osallistui 18 jäsentä. 
Kesäpäivillä oli monipuolista ohjelmaa, tervetulomaljat, puheet,  juhlava 
buffet-ruokailu jne … Iltaohjelmassa Iskelmäkaruselli, jossa esiintyivät 
Arja Koriseva, Hannu Lehtonen, Jorma Kuusisto ja Minna Lintukangas. 
Toisena päivänä tutustuimme uuteen K-kampukseen, jossa K-
seniorikerholaiset olivat ensimmäinen suuri ryhmä vieraita. Saimme 
kattavan tietoiskun Keskon uudesta toimitalosta Matti Mettälän 
kertomana ja vielä saimme kiertää toimitalon uusissa tiloissa. Kesko 
tarjosi myös lounaan ravintolatilassa.  
Oman retkemme aluksi kävimme Linnanmäen Peacock-teatterissa 
katsomassa Revyyn ”Herkkua kuin heinän teko” 
Porvoossa ohjelmassa oli mm kaupunkikierrosajelu, Runebergin 
kotimuseo, Walter Runebergin veistoskokoelma, kaikki oppaan johdolla. 
Yöpyminen Haikon kartanossa. Toisena päivänä tutustuimme Loviisan 
kaupunkiin oppaan johdolla, jonka jälkeen suuntasimme 
Ruotsinpyhtäälle, jossa kävimme historiallisessa Strönforssin 
Ruukkimuseossa, kirkossa ja Pajamuseossa, sielläkin oppaan johdolla.  
Kesäretkelle osallistui 16 jäsentä.   

 
Hallinto  Kerhon johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
  - Marjatta Hintsanen, puheenjohtaja, Siilinjärvi   
  - Esa Kähkönen, varapuheenjohtaja, Ämmänsaari 
  - Aino Hämäläinen, sihteeri  

  sekä jäsenet 
  - Erkki Piipponen, Sotkamo  
  - Paavo Moilanen, Espoo 
  - Tarja Pitkänen, Kuopio 
  - Timo Rönkkö, Iisalmi 
  - Tuula Rönkkö, Iisalmi 
  - Markku Varjoranta, Kuopio 
  - Sirpa Varjoranta, Kuopio 
 

Syyskokouksessa valittiin uusiksi jäseniksi 1.1.2020 alkaen Arto Hintikka  
Maaningalta ja Matti Piirainen Lentiirasta. 
 

  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 87, 
  joista kauppiaita 38 ja keskolaisia 49. 
  Jäsen/kannatusmaksun maksaneita kauppiaita oli 34 ja keskolaisia 46,  
  yhteensä 80. 
  8:ltä jäseneltä puuttui suoritus vuoden 2019 jäsen/kannatusmak- 
  susta. (kauppiasta 4, keskolaisia 4).  
   

Uusiksi jäseniksi saimme vuoden 2019 aikana yhden keskolaisjäsenen ja 
kaksi kauppiasjäsentä. Jäsenlistoilta poistettiin lisäksi 12 jäsentä, jotka 
ovat jättäneet jäsen/kannatusmaksun maksamatta kahtena perättäisenä 
vuotena, 7 keskolaista, 5 kauppiasta. Yksi kauppiasjäsen erosi 
terveydellisistä syistä johtuen ja yksi keskolainen on kuollut, Väinö 
Koskelo. 

   
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 2020 20 €/jäsen. 
  Tarkemmat tiedot kerhon taloudesta selviävät tilinpäätöksestä. 
 
Osallistujamäärä Vuonna 2019 järjestettyihin tapahtumiin osallistui  88 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, 6.1.2020 
  
 
Vakuudeksi 
 
Savo-Kainuun K-seniorikerhon 
Johtokunta 
  
    



   
    
   
 
  
   
      
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
  
      


