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TOIMINNASTA 

Kokouksia pidettiin kaikkiaan 7 kpl, useimmiten oli  aluksi hallituksen kokous ja sen jälkeen 

jäsenkokous; 

 jäsenkokouksissa mukana vuoden aikana vajaa 200 osallistujaa, 21– 34 hlöä/kokous  

”Toriparlamentti” kokoontui kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9.00 eri paikoissa, miten 

sovittiin  mukana olevien kesken. Osallistujia / kokoontuminen 2 – 14 hlöä,  riippuen säästä, 

paikasta ja ajankohdasta. 

 

Kokouksissa  seuraavat esitelmät / vierailut 

tammikuu ei esitelmää, hallituksen kokous jonka jälkeen jäsenkokouksessa 

hallituksen kokouksessa esille tulleitten asioitten kertominen  

helmikuu kokoonnuttiin keskustan seurakuntatalolla, jossa kuulimme 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

lähetyssihteeri/vapaaehtoistyön koordinaattorin Anneli 

Niemisen esityksen vapaaehtoistyöstä. 

maaliskuu  sääntöjen määräämä vuosikokousta varten kokoonnuttiin 

Pörhän Autoliikkeen tiloissa, tervetuloesityksen heille piti 

toimitusjohtaja Matti Pörhö. 

 Myös Pörhön myymien automerkkien maahantuojan edustaja 

kertoi autoilun nykynäkymistä ja tulevaisuuden haasteista. 

huhtikuu ei kokouksia, matkustimme Kroatiaan 23.-29.4.2019, mukana 

29 jäsentä. 

toukokuu aluehohtaja Saarisen esitelmä/ Keskon kuulumiset 

kesä-heinä-elokuulla ei jäsenkokouksia 

 Kesäkuulla 20 kerhon jäsentä osallistui valtakunnalliseen 

kesäkokokoukseen Helsingissä. 

- kiertoajelututustuminen pääkaupunkiin ja mm. 

uudenuutukaiseen Oodi-kirjastotaloon. 
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heinäkuu Toppilan Möljän kesäteatteriesitys, mukana 19 henkilöä 

 

elokuu ei kokoontumisia lukuunottamatta kahviparlamentteja 

syyskuu kokoonnuttiin Koitelinkosken ulkoilualueella syyspiknikin 

merkeissä, mukana 25 henkilöä. 

lokakuu hallituksen kokous ja jäsenkokous, esitelmää piti Kiertokaari 

Oy:n erityisasiantuntija Mari Juntunen 

marraskuu sääntöjen määräämä syyskokous ravintola PitoPadan tiloissa, 

v.2020 asiat, ennen kokousta kuitenkin Oulun Osuuspankin 

esitelmä: Sähköiseen asiointiin liittyvä tunnistautuminen sekä 

muutokset yleensäkin sähköisessä asioinnissa, 

asiakkuuspäällikkö Susanna Alaluusua 

joulukuu   teatteriesitys ”Sara Wacklinin Oulu palaa” Oulun Teatterissa ja 

pikkujouluruokailu  teatteriravintolassa. 

Tammikuu Kerhon edustajat osallistuivat kaikkien K-seniorikerhojen tapaamiseen Helsingissä, 

kokouksessa mukana puheenjohtaja Reijo Anttila ja Osmo Kuopusjärvi. 

  Jäasenkokouksen yhteydessä yntymäpäiviä- niin tasavuosia – kuin samalla muitakin – 

juhlistettiin kerhon tarjoamien  täytekakkukahvien merkeissä. 

 Samoin pidettiin hiljainen hetki toimintavuoden aikana edesmenneiden jäsenten  muistoksi. 

Helmikuu Kerhon tilien läpikäynti hallituksessa, jonka jälkeen  tilinpäätös tarkistettavaksi  

toiminnantarkastajalle. 

 Esitelmä seurakuntien vapaaehtoistyöstä ja sen edellytyksistä. 

Maaliskuu Sääntöjen määräämä kevätkokous Pörhön Autoliikkeen tiloissa; jäsenistö hyväksyi kerhon 

tilinpäätöksen. Saatiin myös ajankohtaista tietoa uusista autoista ja autoilusta. 

 Kevään  matkasuunnitelmaa vielä kerrattiin, mukaan tulossa 29 jäsentä. 

Huhtikuu Matkustimme Kroatiaan 23-29.4.2019, tutustuimme mielenkiintoisiin kohteisiin sekä 

Kroatian että Montenegron puolella. Kroatia-Montenegron rajalla vietimme mieleenpainuvat 

tunnit rajamuodollisuuksien tökkiessä oikein kunnolla… 

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

toimitilat) kertomassa ajankohtaiset Keskon kuulumiset. Hänen informaationsa kiinnostaa 
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aina jäseniämme runsaslukuisesti, niin tälläkin kertaa.  Esityksen jälkeen tutustumiskierron 

Keskon nykyisiin toimitiloihin Alasintiellä.  

Kesäkuu   Ei kokouksia, valtakunnalliseen kesäkokoukseen Helsingissä matkasi meiltä 20 jäsentä, jotka 

tutustuivat Helsingin Oodi-kirjastotaloon sekä Keskon uudenuutukaisiin toimitiloihin 

Kalasatamassa. 

Heinäkuu  Ei kokousta. Toppilan Möjän kesäteatteriesitykseen ”Rakkauden autokorjaamo” osallistui 19 

henkilöä. 

 

Elokuu Kokoonnuttiin vain kahviparlamenttien merkeissä. 

  

Syyskuu Syyskuun kokous pidettiin Koitelinkosken ulkoilualueella syyspiknikin lomassa, saimmekin 

nauttia oikein kauniin syyspäivän sään vallitessa tapaamisesta ja asioita läpi käyden. 

Lokakuu Hallituksen kokouksessa käytiin läpi v.2020 suunnitelmia joita hyväksyttiin jäsenille 

esiteltäviksi, samoin toimijavalinnoista päätettiin ehdotus syyskokousta varten. 

Marraskuu sääntöjen määräämä syyskokous Ravintola PitoPadassa Hallituskadulla; käsiteltiin sääntöjen 

määräämät asiat kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja kerhon hallituksen valmistelemat 

henkilövalinnat. Hallituksen esitykset hyväksyttiin, kokouksen päätteeksi nautittiin todella 

maukas lohikeittolounas. 

 Ennen kokousta esitelmä;  Oulun Osuuspankin asiakkuuspäällikkö Susanna Alaluusua kertoi 

sähköisen asioinnin muutoksista ja tunnistautumiseen liittyvistä asioista. 

Joulukuu Pikkujoulu, teatteriesitys Oulun Teatterilla, sen jälkeen jouluateria teatteriravintolassa. 

 

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 taas kertaalleen toivomuksen: 

-  kaikki  jäsenet ovat tervetulleita  mukaan aktiiviseeen  toimintaan;  tavoitteena on  

jatkaa yhdistyksen toimintaa yhteisten tapahtumien merkeissä.  

-  Uudet ideat ja muutenkin uudet tuulet tervetulleita entisiä täydentämään ja 

vauhdittamaan. 

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

 hän päivittää nettisivustoon kerhomme ajankohtaiset kuulumiset ja vain meille 

 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  varsin aktiivista, kokouksiin osallistujat ovat koko ajan mukana 

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

edelleenkin 

- toteutuneet tapahtumat ovat olleet mukavia  

- tiedottaminen hoidetaan edelleen  pääasiallisesti sähköpostilla, lisätukea tiedottamiseen 

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

- sähköpostiosoitteistossa  86  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 v. 2019 

  

-  

  


