
POHJANMAAN K-SENIORIKERHO 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Pohjanmaan K-seniorikerhon tehtävänä on  järjestää jäsenilleen erilaisia tapaamisia ja muita 
aktiviteetteja, sekä vaikuttaa myönteisesti omalla toiminnallaan K-ryhmän yhteishengen 
ylläpitämiseen. Jäsenet ovat entisen Vaasan läänin alueella toimineita eläkkeellä olevia k-kauppiaita 
ja keskolaisia puolisoineen. 
 
TILIKAUSI  1.1.-31.12.2020 
 
VUOSIKOKOUS Vuosikokouksia oli yksi.  Vuosikokous toteutettiin etäkokouksena  
  lokakuussa. Alunperin vuosikokous oli tarkoitus pitää maaliskuussa, 
  mutta se peruttiin koronan takia. Uusi kokous oli tarkoitus pitää  
  lokakuussa, mutta sekin peruttiin koronan takia. 
 
HALLINTO Hallitukseen ovat kuuluneet: Juha Saarnio pj, Kalevi Hämäläinen th,  

Terttu Ikonen, Matti Turja, Sinikka Skog , Erkki Liukku,  Ritva Halme, 
ja Jorma Laitasaari. 

  Hallituksen kokouksia oli kolme. 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Juhani Yli-Hukkala ja Orvo 
Uusimäki 
 

PALKKIOT Palkkioita ei ole maksettu. Hallituksen kokoukseen osallistuneille on 
tarjottu ruoka. 

 Matkakorvaus hallituksen kokoukseen omalla autolla on 0,25 €/km. 
 
JÄSENET Jäsenmäärä on 70 (ed.vuosi 81).   
 Jäsenmaksu on ollut 20€/jäsen. 
 
TUKIRAHA K-kauppiasliiton myöntämä tukiraha on 2000 €. 
 
TALOUS 31.12.2020 pankkitilillä on  2621,66 €.  Vuoden 2020 alussa 
 pankkitilin saldo oli  521,46 €. 
     
INTERNET K-Seniorikerhoilla on netissä oma kotisivu, jonka osoite on 
 www.k-seniorikerhot.fi. Kukin kerho on laittanut sinne tietoja 

toiminnastaan. Myös hallituksen jäsenet löytyvät sieltä.   
 Myös Facebookiin on tehty suljettu ryhmä, k-seniorikerhot. Jäsenet, 

jotka ovat kirjautuneet tähän ryhmään, voivat kätevästi antaa tietoa 
samanaikaisesti kaikille ryhmään kuuluville jäsenille. 

 
TOIMINTA TAMMIKUU 
 Hallituksen kokous ravintola Walloniassa, Mustasaaressa. 
 

Osallistuminen K-Seniorikerhojen tapaamiseen Helsingissä ravintola 
HolidayInn city centre 22.01.2020. Osallistujat Juha Saarnio ja Kalevi 
Hämäläinen. 
 
 
 



ELOKUU 
K-seniorien golf-turnaus oli 4.8.2020 Kauhajoella. Pohjanmaan K-
seniorikerho toimi yhdessä Botnia-golfin kanssa turnauksen järjestäjänä. 
Järjestelyt onnistuivat hyvin ja sääkin suosi. 
Osanottajia oli 33. Pohjanmaan k-seniorikerhosta  pelasi 3. 
Voittajat olivat  miehissä Risto Heikkinen TG ja naisissa Tarja Turunen 
LEVIGOLF. 
Lähimmäs lippua löi Osmo Savolainen, pisin draivi oli Reijo Riihimäellä 
ja parhaan scratchin pelasi Reijo Heikkinen. 
  
Hallituksen kokous pidettiin 25.08.2020 Seinäjoella Cafe Mondeossa. 
 
LOKAKUU 
Ravintola Sorsanpesässä Seinäjoella  oli tarkoitus pitää vuosikokous 
08.10.2020. 
Ilmoittautuneita oli 41. Kokous peruttiin koronan takia ja toteutettiin 
etäkokouksena. 
Jäsenille toimitettiin hallituksen tekemät päätösehdotukset, joihin oli 
määräaikaan mennessä mahdollista tehdä muutosesityksiä. 
Muutosesityksiä ei tullut. Etäkokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 
Hallituksen kokous pidettiin 27.10.2020 Seinäjoella Käyttöauto Oy:n 
tiloissa. Pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle Jorma 
Laitasaarelle luovutettiin kerhon viiri. Kokouksen lopuksi 
toimitusjohtaja Jyrki Viitala kertoi nykyisestä autokaupasta 
Käyttöautossa ja koko Suomessa. 

                        
  

  
 

  
   

 


