
SAVO-KAINUUN 
K-seniorikerho 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 

Savo-Kainuun K-seniorikerho on toiminut vuoden 2020 päättyessä 
 36 vuotta. Toimintavuotta sotki maailman laajuinen 
Koronaviruspandemia, joka osittain muutti toimintaamme. Kesämatkaksi 
suunniteltu retki Oulun seudulle jouduttiin peruuttamaan. Sääntömääräiset 
kokoukset onnistuimme pitämään suunnitellusti. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous oli 05.03 Kuopiossa Scandic 
ravintolassa. Kokoukseen osallistui 35 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi pohdimme vuoden 2020 vapaaehtoista ohjelmaa. Kokouksen 
jälkeen nautimme päivällisen noutopöydästä. Ennen kokousta olimme 
käyneet Kuopion kaupungin teatterissa katsomassa näytelmän Minna ja 
Maria.   
 
Sääntömääräinen syyskokous oli 10.11 Spa Hotelli Runnilla. 
Kokoukseen osallistui 25 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
pohdimme vuoden 2021 toimintaa. Lisäksi johtokunta oli esittänyt, että 
johtokunnan jäsenten lukumäärää vähennetään kahdella jäsenellä, jonka 
syyskokous hyväksyi. Kokouksen jälkeen hajaannuimme noin tunnin 
ajaksi juttelemaan toistemme kanssa. Sen jälkeen söimme 
joulupäivällisen. Oheisohjelmaa meille tarjosivat Tolokun tytöt 
sketsishow’llaan ja hanuristi Antti Kemppainen soitti ja lauloi sekä 
laulatti joululauluja. Ennen kotiin lähtöä joimme vielä leivoskahvit.  
 
Johtokunnan kokoukset, 2 kappaletta  
28.1 Iisalmessa, Ravintola Raatihuoneella. Ensimmäisenä tehtävänä 
kokouksella oli valita kerholle uusi puheenjohtaja keskuudestamme, jonka 
syyskokous 8.11.2019 oli valtuuttanut tekemään. Puheenjohtajaksi 
valitsimme Esa Kähkösen Ämmänsaaresta. Lisäksi kokouksessa 
käsittelimme vuoden 2019 tilinpäätöksen, jonka allekirjoitimme, sekä 
valmistelimme sääntömääräistä kevätkokousta ja vuoden 2020 toimintaa. 
  
8.9 Iisalmessa, Ravintola Raatihuoneella. Kokouksessa valmistelimme 
sääntömääräisen syyskokouksen ohjelmaa, kävimme läpi erovuoroiset 
johtokunnan jäsenet sekä toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus 
vuodelle 2021. 
Kokouksissa käsittelimme pöytäkirjojen mukaan 21 pykälää. 
 
 
 
 



Muut tapahtumat: 
Valtakunnalliset kerhojen puheenjohtaja/sihteeripäivät Helsingissä 
22.1 Savo-Kainuusta osallistui varapuheenjohtaja Esa Kähkönen ja 
sihteeri Aino Hämäläinen  
 

Hallinto  Kerhon johtokuntaan kuuluivat vuonna 2020: 
  - Esa Kähkönen, puheenjohtaja, Ämmänsaari   
  - Timo Rönkkö, varapuheenjohtaja, Iisalmi 
  - Aino Hämäläinen, sihteeri, Siilinjärvi  

  sekä jäsenet 
  - Erkki Piipponen, Sotkamo  
  - Arto Hintikka, Maaninka 
  - Tarja Pitkänen, Kuopio 
  - Matti Piirainen, Lentiira 
  - Tuula Rönkkö, Iisalmi 
  - Markku Varjoranta, Kuopio 
  - Sirpa Varjoranta, Kuopio 
 

Syyskokouksessa ei valittu uusia jäseniä johtokuntaan vuodelle 2021. 
 

  Tilintarkastaja Matti Huusko, varatilintarkastaja Tauno Pitkänen. 
 
  Postitustalkoolaiset: 

Matti Komulainen, Ritva Lappalainen, Pentti Lappalainen sekä sihteeri. 
 
  

Jäsenet  Kertomusvuoden lopussa 31.12 kerhon jäsenmäärä oli 83, 
  joista kauppiaita 40 ja keskolaisia 43. 
  Jäsen/kannatusmaksun maksaneita kauppiaita oli 37 ja keskolaisia 40,  
  yhteensä 77. 
  8:ltä jäseneltä puuttui suoritus vuoden 2019 jäsen/kannatusmak- 
  susta. (kauppiasta 4, keskolaisia 4).  
   

Uusiksi jäseniksi saimme vuoden 2020 aikana yhden kauppiasjäsenen. 
Jäsenlistoilta poistettiin lisäksi 7 jäsentä, jotka ovat jättäneet 
jäsen/kannatusmaksun maksamatta kahtena perättäisenä vuotena, 4 
keskolaista, 3 kauppiasta. 2 keskolaisjäsentä erosi kerhosta ja kaksi 
jäsentä kuoli vuoden aikana, Olavi Eskelinen keskolainen ja Anja Petjoi, 
kauppias. 

   
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 2021 20 €/jäsen. 
  Tarkemmat tiedot kerhon taloudesta selviävät tilinpäätöksestä. 
 
Osallistujamäärä Vuonna 2020 järjestettyihin tapahtumiin osallistui 60 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, 7.1.2021 
  
 
Vakuudeksi 
 
Savo-Kainuun K-seniorikerhon 
Johtokunta 
  
    
   
    
   
 
  
   
      
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
  
      


