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YLEISTÄ TOIMINNASTA 

Toimintasuunnitelman mukaan jäsenkokouksia pidetään kerran 

kuukaudessa Aleksinkulmassa pois lukien kesäkuukaudet, kesä-, heinä-, ja 

elokuu sekä joulukuu. Ennen jäsenkokouksia pidetään tarpeen mukaan 

hallituksen kokous.  

Jäsenkokouksiin pyritään saamaan vierailija kertomaan kiinnostavista, 

ajankohtaisista ja jäsenille tärkeistä asioista. 

Kerho tarjoaa jäsenille pullakahvit kuukausikokouksissa. 

Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa pyritään kokoontumaan 

sellaisessa paikassa, jossa on mahdollista tarjota osallistujille keittolounas. 

Kahviparlamentti -tapaamisiin kokoonnutaan joka toinen keskiviikko. 

Sihteeri lähettää sähköpostikutsun edellisenä sunnuntaina 

Videokeskustelut Google Meet -palvelun välityksellä joka toinen 

keskiviikko. Puheenjohtaja tai sihteeri lähettää kutsulinkin ”vakioväelle” ja 

hallituksen jäsenille automaattisesti ja muille halukkaille pyynnöstä. Näin 

jäsenet voivat pitää yllä myös tietokonetaitoja. 

Tapaamisiin tarjotaan kyytiä - hallituksen jäsenet järjestävät – siis kyydin 

puute ei ole este tapaamisiin tulemiselle! 

Kerhon www -sivuja ja facebook -sivuja päivitetään aktiivisesti. Toivotaan 

jäseniltä kuvia ja tarinoita/kertomuksia, jotta mielenkiinto sivuja kohtaan 

säilyy. 

Tämänkin vuoden toimintaa on koronavirus rajoittanut rankasti. Useita 

tapaamisia ja tapahtumia on jouduttu peruuttamaan.  

 

TAMMIKUU – Jäsenkokousta ei pystytty järjestämään koronatilanteen vuoksi.  

HELMIKUU - Jäsenkokousta ei pystytty järjestämään koronatilanteen vuoksi. 

Hallitus kokoontui ed. vuoden tilinpäätöksen viimeistelyä ja allekirjoituksia 

varten --->tilinpäätös lähetetään toiminnantarkastajalle. Suunniteltiin 

jäsenluettelon toimenpiteitä, Rovaniemen kesäkokoukseen osallistumista ja 
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siihen matkaan liitettävää oheisohjelmaa/-tutustumista/matkareittiä. 

Ulkomaille matkustamisen suhteen odotellaan vielä koronatilanteen 

rauhoittumista. 

Helmikuussa tavattiin kauppahallissa keskiviikkokahvien merkeissä. 

Paikalla oli muutamia jäseniä. 

MAALISKUU 

Sääntöjen määräämä kevätkokous järjestettiin 24.3.2021 koronan takia 

Teams -palvelun kautta. Kaikille jäsenille toimitettiin etukäteen 

kokousaineisto ja ohjeet Teams -kokoukseen liittymiseksi.  

Kokoukseen osallistui 11 kerholaista. 

Kokouksessa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.  

Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä 

toiminnantarkastajan lausunto. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin 

hallitukselle ja toimijoille.  

Suunniteltiin tulevan kevään ja kesän toimintaa ja toivotaan koronan 

hellittävän ja antavan mahdollisuuden tapaamisiin kesällä. 

Visailtiin Veijo Tolosen laatima tietovisa.  

HUHTIKUU. TOUKOKUU – Ei jäsenkokouksia tai tapaamisia koronan takia 

Edelleen ”tapasimme” virtuaalisesti jopa viikoittain keskiviikkoisin Google 

Meet -videopalvelun kautta. Todettiin tämän olevan tärkeä henkireikä 

koronan takia supistuneen ja jopa loppuneen tosielämän tapaamisten 

takia.  

Videotapaamisissa meitä oli viikoittain noin 4-10 henkilöä. 

KESÄKUU 

Kokoonnuttiin viettämään kesäpäivää, tapaamaan ystäviä, viettämään 

yhteistä aikaa, seurustelemaan ja nauttimaan luonnosta ja kauniista 

ympäristöstä pihapelien ja hyvän ruoan merkeissä keskiviikkona 16.6.21 

Ainolan puistoon.  

Pelattiin Mölkkyä ja petankkia, seurusteltiin, syötiin maittava keittolounas 

Kahvila Kiikussa. Mahdollisuus oli myös tutustua Ainolan puiston 

kasvihuoneisiin. Sää suosi meitä, oli aurinkoista ja lämmintä. 
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Ruokailun jälkeen visailtiin Veijo Tolosen laatima tietovisa. Palkintona 

arvottiin Pirkka -viiniä.  

Tapahtumaan osallistui 19 kerholaista.  

HEINÄKUU  

Kesäteatteriretki Nilsiään UIT:n ”Kaunis Veera” -esitykseen 16.7.2021. 

Bussilla lähdettiin matkaan ja menomatkalla käytiin syömässä Tahkolla 

ravintola Hillsidessa jonka jälkeen nautittiin hienosta esityksestä upeassa 

Nilsiän Louhosareenan teatterissa. Esitys on vauhdikas ja nautittava. 

Matkalla oli mukana 11 kerholaista. 

Ei kuukausikokousta, kahviparlamentti -tapaamisia torilla. Paikalla yleensä 

n. 4-8 hlöä.  

ELOKUU Kahviparlamentti tapasi lounaan merkeissä Ravintola Nallikarissa 18.8. 

Nautittiin saaristolaispöydän antimista merellisessä ympäristössä.  

Paikalla oli 6 kerholaista. 

 SYYSKUU  

Kauan odotettu ja moneen kertaan siirtynyt K-seniorien valtakunnallinen 

Kesäkokous Rovaniemellä koitti viimein 25.9.21. 

Lähdimme matkaan Oulusta omalla linja-autolla, ajeltiin suoraan 

Rovaniemelle ja saatiin huoneet Santa´s hotel Santa Claus -hotellista. 

Iltapäivällä vierailimme Arktikumissa, saimme asiantuntevaa opastusta 

mielenkiintoisella kierroksella. Rovaniemen kerhon järjestämät banketti ja 

iltajuhla hotellilla oli todella hyvin järjestetty, ruoka ja ohjelma oli hyvää ja 

kaikki viihtyivät. Kerhomme sai tunnustuksena aktiivisesta tiedottamisesta 

www – sivuilla ja facebookissa magnum pullon shampanjaa! 

Seuraavana päivänä, sunnuntaina palasimme takaisin Posion kautta, jossa 

vierailimme Pentikillä. Sielläkin meillä oli tosi mielenkiintoinen opastettu 

kierros, jossa kuulimme Anu ja Topi Pentikäisen yrityksen historiaa ja 

vaiheita. Aikaa oli tietysti myös kahviin, välipalaan ja ostoksiin.  

Matka jatkui Pudasjärveä ja Iso-Syötettä kohti, jossa tutustuimme uuteen 

hotelliin ja mm. sen tarjoamiin hyvinvointipalveluihin, nautimme huimista 

näköaloista ja lounaasta.  
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Todella hieno ja monipuolinen retkikokonaisuus -viikonloppu. 

Matkalla mukana 20 Oulun kerholaista. 

LOKAKUU Ei jäsenkokousta pahentuneen koronatilanteen takia. Kahviparlamentti 

kauppahallissa. 

MARRASKUU 

Jäsenkokous 17.11. Aleksinkulmassa. Vierailijana Keskon aluejohtaja Jari 

Saarinen kertoi Keskon ja Pohjois-Suomen alueen ajankohtaisia uutisia. 

Kysymyksiä Jarille sateli ja keskustelu kävi vilkkaana.  

Tietovisan oli laatinut Raija-Leena Särkilahti.  

Toivottiin ja saatiinkin jäseniltä ehdotuksia toimintaan, retki ja 

vierailijatoiveista. Otetaan niitä mukaan toimintasuunnitelmaan, osa jo 

seuraavalle vuodelle mahdollisuuksien mukaan. 

Paikalla 21 henkilöä 

 

Sääntöjen määräämä syyskokous pidettiin 29.11.2021 Ravintola Perlassa. 

Samalla vietettiin pikkujoulua.   

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset v:lle 2022 oli toimitettu 

jäsenille kokouskutsun mukana ja ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

Myös hallitus ja toimikunnat vuodelle 2022 hyväksyttiin etukäteen 

lähetetyn esityksen mukaisesti.  

Syyskokousasioiden jälkeen siirryttiin pikkujouluohjelmaan.  

Tiernapojat Leevin Laulajat esittivät meille hienon perinteisen näytelmän. 

Kerhomme jäsen Reijo Alatalo lauloi joululauluja ja tyttärensä säesti 

pianolla. Nautittiin maistuva joulubuffet. Vielä laulettiin Reijon vetämänä ja 

pianistin säestämänä muutama yhteinen joululaulu. 

Paikalla 30 kerholaista. 

JOULUKUU 

Yhteydenpitoa Google Meet -videopalvelun kautta ja kahviparlamentti -

tapaamisissa joka toinen viikko kauppahallin kahvilassa keskiviikkoisin.  

 


