
Oulun K-seniorikerho ry   
 

TOIMINTASUUNNITELMA v:lle 2023 
JATKUVA SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA: 
- Jäsenkokoukset talvikuukausittain Aleksinkulmassa tai ravintola Perlassa. 
Vuorot varattu tässä vaiheessa 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., ja 17.5.2023 
Eduskuntavaalit huhtikuussa ottanee osan pois. Varapaikkana rav. Perla, kun 
varataan ajoissa, voidaan nauttia samalla keittolounas. 
Syksyn tilavaraukset tulee ajankohtaiseksi alkukesällä. 
- Kerho tarjoaa kahvit jäsenkokouksissa 
- Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa kerho tarjoaa osanottajille 
keittolounaan, kun kokoonnutaan paikoissa, joissa se onnistuu. 
- Hallituksen kokoukset jäsenkokouksien yhteydessä kuukausittain, jos tarvetta,   
- Kahviparlamentit, kauppahalli tai muu paikka, joka toinen viikko keskiviikkoisin, 
parilliset viikot kesällä. Sihteeri kutsuu jäsenet sähköpostilla sunnuntaisin 
- Facebookin ja www -sivujen aktiivinen toimintakäyttö, kehittäminen ja esille 
tuominen kaikessa kerhon toiminnassa. (asioita, tapahtumia, kuvia pyritään 
lisäämään) 
 - www -sivut –> osoitetaan oma aktiivisuus sivuilla kävijöille  
 - Facebook – Arja M. ja myös jäseniltä toivotaan osallistumista.  

- Toivotaan kerholaisilta omatoimista aktiivisuutta - > tämä myös kehittää, 
ylläpitää ja monipuolistaa omia tietokoneen/tabletin / kännykän käyttötaitoja. 
- jäsenkokouksiin pyritään saamaan joku asiantuntija 
puhumaan/kertomaan/esittämään jäsenistölle tärkeistä, ajankohtaisista asioista.  
- K-vuosi-info - kaksi kertaa/vuosi, aluejohtaja antaa. V.2023 helmikuu  
- Tietovisa jäsenkokouksissa > tekijöitä kaivataan! 
- Aktivoidutaan oman kunnon hoidossa, säännöllinen, viikoittainen, fyysistä 
kuntoa ylläpitävä ja parantava aktiviteetti, kuntosali- tai uintivuoro, uimahallissa. 
Lauantai tai sunnuntai -aamu- selvitetään, jos tarvetta ja kiinnostusta? 
Selvitetään kaupungin mahdollisuudet tarjota salia/ uimahallivuoroa. Ainakin 
kysellään jäsenistön toiveita, alkuun ohjausta/opastusta kuntosalilaitteiden 
käytössä ja/tai vesijumppaa. Onko Jooga -ryhmä tai ryhmään pääsy mahdollista -
selvitetään. 
- Helmikuun tapaamisessa jäsenet esittelevät ”Oman kunnon ylläpito” -
ohjelmaansa. 
- Liukkaan ajon kurssi talvelle. Oulu Zone voisi järjestää kurssin. Selvitellään. 
- Ulkomaanmatka – Islantiin huhtikuulla 2023. Ilmoittautuminen marraskuu 2022.  
Viron kylpylämatkaa suunnitellaan syksylle 2023. 
 
 



 
TAMMIKUU 2023 
- Kokoontuminen - Aleksinkulma 18.1.2023 
- toimintatukihakemus Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiölle 
- Kaksi henkilöä/aluekerho kokoontuminen K-kauppiasliitossa ke 25.1.2023 
Helsinki. Kuullaan yhteistoimintaevästykset ja esitetään oma esityksemme v.2023 
 
HELMIKUU 2023 
- Kokoontuminen 15.2.2023  
- jäsenkokous ja sitä ennen hallituksen kokous 
- tilinpäätöksen 2022 käsittely ja allekirjoitukset → aineisto 
toiminnantarkastajalle 
- Hiljainen hetki, edellisenä vuonna poisnukkuneiden kerhon jäsenten 
muistaminen. 
- Kerho tarjoaa täytekakkukahvit edellisenä vuonna tasavuosikymmeniä 
täyttäneiden kunniaksi. 
 
MAALISKUU 2023 
- Kokoontuminen 15.3.2023 
- Sääntömääräinen kevätkokous – paikka avoin, keittolounas tarjotaan kerhon 
puolesta, jos kokoonnutaan muualla. 
- v. 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja 
toiminnan hoidosta v. 2022– lähetetään etukäteen jäsenille tutustuttavaksi ja 
käsitellään kokouksessa tarpeellisen mukaisella tarkkuudella 
- vastuuvapaus toimijoille v:lta 2022 
 
HUHTIKUU 2023 
- Kokoontuminen 19.4.2023 
- jäsenkokous, johon etsitään joku ajankohtainen esitys – saa ehdottaa! 
- hallituksen kokous edeltää, mikäli tarve. 
- Mennäänkö kimppakyydein Liminganlahden lintutornille?  
- Islannin matka 
 
TOUKOKUU 2023 
- Kokoontuminen 17.5.2023- Johtaja Jari Saarinen /Keskon ja K-ryhmän 
ajankohtaiset asiat. Päästäänkö vierailulle Keskolle vai onko esitys 
Aleksinkulmassa? Puheenjohtaja sopii. 
 
KESÄKUU 2023 
 Valtakunnallinen K-seniorikokous  ja Golf tapaaminen 15.6.2023 Holiday Club 
Rauhanrinne 1. 55320 LAPPEENRANTA 
Suunnitellaan, mennäänkö Lapin kerhon kanssa yhdessä samalla bussilla 
 



Ei jäsenkokouksia kesä-, heinä-, elokuussa 
 
Kesä 2023 
-Kesäteatteri käynti / missä? 
- Viron kylpylämatka? 
 
SYYSKUU 2023 
- Aletaan valmistella seuraavaa vuotta, mm pikkujoulua  
- seuraavan vuoden toimijoiden varmistaminen erovuoroisten tilalle 
 
LOKAKUU 2023 
- teatteri 
- vuoden 2024 asioiden valmistelua hallituksessa syyskokoukselle 
- v. 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely 
- toimijavalintojen valmistelu v. 2024 
MARRASKUU 2023 
- Sääntömääräinen syyskokous, säännöissä määrätyt asiat 
- toimijavalinnat v 2024 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2024 
- pikkujoulu? 
JOULUKUU 2023 
- Ei kuukausikokousta. Hyvää Joulua! 
Hallitus voi tarvittaessa tehdä suunnitelmaan muutoksia ja/tai lisäyksiä, mikäli 
jäsenkunnan esittämät toiveet ja taloustilanne antaa siihen mahdollisuuden. 
 
Korona tilanne normalisoitunut - haetaan käyntikohteita – saa ehdottaa lisää! 
- Supermarket Toppila, kun uusi on avattu  
- K-rauta Äimärautio /Välivainio 
- Polar - Oura sormus 
- Hätälä Kalaliike - Leipomo, esim. Putaan Pulla uudet tilat jne.  
- 
-  
 
 


