
Halunaseura ry  Pöytäkirja 

Johtokunnan kokous 

Aika: 4.5.2017 klo 19.00 – 20.45 

Paikka: Halunatupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna 

Läsnä: Timo Saarelainen pj, Risto Mömmö, Esko Ahonen, Juhani Pentikäinen, Timo Riekkinen, Merja 

Ronkainen ja Eila Tolppanen siht. 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi. 

 

2. Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus  

Todettiin kokouksen osanottajat: paikalla on seuran pj., varapj.  ja viisi jäsentä, poissa kaksi jäsentä. 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

5. Halunaseura ry:n taloudellinen tilanne 

Seuran taloudellisen tilanteen todettiin olevan tehtyjen suunnitelmien ja talousarviosuunnitelman 

tasolla. 

a) kassan tilanne on positiivinen 

b) laskutukset ja veloitukset ovat ajan tasalla 

 

6. Vuoden 2017 investoinnit ja niiden aikatauluttaminen 

a) kota/grillikatos, toimenpideilmoitus ja piirustukset Risto lähettää 5.5.17 kaupungin 

rakennusvirastolle, sahaustalkoot toukokuussa, rahoitus on ok. 

Markku tekee varastointi- ja rakennusvaiheen palovakuutuksen. 

b) kameravalvontajärjestelmä, päätettiin hankkia Esko Ahosen hankkiman tarjouksen pohjalta 

oleva kameravalvontajärjestelmä SLO-KAMKIT-FSM neljällä kameralla.  Esko asentaa kamerat ja 

siihen liittyvät johdotukset. Halunatuvan pehtoorille Risto Mömmölle valvonnan tunnukset ja 

seuranta vastuu. 

c) varastokaapit, pyydettiin tarjoukset neljältä toimittajalta ja päätettiin hankkia kaapit Matti 

Hartikaiselta paikalleen asennettuna. 

d) Pöydät/tuolit juhlatilaisuuksia varten 

Todettiin, että nykyiset kangaspäällysteiset tuolit ovat puhtaana pidon kannalta työllistävät ja 

pöytiä on liian vähän 60 henkilön juhlatilaisuuden ruokakattauksiin. Päätettiin, että Merja 

selvittää onko Resta- kalusteella samoja pöytiä, joita on jo seuralla käytössä jos on, niin Merja 

hankkii olemassa olevien lisäksi 4 lisäpöytää. 



7. Kesäajan suuremmat yhteiset tapahtumar 

a) Suomi 100- vuotta tapahtuma 10. kesäkuuta 2017 

Päätettiin järjestää Suomi 100- vuotta tapahtuma matalan profiilin tapahtumana ilma puheita. 

Tapahtumassa on seuran kirpputori ja kirpputoripaikkoja myyjille. Tapahtuman aikana on 

seuran grilli kuumana, seuran kahvio herkkuineen, esillä vanhoja autoja ja traktoreita, lapsille 

poniajelua ja hauskaa yhdessäoloa Suomihengessä. 

b) kesäleirit lapsille ja nuorille, seura järjestää kolme kesäleiriä lapsille ja nuorille viikoilla 26, 31 ja 

32. Viikko 26 on 7 – 10 -vuotiaille suunnattu viikonkestävä päiväleiri.  

Viikko 31 on 11 – 13 -vuotiaille suunnattu viikkoleiri ma – pe, viikko 31 on 14 – 16 -vuotiaille 

suunnattu viikkoleiri ma – pe. 

c) yhteiset tapahtumat naapurikylien kanssa, päätettiin järjestää heinäkuussa kahdet kylätanssit 

ja Timo S selvittää mahdollista yhteistyötä Pajulahden kyläyhdistyksen kanssa sekä 

kylätanssien, että yhteisen juhannusjuhlan järjestämisessä. Selvityksen jälkeen tehdään päätös 

etenemispolusta. 

 

8. Tilannekatsaus seuran jäsen tilanteesta 

Tällä hetkellä seuralla on 32 maksanutta jäsentä. Jäsenyyttä ja toimintaa aktivoidaksemme teemme 

seuran tiedotteen 2/17 jaettavaksi koko Halunan alueelle. edellistä tiedotetta 1/17 jaettiin 

postilaatikkojakeluna 250 kappaletta. 

 

9. Muut asiat 

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat  

Sakari Pentikäisen sähköpostiviesti: 

käsiteltiin kohta kohdalta Sakari Pentikäisen sähköpostiviesti 

Ruohonleikkuu ja latujärjestelyt ok, Sakari ei enää vastuussa. 

Facebook, päätettiin, että Timo S ottaa yhteyttä Sakariin ja Merjaan halunaseura ry:n facebook 

sivuston salasanojen ja ylläpidon siirrosta Merjalta Juhanille ja Anulle. Halunaseura ry:n facebook 

sivustoa ei ”omista” sen luoja, vaan Halunaseura ry. Tiedotteessa 2/17, joka jaetaan kaikkiin 

talouksiin, on tiedot kylätupavastaavasta (Risto Mömmö). Tiedotteessa 1/17 oli kaikkien 

johtokunnan jäsenten yhteystiedot. Matalan kynnyksen liikuntatapahtumaa ja sen vetäjää 

selvitellään, vastuu ei ole enää toukokuun jälkeen Sakarilla. 

 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45 kiittäen aktiivisesta osallistumisesta kokouksen 

käsiteltäviin asioihin  

 

 

   Eila Tolppanen 
Timo Saarelainen   Eila Tolppanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


