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Syyskokous

Aika X3.1,1.2020 klo 18.00

Faikka Halunan kyldtupa, Pieksdnkoskentie 31, 73350 Haluna

1" Kokouksen puheenjohtajan, piiytHkirjantekijHn ja
priytd kirja nta rkastajien sekH dH ntenlaskijoiden va I inta

Kokou ksen pu heenjohtaja ksi va I ittii n Ti mo Saa rela inen,
poytdkirjantekijdksi (sihteeri) valittiin Risto Mommo.
Poytdkirjantarkastajiksija diintenlaskijoiksi valittiin Jorma Holopainen ja
Merja Ronkainen.

2" Kokouksen osanottajat, laillisuus ja pHHttisvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutu ksi ja pddtosva ltaiseksi.
Kokoukseen osallistui yhteensii 10 henkiloS.

3. Kokouksen tytijdrjestys

Kokou kse n a sia I ista va hvistetti i n tyojd rjestykse ks i.

4" Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

Johtoku n na n esitys toimintasu u nn itelma ksi esiteltiin ja
toi m i ntasu u n n itel ma hyvii ksytti in. ( I i ite 1)

5" Jdsenmaksujen mHHrdytyminen erijdsenryhmille

Fddtettiin, ettd jdsenmaksu on 20 eur/vuosi aikuisjdsenille (vdhintddn 29-
vuotias)ja nuorisojdsenille (16-28 vuotias). Jdsenmaksu on L0 eur/vuosi
lapsijdsenille (alle 16 -vuotias)"

6" Johtokunnan Iaatima seuraavan vuoden talousarvio

iohtokunnan esitys talousarvioksi esiteltiin ja hyvdksyttiin. (liite 2)



V. Tilin- tai toiminnantarkastajat sekd ndille varamiehet tarkastamaan
seuraavan vuoden t!lit, talous ja hallinto

Toimin nanta rkastajiksi va littiin Ja rmo Hartika inen .!a Senja Keind nen.
Va ratoimin na nta rkastajiksi valittiin Ju ha Kd rkkd inen ja Leena Kd rkkdinen.

8. Johtokunnan puheenjohtajan valinta seuraavaksitoimikaudeksi

Johtoku nna n pu heenjohtaja ksi va littiin seu raava ksi toimikaudeksi Timo
Saarelainen.

9. Johtokunnan jdsenmiidrHn pHdttdminen ja jHsenten valinta
erovuoroisten tilalle

Johtokunnan jiisenrnddrdksi piidtettiin 7 kpl. Vanhoina jdsenind jatkavat
Jorma Holopainen ja jukka Plaketti.Uusina jdseninii valittiin Risto
Momnno, Merja Ronkainen, Esko Ahonen, Juhani Pentikdinen, Katja
Rouvanmdki"

10. Edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisiiihin

Pohl'ois-Savon N uorisoseu rojen Li itto ry: n ed ustaj i ksi va I itti in Me rja

Ronkainen ja Katja Rouvanmdki. Pohjois-Savon KylSt ry:n toimintaan
edustajiksi valittiin Juhani Pentikdinen .!a Eila Tolppanen.

11. Nimitet5Hn tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekd valitaan
niihin jdsenet

Seuralla ei ole valio- ja toimikuntia, joten niihin ei tarvitse valita erikseen
jdsenid.

L2. Seuran kokousten ilmoittaminena sHdntiijen 7" 5 mukaisesti

Halunaseura ry:n yleiset kokoukset pddtettiin ilmoittaa joko Savon
sanomissa tai PitSjdldisessii.

13" Aloitteet ja muut johtokunnan esittHmHt asiat

Syyskokoukselle ei ole esitetty aloitteita tai muita asioita kesiteltdveksi.



L4. Kokouksen pddttdminen

Kokouksen puheenjohtaja pddtti kokouksen klo 19.40.

Haluna 13. marraskuuta 2O2O
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Timo Saarelainen
puheenjohtaja
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Jorma Holopainen
poytd kirja nta rkastaja

Risto Momrno
poytd ki rja nte kijd, si hteeri
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Merja Ronkainen
poytd kirja nta rkastaja
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Tolnnintasuunnitelma hAZL * Halunaseura ry

Haiunaseura ry.n toimintaa on kehitetty eteenpdin vuoden 2020 aikana edellisessii vuosikokouksessa
pdivitetyn pidemmdn aikajinteen strategian mukaisesti. Korona epidemia ja siihen liittyvdt suositukset ovat
estdneet yleisten tilaisuuksien pitdrnisen kyldtuvalla. Korona epidemian odotetaan jatkuvan vield vuoden
2021 puolella ja tdmd on otettu huomioon vuocten 202_i_ taiousarviossa.

Toiminnan painopistealueet liittyvdt erityisestl lapsiin, nuoriin ja ikdihmisiin kohdistuviin hyvinvointia
edistdviin toimintoihin. llalunaseura ry:n toiminta yhdistiid kyliillii eri sukupolvia jilkamaan tietoa ja
toimimaan yhdessd viihtyisdmmdn kyldyhteison kehittiimiseksi. Toimimme aktiivisena osapuolena
kehitettdessd kdytdnnon yhteistyotd naapurikylien vastaavien toinrijoiden ja samalla alueella toimivien
muiden vapaaehtoisuuteen perustuvien seurojen kanssa. Olemme saaneet sovittua ikdihmisille
suunnattujen palvelupdivien.iSrjestdmisestA jatkumona edeliisten vuosien kokeiluille, joka jatkuu vield
vuodelle 2021 yhdessii Pr:hjois-Savon kylien kanssa, ottaen huomoon korona epidemian tuomat rajoitukset
'tiiaisuuksien jdrjestdmiseen. Pyrimme jdrjestdmddn yhdessd samalla alueella toimivien Pieksdn Marttojen
l<anssa yhteisid tapahtumia.

Pdivitetyn strategian toteutuksen aikajiinne on vuosilie 2020 - 2024. Seuraavat painopistealueet on viety
vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan.

1" Kyliiturvallisuus

VAPEPA (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) koulutuksia jatketaan ia kyliitupa toimii tarvittaessa
paikaliisesti kokoontumis- ja huoltopaikkana mikdli ryhmdn palveluksia tarvitaan alueella.

Li i ku nta

Kyldtuvan ldheisyydessii oleva valaistu iatu pidetddn kunnossa seuran toimesta mahdollistaen
aktiivisen hiihtoharrastuksen talvikaudeila. KylStuvan piha-alueella olevalla lentopallokentdlld

.iiirjestetddn kesdaikaan viikoittain kaikille avoimia lentopallopelejii. Kyldtupa ja uusi grillikota on
kdvtettdvissd l'ahkon moottorikell<kareitin levd hdyspaikka na.

Musiikki

Jatkamme kuukausittaisia lauluilioja joiden teemat muuttuvat vuoden mittaan. Jdrjestdmme ennen
Joulua kaikille avoimen Kauneimmat ioululaulut -tapahtuman pikkujouluohjelman kanssa.

Lapsetja nuoret

Jdrjestdrnme lapsille ja nuorille kohdennettuja tapahturnia yhteistyossii muiden jdrjestojen kanssa.

Yhteistoiminta
Kyliillii asuvat ihmiset tarvitsevat "sosiaalisen ympdriston" jossa voivat tavata toisiaan. Jatkamme
l<uukausittaisen "Biljardi-illan" jdrjestdmistd kyldtuvalla. Biljardi-illan tarkoituksena on kokoontua
kylStuvalle viettdmddn yhteistii aikaa ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista ilman etuk;iteen
sovittua ohjelmaa. illoissa pelataan biliardia ja rnuita yhteisid pelejd. Yhtend tavoitteena on saada

siirrettyd ns. "hiliaista tietoa" vanhemmilta sukupolvilta nuorille, jotta paikalliset perinteet pysyvdt

elossa myos tulevaisuudessa.

a
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Kurssitoiminta

Kyldtuvalla, iossa on perinteinen leivinuunija lryvin varusteltu keittio, jdrjestetddn "kokkikerho"
jonka kohderyhmdnd on kaiKen ikdiset ruuan laitosta kiinnostuneet henkilot. Kokkikerhossa
keskitytddn ldhiruokaan. Kausiluontoisia yhteisid aktiviteetteja on tarjolla vuodenaikojen
rnukaisesti. Yhteisissd tapahtumissa voidaan valmistautua esim. erilaisten juhlien pitdmiseen
(koristeet, leivonnaiset jne) tai marjojen ja sienten kdsittelyyn.
Yhteistyokumppaneiden, esim. kansalaisopisto, kanssa jdrjestetddn erilaisia kursseja sovittujen
teemojen ympiirillii.

Kyldtu pavastaava

Kyldtuvan tekninen ylldpito jdrjestetddn muutaman hent<ilon ryhmdn avulla. Ryhmdn toiminnan
vastuuhenkilond on "kylapehtoori" joka organisoi tyot ryhmdn jdsenten kesken. Tdllai mallilla
pystytddn jdrjestdmddn kylatuvan tekninen ylliipito laadukkaastija kustannustehokkaasti.

i(yldtuval le myydyt (sisdiset/u lkoiset) tilaisuudet
Halunaseura ry:n taiouden kannalta yksitdrked osa tulorahoitusta on l<yldtuvalle myydyt
tilaisuudet. Kyl6tuvan sijainti ja varustus mahdoilistaa monenlaisten tilaisuuksien pitdmisen paikan
pddlld yrnpdrivuoden. Laskutus tilaisuLrksista koostuu tilavuokrasta ja rnahdollisista paikan pddlle
ja rjestetyista iisdpalveluista ( kahvl/ruokatarjoilu lne. ).

9. Flalunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt parvelut

Toinen tdrked tuloldhden on Halunaseura ry:n ulkopuoiisille myymdt palvelut. Palvelut liittyvdt
esim. teiden varsien siivoukseen, liikenteen ohjaukseen erilaisissa tapahtumissa jne. I'ahkon
ympdrivuotiset aktiviteetit mahdollistavat erityisesti liikenteen ohjaukseen ja
jArjestyksenvalvontaan liittyvien palveluiden myynnin palveluiden tarvitsijoilie.

Ylld mainittuja painopistealueita tyostetddn vuoderr aikana erilaisilla aikatauluilla sen mukaisesti kuinka
Haiunaseuralla on resursseja kdytettdvissd. Eri osa-alueiden budjetti ja vastuuhenkilot vahvistetaan
johtokunnan jiirjestdytymiskokouksessa. l(orona epidemia vaikuttaa vield vuoden 2021- puolella yhteisten
tapahtumien jdrjestdmiseen. Jdrjestelyissd noudatetaan Suomeen annettija ohjeistuksia.

Pdivdys: Haluna 20.L0.2020
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I.IALUNASEURA RY

TALOUSARVTO VUOST 2021

VARSINAINEN TOIMINNAN TUOTOT

Myyntitulot
Yhteensii

VARSINAISEN TOIMIN NAN KL'LUT

urrurriosroKULUT
Pa lkat

Pa I kkatu ki

Sotu-maksut
ElSkeva ku utusmaksut
Muut henkilostokulut
Yhteensd

POISTOT

Rakennuksista ja rakennelmista
Yhteensd

MUIJT KULUT

Ostot

Ostot lastenleiri

Kiinteistovero
Maksetut matkakorvau kset
l(okousku lut
Korjaukset ja kunnossapito

Siivous ja puhtaanapito

sahk6

Vesi/jdtevesimaksu

Vaku utusma ksut

Toi m istota rvi kkeet/ki rja n pito
Posti/pa nkkiku lut
Pu helin/nettiku lut
Tietoliikenneku lut
Jdsen maksu ku lut
Muut kulut
Yhteensd

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensd

VARAINHANKINTA

VARAI NHANKI NNAN TUOTOT

Jiisen maksutuotot
Talkootuotot
Verovapaa myynti

Vuosi

2020

2800

2800

0 Lasten kesdleiri

0

0

0

0

0

-375

-375

-7oCI

0

-662
-200

-40

-500

-300

-1500

-200

-750

-180

-150

-300

-100

-s00
-2100

-8182

-8557

1000

2800

0



Muut varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan tuotot yhteensd

VARAINHANKINNAN KULU'T

Varainhankinnan kulut
Varainhankinnan kulut yhteensd

VARAI N HAN KI NTA YHTEENSA

TUOT|-O/KULUJAAMA

SATUNNAISET ERAT

Satunnaiset tuotot
Satu n naiset tuotot yhteensii

YLEISAVUSTUKSET

Kaupungin avustus

AVI avustus

Avustukset yhteensd

TILIKAUDEN TULOS

TUOTOT YHTEENSA

KULUT YHTEENSA

YLUAAMA/ALUAAMA

-1700

-r.700

I1100

-4457

400

400

1400

0 Lasten kesdleiri

r.400

1.43

2000

5800

10400

-t4257
743


