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Paikka Halunan kyldtupa, Pieksdnkoskentie 31, 73350 Haluna

1. Kokouksen puheeniohtaian, piiytiikiriantekii6n ia
piiytii ki rja nta rkastaiien sek6 H6 nten laskiioiden va I inta

Kokou ksen pu heenjohtaja ksi va littiin Timo saa rela inen,

poytdkirjantekijdksi (sihteeri) valittiin Risto Mommo.
poytd ki rja ntarkastajiksi ja 5d ntenlaskijoi ksi valittiin Anu Mdenpdd ja

Mikko Koponen.

2. Kokouksen osanottaiat, laillisuus ia pdatiisvaltaisuus

Kokou s tod etti i n la i I I isesti kool le kutsutu ksi ja piiiitosva Ita ise ksi.

Kokoukseen osallistui yhteensd 8 henkilod.

3. Kokouksen tYiiidriestYs

Kokou ksen asia I ista va hvistettii n tyoje rjestykse ksi.

4. Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

Johtoku n na n esitys toimi ntasu u n n itelma ksi esiteltiin ja

toimintasuunnitelma hyvdksyttiin. (liite 1)

5. Jdsenmaksuien mddrdytyminen eriiHsenryhmille

peetettiin, ettii jdsenmaksu on 20 eur/vuosi aikuisjdsenille (vdhintddn29-

vuotias)ja nuorisojdsenille (16-28 vuotias). Jiisenmaksu on 10 eur/vuosi

lapsijdsenille (alle 15 -vuotias).

6. Johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio

Johtokunnan esitys talousarvioksi esiteltiin ja hyvdksyttiin. (liite 2)



l. Tilin- tai toiminnantarkastajat sekd ndille varamiehet tarkastamaan

seuraavan vuoden tilit, talous ia hallinto

Toim in na nta rkastaji ksi va littiin Ja rmo Ha rti ka i nen ja Senja Kei nd nen.

Va ratoimin na nta rkastajiksi va littiin J u ha Kd rkkdinen ja Leena Kd rkkdinen.

8. Johtokunnan puheenjohtajan valinta seuraavaksitoimikaudeksi

Johtoku n na n pu heenjohtaja ksi va littiin seu raava ksi toi m i kaudeksi Ti mo

Saarelainen.

9. Johtokunnan idsenmddrdn pddttdminen ia idsenten valinta

erovuoroisten tilalle

Johtokunnan jdsenmddrdksi pddtettiin 8 kpl. Vanhoina jdsenind jatkavat

Risto Mommo, Esko Ahonen, Juhani Pentikdinen ja Katja Rouvanmdki.

Uusina jdsenind valittiin Jorma Holopainen, Ulla Tapaninen, Anu

Mdenpdd ja Mikko KoPonen.

10. Edustajat ja varaedustaiat tarvittaessa eri kokouksiin ia yhteisiiihin

pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto ry:n edustajiksi valittiin Katja

Rouvanmiikija Merja Ronkainen. Pohjois-Savon Kyldt ry:n toimintaan

edustajiksi valittiin Juhani Pentikdinen ja Pirjo Eskelinen.

LL. Nimitetddn tarvittavat erityisalojen valio- ia toimikunnat sekd valitaan

niihin idsenet

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

jdsenid.

L2. Seuran kokousten ilmoittaminena sddntiijen 7. $ mukaisesti

Halunaseura ry:n yleiset kokoukset pddtettiin ilmoittaa joko Savon

Sanomissa tai Pitdjdldisessd.

13. Aloitteet ia muut iohtokunnan esittdmdt asiat

Syyskokoukselle ei ole esitetty aloitteita tai muita asioita kdsiteltdvdksi.
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t4. Kokouksen pddttHminen

Kokouksen puheenjohtaja pddtti kokouksen klo 18.40.

Haluna 18. marraskuuta 2021
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Timo Saarelainen
puheenjohtaja

Q*ruxr
Risto Mommo
poytd ki rja ntekijd, sihteeri

Anu Mdenpdd Mikko KoPonen

poytd kirja nta rkastaja poytd kirja nta rkastaja
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Toimintasuunnitelma 2022- Halunaseura ry

Halunaseura ry.n toimintaa on kehitetty eteenpdin vuoden 2021 aikana edellisessd vuosikokouksessa

pdivitetyn pidemmdn aikajdnteen strategian mukaisesti. Korona epidemia ja siihen liittyvdt suositukset ovat

est6neet yleisten tilaisuuksien pitdmisen kylStuvall[ vuoden 2021 aikana. Korona epidemiaan liittyvien

kokoontumisrajoitusten odotetaan helpottuvan vupden 2022 puolella ja tdmd on otettu huomioon vuoden

2022 talousarviossa.

Toiminnan painopistealueet liittyvdt erityisesti lap:iiin, nuoriin ja ikdihmisiin kohdistuviin hyvinvointia

edistdviin toimintoihin. Halunaseura ry:n toiminta yhdistiiii kyliillii eri sukupolvia jakamaan tietoa ja

toimimaan yhdessd viihtyisSmmdn kyldyhteis6n klhittdmiseksi. Toimimme aktiivisena osapuolena

kehitettdessd kdytdnn6n yhteistyotd naapurikylien vastaavien toimijoiden ja samalla alueella toimivien

muiden vapaaehtoisuuteen perustuvien seurojen trianssa. Pyrimme jdrjestdmddn yhdessd samalla alueella

toimivien Pieksdn Marttojen kanssa yhteisid tapahiumia.

pdivitetyn strategian toteutuksen aikajdnne on vudsille 2O2O -2024. Seuraavat painopistealueet on viety

vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan'

1. Kyldturvallisuus

Kyldturvallisuuteen liittyvid koulutuksia jalketaan ja kyldtupa toimii tarvittaessa paikallisesti

kokoontumis- ja huoltoPaikkana.

2. Liikunta

Kyldtuvan ldheisyydessd oleva valaistu lat$ Oidetdiin kunnossa seuran toimesta mahdollistaen

aktiivisen hiihtoharrastuksen talvikaudellf . KylStuvan piha-alueella olevalla lentopallokentdllS on

mahdollista jdrjestdd kaikille avoimia lent{pallopelejii. Kyltitupa ja grillikota on kdytettdvissd Tahkon

moottorikelkka reitin levdhdyspaikkana.

3. Musiikki

Jatkamme kuukausittaisia lauluiltoja joiden teemat muuttuvat vuoden mittaan. Jdrjestdmme ennen

Joulua kaikille avoimen Kauneimmat Joul{laulut -tapahtuman pikkujouluohjelman kanssa.

Lapsetja nuoret

Jdrjestdmme lapsille ja nuorille kohdenneftuja tapahtumia yhteistyossd muiden jdrjest6jen kanssa.

Kesdlld 2022 ontarkoitus jdrjestdd lasten feirejd.

Yhteistoiminta
Kyliillii asuvat ihmiset tarvitsevat "sosiaal{sen ympdriston" jossa voivat tavata toisiaan. Jatkamme

rrdi-illan" jiirjestiimi{td kyldtuvalla. Biljardi-illan tarkoituksena on kokoontua

kyldtuvalle viettem6en yhteistd aikaa ja kfskustelemaan ajankohtaisista asioista ilman etukdteen

sovittua ohjelmaa. llloissa pelataan biljarflia ja muita yhteisid pelejd' Yhtend tavoitteena on saada

siirrettyd ns. "hiljaista tietoa" vanhemmilfa sukupolvilta nuorille, jotta paikalliset perinteet pysyvdt

elossa myos tulevaisuudessa.
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5. Kurssitoiminta
Kyldtuvalla, jossa on perinteinen leivinuunija hyvin varusteltu keittio on mahdollista jdrjestdd

ruuanlaittoon liittyvid tapahtumia. Tapahtumissa pyritddn keskittymddn ldhiruokaan.

Kausiluontoisia yhteisid aktiviteetteja on tarjolla vuodenaikojen mukaisesti. 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 ympdrill6.

7. Kylatupavastaava

Kyldtuvan tekninen yllSpito jdrjestetddn muutaman henkilon ryhmdn avulla. Ryhmdn toiminnan

vastuuhenkil6nd on "kyldpehtoori" joka organisoi tyot ryhmdn jdsenten kesken. Tdlld mallilla

pystytddn jerjestameen kyldtuvan tekninen ylliipito laadukkaastija kustannustehokkaasti.

8. Kyldtuvalle myydyt (sisdiset/ulkoiset) tilaisuudet

Halunaseura ry:n talouden kannalta yksi tdrked osa tulorahoitusta on kyl6tuvalle myydyt

tilaisuudet. Kyldtuvan sijaintija varustus mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien pitdmisen paikan

piiiillii ympiirivuoden. Laskutus tilaisuuksista koostuu tilavuokrasta ja mahdollisista paikan pddlle

jd rjestetyistd lisd pa lvel uista ( ka hvi/ruokata rjoi I u jne').

9. Halunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt palvelut

Toinen tdrked tuloldhden on Halunaseura ry:n ulkopuolisille myymdt palvelut. Palvelut liittyvdt

esim. teiden varsien siivoukseen, liikenteen ohjaukseen erilaisissa tapahtumissa jne. Tahkon

ympdrivuotiset aktiviteetit mahdollistavat erityisesti liikenteen ohjaukseen ja

jdrjestyksenvalvontaan liittyvien palveluiden myynnin palveluiden tarvitsijoille'

ylld mainittuja painopistealueita tydstetddn vuoden aikana erilaisilla aikatauluilla sen mukaisesti, kuinka

Halunaseuralla on resursseja kdytettdvissd. Eri osa-alueiden budjettija vastuuhenkilot vahvistetaan

johtoku n na n jd rjestdytymiskokouksessa.

Pdivdys: Haluna 78.LO.2021'

Johtokunta
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HALUNASEURA RY

TALOUSARVIO VUOSI 2022

VARSINAINEN TOI M I NNAN TUOTOT

Myyntitulot
Yhteensd

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

HrrurtOsrOKULUT
Palkat

Palkkatuki

Sotu-maksut
Eldkevakuutusmaksut

Muut henkilostokulut
Yhteensd

PorsToT

Rpkennuksista ja rakennelmista

Yhteensd

- MUUT KULUT

Ostot
Ostot lastenleiri

Kiinteist6vero

Ma ksetut matka korva u kset

Kokouskulut

Korjaukset ja kunnossaPito

Siivous ja puhtaanapito

Sehko

Vesi/jdtevesimaksu

Vakuutusmaksut
Toi m istota rvikkeet/ki rja n Pito
Posti/pankkikulut

Puhelin/nettikulut
Tietoliikennekulut

Jdsenmaksukulut

Muut kulut

Yhteensd

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensd

VARAINHANKINTA

VARAI N HAN KIN NAN TUOTOT

Jdsenmaksutuotot
Talkootuotot
Verovapaa myynti

Vuosi

2022

3200

3200

-5000 Lasten kesdleiri

2000

-35

-s50
-180

-3775

-375

-375

-700

0

-662
-200

-40

-500

-300

-1500

-200

-750

-180

-150

-300

-100

-500

-2100

-8182

-L2332

1000

2800

0



M uut varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan tuotot Yhteensd

VARAINHANKINNAN KULUT

Varainhankinnan kulut

Varainhankinnan kulut Yhteensd

VARAIN HANKI NTA YHTEENSA

TUOTTO/KULUJAAMA

SATUNNAISET ERAT

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuotot Yhteensd

YLEISAVUSTUKSET

KauPungin avustus

AVI avustus

Avustukset Yhteensd

TILIKAUDEN TULOS

TUOTOT YHTEENSA

KULUT YHTEENSA

YLUAAMA/ALUAAMA

2000

5800

-1700

-1700

4100

-8212

14300

-t4032
268

400

400

1400

3500 Lasten kesdleiri

4900

268


