
 Toimintakertomus 2018 – Halunaseura ry 

 

Halunaseura ry valmisteli vuoden 2018 alussa strategian joka hyväksyttiin vuosikokouksessa pohjaksi 

vuositason toimintasuunnitelmille. Vuoden aikana kota/grillikatos valmistui kylätuvan piha-alueelle ja 

samalla parannettiin pihavalaistusta. Halunaseura omistaa kylätuvan ja sen ympärillä olevan tontin. 

Erilaisiin talkoisiin osallistui huomattava määrä kyläläisiä. Halunaseura ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2018 

lopussa 63 kappaletta. Halunaseuralla ei ole lyhyt- eikä pitkäaikaisia velkoja ja vuoden 2018 tilinpäätös 

näyttää pientä positiivista tulosta suunnitelmien mukaisesti. Halunaseuran edustajat ovat osallistuneet 

vuoden aikana sekä Nuorisoseuran, että Pohjois-Savon Kylien alueellisiin kokouksiin. Kylätuvalla järjestettiin 

lähikylien yhteinen tapaaminen, jossa oli mukana osallistujia Pajulahti, Murtolahti, Kinahmi-Konttimäki ja 

Ranta-Sänkimäki kyliltä. Haluna kylän tienviitat on saatu pystytettyä 75-tien varteen.    

Halunaseura on ollut mukana seuraavissa toiminnoissa vuoden 2018 aikana.  

1. Pohjois-Savon Kylät ry:n koordinoimat palvelupäivät ikäihmisille alkoivat syksyllä ja jatkuvat vuoden 

2020 loppuun asti. VAPEPA koulutukset alkoivat kylätuvalla. VAPEPA koulutusten tavoitteena on 

saada muodostettua kylän alueelle vapaaehtoisten ryhmä, joka on osa valtakunnallista VAPEPA 

organisaatiota.  

 

2. Liikunta 

Valaistun ladun latupohjaa kunnostettiin ja muutettiin kulkemaan turvallisempaan paikkaan. 

Kylätuvan vieressä on hyväkuntoinen lentopallokenttä, jossa on ollut kesäaikaan kolmena iltana 

viikossa lentopallopelit.  

 

3. Musiikki 

Kylätuvalla on pidetty avoimia laulu/musiikki tapahtumia 11 kappaletta. Tilaisuuksissa on ollut 

erilaisia teemoja kuten karaoke ja yhteislaulu. Kävijämäärä on vaihdellut hiukan lauluiltojen 

teemojen mukaan ollen välillä 20 – 55 kpl. Joulukuussa järjestettiin erityinen ”Joululaulut” 

tapahtuma jouluaterian yhteydessä. 

 

4. Lapset ja nuoret 

Kesällä järjestettiin kaksi viikon mittaista yön yli leiriä alle 12 vuotiaille lapsille. Leireille osallistui 30 

lasta ja kuusi ohjaajaa. Joka päivälle oli leiriohjelma ja lapset osallistuivat myös ruuan valmistukseen 

vapaaehtoisesti. 

 

5. Ikäihmiset 

”Ikäihmisten palvelupäivä” pidettiin aihepiirillä ”Tietokone tutuksi” koko päivän tilaisuutena. 

Päivässä oli mukana myös KELA, OP, Sonetti ja Pohjois-Savon Kylät.  

 

6. Kylätuvalle myydyt (sisäiset/ulkoiset) tilaisuudet  

Kylätuvalla on pidetty monenlaisia perhejuhlia ja muitakin yksityistilaisuuksia. Kylätuvan ovat 

löytäneet myös muut seurat ja yleishyödylliset toimijat (tiekunnat, metsästysseurat jne.) omien 

kokouksiensa pitopaikaksi. Kylätuvan varustetaso mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien 

järjestämisen jopa 60 hengen seurueille. Vuokratuotot vuoden aikana ovat olleet 

talousarviosuunnitelman mukaiset.  

 

7. Halunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt palvelut 



Halunaseura on myynyt palveluja ulkopuolisille tahoille talousarviosuunnitelman mukaisesti. 

Palvelut liittyvät esim. teiden varsien siivoukseen, liikenteen ohjaukseen erilaisissa tapahtumissa ja 

yksittäisten talkoopalveluiden tarjontaan Tahkon alueen toimijoille. Palvelujen tuotot ovat 

ylittäneet talousarviosuunnitelman mukaisen tavoitteen. 

   

8. Kylätuvan tapahtumat 

Kylätuvalla pidettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 124 erilaista tapahtumaa joihin osallistui yli 1100 

ihmistä. Tapahtumat jakaantuivat alla olevan listan mukaisesti. 

- yksityistilaisuudet 17 kpl 

- muiden seurojen tilaisuudet 7 kpl 

- laulu/musiikkitapahtuma 11 kpl 

- liikunta 53 kpl 

- johtokunnan kokoukset 8 kpl 

- muut tapahtumat 28 kpl 

 

 

Halunaseura ry:n hallinto 

 

Halunaseura ry:n johtokuntaan vuodelle 2018 valittiin vuosikokouksessa seuraavat henkilöt 

Timo Saarelainen, puheenjohtaja 

Risto Mömmö, varapuheenjohtaja  

Eila Tolppanen, sihteeri  

Esko Ahonen, jäsen  

Anu Keinänen, jäsen (uusi) 

Juhani Pentikäinen, jäsen 

Timo Riekkinen, jäsen 

Merja Ronkainen, jäsen 

 

Taloudenhoitaja 

Markku Ronkainen 

 

Toiminnantarkastajat 

Senja Keinänen 

Jarmo Hartikainen 

Leena Kärkkäinen, varalla 

Juha Kärkkäinen, varalla 

 

 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.  

 

 

 

 

Päiväys: Haluna 4.2.2019 

 

Johtokunta  

   


