
 Toimintasuunnitelma 2017 – Halunaseura ry 

 

Useamman vuoden kestänyt kylätupaprojekti saatiin pääsääntöisesti valmiiksi vuoden 2016 kesään 

mennessä. Kylätuvan virallisia avajaisia juhlittiin kesällä 2016. Haasteellisen kylätupaprojektin jälkeen 

vuoden 2017 toimintasuunnitelma keskittyy seuran toiminnan kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden 

vaatimuksia.  

Halunaseura ry:ssä teemme strategiatyötä, jonka tavoitteena on löytää toiminnan painopistealueet, joilla 

pystymme vastaamaan kyläläisten toiveisiin. Halunaseuran strategiatyötä ohjaavat myös Suomi -tason 

nuorisoseuran valitsemat painopistealueet. Suomi -tason tavoitteet on yhdistetty paikallisen 

toimintaympäristön käytännön tarpeisiin mm. ikääntyvän väestön näkökulmasta katsottuna.  Strategia 

määrittelee pidemmän tähtäimen tavoitteet, josta vuositason toimintasuunnitelmaan otetaan sellaiset 

osiot, joihin käytännön resurssit riittävät. Pidemmän aikajänteen strategia auttaa Halunaseuraa 

kehittämään toimintaa kokonaisvaltaisesti eteenpäin kokoajan muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Strategian toteutuksen aikajänne on vuosille 2017 – 2021. Seuraavat painopistealueet on viety vuoden 

2017 toimintasuunnitelmaan. 

1. Kyläturvallisuus 

Osana Kehittyvät kylät – projektia on kyläturvallisuuteen aktivoitu ”Länsi-Nilsiän raivaus- ja 

turvaryhmä”. Ryhmään on suostumuksensa antanut kuusi henkilöä toiminta-alueelta. Koulutukset 

ryhmälle on ajoitettu vuoden 2017 alkupuolelle ja tavoitteena on, että ryhmä saataisiin toimimaan 

yhteistyössä viranomaisten kanssa kesällä 2017. 

 

2. Liikunta 

Kylän valaistu latu on saatu kunnostettua kaikkien hiihtoa harrastavien henkilöiden käyttöön. 

Valaistu latu edellyttää talven aikana jatkuvaa kunnossapitoa joka tehdään yrittäjän toimesta. 

Kylätupa on keskeinen kohtaamispaikka myös erilaisissa liikunnallisissa aktiviteeteissa. Kylätuvalla 

kokoontuu kahden viikon välein ”Matalan kynnyksen liikuntaryhmä”, jonka kohderyhmä on 

erityisesti ikäihmiset. Kylätuvan pihapiirissä on hyväkuntoinen lentopallokenttä, joka on kaikkien 

kyläläisten käytössä. Tarkoituksena on aktivoida kesäisin viikoittaiset lentopallotapahtumat 

(yhteistyössä lähikylien kanssa) kylätuvan lentopallokentälle. Kylätupa pyritään saamaan Tahko-

Kinahmi-Haluna -vaellusreitin piiriin. 

 

3. Musiikki 

Halunaseura ry kehittää yhteistyömuotoja Nilsiän Musiikinystävien kanssa. Suunnitelmissa on saada 

sovittua vuosikalenteriin muutama vakiotapahtuma esim. joululaulut, joissa esiintyy tunnettuja 

artisteja. Kylätuvalla kokoontuu kaikille avoin kuukausittainen ”lauluilta”. 

 

4. Lapset ja nuoret 

Kylätuvalla kokoontuu 4H – kerho viikoittain. Kerho on löytänyt oman paikkansa yli 6 vuotiaiden 

piirissä. Tarkoituksena on kehittää sopivia uusia aktiviteetteja nuoremmille lapsille ja myös jo 

hiukan vanhemmille nuorille resurssien tarjoamissa puitteissa. 

 

5. Ikäihmiset 

Kylällä asuvat ikäihmiset tarvitsevat ”sosiaalisen ympäristön” jossa voivat tavata toisiaan. Kylätuvan 

puitteet tarjoavat tämäntyyppisille tapaamisille hyvän mahdollisuuden. Tarkoituksena olisi saada 



järjestettyä palvelupäivätapahtuma aluksi kaksi kertaa vuodessa, jossa ikäihmiset voisivat 

keskustella keskenään heitä kiinnostavista asioista pienen tarjoilun kera. Toteutus liittyy ”Kehittyvät 

kylät –projektiin”. 

 

6. Kurssitoiminta 

Kylätupa, jossa on perinteinen leivinuuni ja hyvin varusteltu keittiö, mahdollistaa monenlaisten 

kurssien järjestämisen jopa 60 henkilön ryhmille. Kurssit voivat liittyä esimerkiksi perinneruokiin, 

askarteluun tai johonkin muuhun perinteisiä kädentaitoja ylläpitäviin aktiviteetteihin.  

 

7. Kylätupavastaava 

Kylätuvan tekninen ylläpito järjestetään muutaman henkilön ryhmän avulla. Ryhmän toiminnan 

vastuuhenkilönä on ”kyläpehtoori” joka organisoi työt ryhmän jäsenten kesken. Ryhmän 

kokonaisvahvuus on noin kolme henkilöä. Tällä mallilla pystytään järjestämään kylätuvan tekninen 

ylläpito laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

 

8. Kylätuvalle myydyt (sisäiset/ulkoiset) tilaisuudet  

Halunaseura ry:n talouden kannalta yksi tärkeä osa tulorahoitusta on kylätuvalle myydyt 

tilaisuudet. Kylätuvan sijainti ja varustus mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien pitämisen paikan 

päällä ympärivuoden. Laskutus tilaisuuksista koostuu tilavuokrasta ja mahdollisista paikan päälle 

järjestetyistä lisäpalveluista (kahvi/ruokatarjoilu jne.). Tarkoituksena on, että kylätuvalla toimii 

mahdollisimman monelle eri käyttäjäryhmälle vakiot viikottaiset varaukset. Näiden 

vakiotapahtumien lisäksi kylätuvan palveluja myydään yksittäisiin tapahtumiin kuten 

syntymäpäivät, seurojen kokoukset jne. 

 

9. Halunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt palvelut 

Toinen tärkeä tulolähden on Halunaseura ry:n ulkopuolisille myymät palvelut. Palvelut liittyvät 

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

ympärivuotiset aktiviteetit mahdollistavat erityisesti liikenteen ohjaukseen ja 

järjestyksenvalvontaan liittyvien palveluiden myynnin palveluiden tarvitsijoille.  

 

 

10. Kausiluontoiset aktiviteetit 

Kausiluontoisia yhteisiä aktiviteetteja on tarjolla vuodenaikojen mukaisesti. Yhteisissä tapahtumissa 

voidaan valmistautua esim. erilaisten juhlien pitämiseen (koristeet, leivonnaiset jne) tai marjojen ja 

sienten käsittelyyn. Yhtenä tavoitteena on saada siirrettyä ns. ”hiljaista tietoa” vanhemmilta 

sukupolvilta nuorille, jotta paikalliset perinteet pysyvät elossa myös tulevaisuudessa. 

 

 

Yllä mainittuja painopistealueita työstetään vuoden aikana erilaisilla aikatauluilla sen mukaisesti kuinka 

Halunaseuralla on resursseja käytettävissä. Eri osa-alueiden budjetti ja vastuuhenkilöt vahvistetaan vuoden 

2017 alun yleisessä vuosikokouksessa ja johtokunnan järjestäytymiskokouksessa. Ei sovi unohtaa uusia 

kokoontumis- ja keskustelutarpeita, joita tuleva lähidemokratiamalli pitäjäraateinen tuo tullessaan. 

 

 

Päiväys: Haluna 27.2.2017 

 

Johtokunta    


