
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  11.1.2018 klo 18 – 20.12 

Paikka Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna 

 

1.   Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi. 

 

2.  Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Läsnä: Saarelainen Timo pj, Ahonen Esko, Inola Eeva, Keinänen Anu, Mömmö Risto, Riekkinen Timo, 
Ronkainen Merja ja Tolppanen Eila siht. 

  

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen 

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

5.  Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne 

Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen. 

Vuoden vaihteen kassatilanne on hiukan parempi kuin viime vuonna. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. 

Keskusteltiin Kalakukko ry:n rahoituksen seuraavan laskutuksen ajankohdasta. Hirsien ja puutavaran 
sahauslasku on maksettu joulukuussa. 

 

6.  Uusien investointien tilannekatsaus 

1.  Kota/grillikatos 

Grillikatoksen rakentaminen on aloitettu viime vuoden puolella ja ”hirsimestareina” toimivat Jorma 
Niskanen ja Risto Mömmö. Rakentaminen jatkuu viikolla 3/18. Ennen Kalakukolta laskutusta Jorma 
ja Risto miettivät mitä tarvikkeita voisi hankkia varastoon, esim kattohuovat. 



2. Kaluste- ja astiahankinnat 

Keskusteltiin pöytien hankinnan tarpeellisuudesta ja päätettiin kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja 
miten kylätupa voitaisiin kalustaa suurempia tapahtumia varten toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Keittiöön tarvitaan hankkia tarjoiluastioita ja kattiloita. Eila ja Merja miettivät hankittavat tarvikkeet 
ja kalusteet. 

7.  Lähiajan yhteisten tapahtumien tilannekatsaus 

1.  4 H-yhdistyksen ja Halunaseuran yhteistyössä järjestettävä viikonloppuleiri 26 – 28.1.2018. 
Halunaseuralle tuloina tilavuokra ja lämpimän ruuan tarjoilusta jäävä osuus tarvikkeiden hankinnan 
jälkeen. Halunaseura hankkii tarvikkeet ja valmistaa lämpimät ruuat. Linnunpönttöjen valmistamista 
ovat lupautuneet ohjaamaan Jorma Niskanen ja Risto Mömmö. Linnunpönttöjen lautatavaran 4 H-
kerho ostaa Halunaseuralta. 

2. Lauluiltojen pitämistä jatketään 1 x kk ja ensimmäinen olisi tammikuun lopulla. 

3.  Maatalousyrittäjien palvelu/hyvinvointipäivä siirtyy pidettäväksi syksyllä -18 yhteistyössä MTK:n 
kanssa. 

4. Tahkolla olevien tapahtumien hyödyntäminen varainhankinnassa talkoolaisina. 9 – 10.3 2018 on 
Tahkolla moottorikelkkojen SM-osatapahtuma ja sinne Halunaseura lupautuu liikenteenohjaukseen 
8 – 10 hengen voimin. 

5. 15.2.2018  klo 10 – 15 on Halunan kylätuvalla MTK:n järjestämä hyvinvointipäivä teemana ravinto 
ja liikunta. MTK maksaa tilavuokran ja siihen sisätyvän kahvituksen kokopäivävuokrana. 
Ravitsemusasiantuntijan mukaisen terveellisen lounaan valmistaa Halunaseura ja hinta on 10 
€/henkilö. 

  

8.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta. 

Jäsenten yhteismäärä on 43. 

 

9. Seuran vuosikokouksen valmistelu 

 Puheenjohtaja oli tehnyt alustavat pohjat toimintakertomuksesta,  sekä menoista ja tuloista 
 vuodelta 2017, hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi ilman muutoksia. 

 Puheenjohtaja oli tehnyt myös pohjat toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle vuodelle 2018. 
 Toimintasuunnitelma perustuu vuoden 2017 alussa tehtyyn strategiaan muutamilla uusilla 
 toiminnoilla lisättynä sekä muutamien toimintojen tarkennuksilla ja yhteistyön lisäämisellä 
 naapuriyhdistyksien kanssa. Molemmista käytiin vilkasta keskustelua ja ne ovat tämän 
 pöytäkirjan liitteenä tarkennusten jälkeen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio esitetään 
 vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vuosikokoukselle 
 esittää vuoden 2017 jäsenmaksuluokat. Päätettiin johtokunnan täydentämisestä maksimiin 
 (12 + pj), aktiivisten toimijoiden lisäämiseksi. Vuosikokouksesta ilmoitetaan Halunaseuran 
 nettisivuilla ja koteihin jaettavassa tiedotteessa 1/18. Seuran vuosikokous päätettiin pitää 
 25.2.2018 klo 13 Halunan kylätuvalla. 

 

10. Muut asiat  

1. Valaistun ladun latupohjanajo tapahtuu 12.1.2018 jonka jälkeen tehdään latu sekä luistelu, että 
perinteiselle hiihdolle. 



2. Kyläturvallisuus/vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus (VAPEPA) ei toteutunut 13.12 kouluttaja resurssin vuoksi. 
Juhani sopii uuden ajankohdan alkuvuodelle 2018. 

3. Grillikodan ja keittiön käytön säännöt 

Keittiön säännöt on keittiössä olevassa kansiossa ja samassa kansiossa on lomake rikkoutuneita 
astioita varten sekä yhteydenpitovihko johtokunnan ja vastuuhenkilöiden käyttöön. Tutustukaa ! 
Grillikodan säännöt valmistellaan yhdessä Jorman ja Riston kanssa. 

4. Yhteistyö muiden kylien kanssa 

Päätettiin kutsua Tahkon kyläyhdistyksen ja Kinahmi-Konttimäki kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran 
edustajia yhteiseen kokoontumiseen yhteistyön kehittämisen merkeissä esim. kelkkareittien, 
hiihtolatujen ja vaellusreittien aikaan saamiseksi. Laajennetaan kutsuja myös yhteistyön luomiseksi 
muitenkin seurojen kanssa esim. oleiluiltojen yhteyteen. 

5. Kylätuvan piha-alueen puhtaanapito talvikaudella 

Ilmoitus Juhanille, milloin  täytyy piha olla puhdistettu talvella olevien tilaisuuksien vuoksi 
Ilmoituksen tekee lämmitysvuorossa oleva henkilö tai varauksen vastaanottanut henkilö. Juhanin 
ollessa estynyt, hän hoitaa paikalle sijaisen. Puhtaanapito on sujunut erittäin hyvin talven haasteista 
huolimatta talkootyönä. 

6. Oleiluilta päätettiin pitää joka kuukauden kolmas torstai, Timo laittaa tiedon kalenteriin 

7. Päätettiin jatkaa tiedotteiden jakamista n. kahden kuukauden välein, ensimmäinen jaetaan 
tammikuun lopulla, jossa tietoa oleiluilloista ja vuosikokouksesta muiden asioiden lisäksi. 
Tiedotteiden lisäksi informaativäylinä käytetään Pitäjäläisen muistiota ja seuran nettisivuja. 

8. Esko muuttaa/lisää tuvan valaistuksen toimimaan sisääntulosta lähestymiskytkimellä ja 
tarkistetaan kattovalot koska osa valoista ei toimi. 

9. Kylätuvan lämmitysvuorot 2018: 

viikot 1 ja 2 Timo Saarelainen 

viikot 3 ja 4 Esko Ahonen (Esko viikonloppuleiri 26-28.1, jolloin leiriläiset majoittuvat 
lattiamajoituksella → lämmitys ke ja to Eila lämmittää pe, la ja su) 

Viikot 5 ja 6 Merja Ronkainen 

Viikot 7 ja 8 Eila Tolppanen 

Viikot 9 ja 10 Risto Mömmö 

10. Eila toimii vuoden 2018 kylätupavastaavana varausten ja tarjoilujen osalta ja apuvoimina kaikki 
kynnelle kykenevät. 

 

 

10.  Seuraava johtokunnankokous 

                Seuraava johtokunnan kokous on 13.2.2018 klo 18. 

 

11.  Kokouksen päätös 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12 

 

   Eila Tolppanen 

Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

 

 Kokouksen jälkeen sovittiin Anun kanssa kesäleirien ajankohdaksi viikot 24 ja 25. 

 Anu hoitaa Nilsiän ala-asteen ja esikouluryhmän informoinnin ja Eila hoitaa Pajulahden, 
 Palonurmen ja Kuuslahden koulun oppilaiden ja esikouluryhmien vanhempien 
 informoinnin. Kaikki johtokunnan jäsenet hoitavat informointia omalta osaltaan. Leirille voi 
 osallistua myös ei nilsiäläisiä lapsia (kesälomalaisia, ukitettavia ja mummitettavia jne.) 

 Leiri on tarkoitettu esikouluikäisille ja ala-asteikäisille lapsille ja vaihtoehtoina vanhemmat 
 voivat valita päiväleirin (ma-pe) tai viikkoleirin (ma-pe). Tiedote tarkentuu myöhemmin. 

   

 Anu ja Eila 


