
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  13.2.2018 klo 18 – 19.32 

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 Tmo pj, 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. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. 

6.  Vuosikokouksen asioiden valmistelu 

Toimintakertomus ja -suunnitelma sekä talousarvio on jaettu johtokunnan jäsenille viime 
kokouksessa esille tulleiden täsmennysten ja korjausten jälkeen.  Päätettiin esittää vuosikokoukselle. 

Puheenjohtaja toimitti viikkoa ennen kokousta tuloslaskelman, taseen, pääkirjan ja päiväkirjan 
sähköisesti johtokunnan jäsenillä tutustumista varten. Tutustuttiin kaikkiin tilikohtiin ja kuitteihin ja 
allekirjoitettiin. Hyväksyttiin esitettäväksi toiminnantarkastajille. Vuoden 2018 alusta lähtien seuran 
nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa kaikki kuitit ennen kirjanpitäjälle 
toimittamista. 

7.  Muut asiat  

1. Valaistun ladun ajamisen hoitaa Juhani Pentikäinen 14.2.18 ja huolehtii sen ajamisesta aina 
lumisateen jälkeen. 

2. Kyläturvallisuus/vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelunkoulutus on 21.2.2018 klo 18 – 20. 



3. Halunaseuran toimintalomakkeet on Timo S toimittanut nuorisoseurojen rekisteriin sähköisesti 
täytettynä. 

4. Eila on valmistellut hakemuksen Kuopion kaupungille tapahtumaketjujen rahoitusta varten. 
Hakemus päätettiin lähettää ja haettava summa on 4600 €. Saatavilla rahoilla hankitaan kylätuvalle 
erilaisia tapahtumia varten pöytiä, tuoleja ja ruokailuvälineitä sekä tarjoilu- ja keittoastioita. 

5. Anu ja Eila on valmistellut leiritiedotteen koskien kesän 2018 lasten leirejä. Päätettiin jakaa 
tiedotetta Nilsiän ala-asteille ja esikouluille sekä Kuuslahden ala-asteelle ja esikoululle. 

6. Kokkikurssit päätettiin aloittaa ensin omin voimin ja sitten syksyllä kysymme ulkopuolista vetäjää. 
Ensimmäinen kurssi on 29.3. pääsiäisen teemalla ja Eila kysyy Seija Korkalaista vetäjäksi. 

7. Lauluilta 27.2. klo 18.30. Anu tuo pullat. Eila laittaa ilmoituksen illasta Pitäjäläisen muistioon. 

8. MTK:n hyvinvointipäivä siirtyy pidettäväksi myöhäisempään ajankohtaan liian vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi. 

9. Vuosikokouksen tarjoilut: kahvia, pullaa ja piirakoita 

  9. Kylätuvan lämmitysvuorot 2018: 

viikot 11 ja 12 Timo Saarelainen 

Viikot 13 ja 14 Merja Ronkainen 

Viikot 15 ja 16 Eila Tolppanen 

Viikot 17 ja 18 Risto Mömmö 

10.  Seuraava johtokunnan kokous 

                Vuosikokouksessa valittu seuran puheenjohtaja kutsuu kokoon. Seuraava kokous on samalla 
 johtokunnan järjestäytymiskokous. 

11.  Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 

 

 

 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

 

  


