
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

Aika  13.3.2018 klo 18 – 20,25 

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, Riekkinen Timo, Ronkainen Merja, Ahonen Esko 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 ja kassassa on rahaa suunniteltujen toimintojen ja 
hankintojen maksamiseen. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut ja seuraavien kalenterin mukaisten 
tapahtumien tilavuokratulot ja tarjoilukulut sekä tarjoilusaamiset. 

6.  Halunaseura ry:n johtokunnan järjestäytyminen 

                      a. Varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Mömmö 

                      b. Sihteeriksi valittiin Eila Tolppanen 

c. Rahastonhoitajaksi valittiin Markku Ronkainen 

7.  Muut asiat  

1. Valaistun ladun ajamisessa ja paikassa on ollut ongelmia erään kiinteistön omistajan taholta. 
Timo Saarelainen on kutsuttu paikalle Halunan yksityistien tienhoitokunnan kokoukseen, joka 
pidetää Halunatuvalla 22.3.2018. Timo esittää kokoukselle ja koulukiinteistön omistajalle 
hiihtoladun siirtämistä kulkemaan vanhan koulun kohdalla olevan kallionleikkauksen päältä koulun 
kiinteistön puolella (pois kulkemaan yksityistieltä). Siirrosta johtuvan latupohjan kunnostuksen 
hoitaa Halunaseura. 

2. Kyläturvallisuus/vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus 

Päätettiin kutsua koolle naapurikylien edustajat päättämään yhteisestä etsintäkoulutuksesta, jonka 
organisoinnin hoitaisi Halunaseura ja koulutuspaikkana olisi Halunatupa. Eila hoitaa kutsut ja sovittu 
kokoontumispäivä on 19.4.2018 klo 18-20. Esko hoitaa Ranta-Sänkimäen edustajan (Holopainen) 



kanssa etsintäkoulutuksen ajankohtaan ja kouluttajiin liittyvät asiat. Koulutus olisi tarkoitus 
toteuttaa huhti-toukokuun vaihteessa 2018. Koulutuksesta ilmoitetaan paikalliselle SPR VaPePa-
vastuuhenkilölle ja Pieksän sekä Pieksänkosken metsästysseuroille. 

3. 19.3.2018 klo 18.30 lauluillan makeat tarjottavat toimittaa Merja ja suolaisina tarjotaan meijerin 
piirakoita. 

4. Eila on lähettänyt hakemuksen Kuopion kaupungille tapahtumaketjujen rahoitusta varten. 
Hakemuksesta soitti tapahtuavustusten vastuuhenkilö Markku Lind ja ilmoitti, että kyseiseen 
tarkoitukseen kaupunki ei ole aikaisemmin myöntänyt rahaa ja kehoitti tekemään uuden 
hakemuksen. Eila on lähettänyt uuden hakemuksen koskien kokkikurssien (4 kpl) tilavuokria, 
ohjaajapalkkioita, tarvikehankintoja ja astioiden vuokrakuluja summalla 1650 €. Eila ilmoitti 
tilanneensa ensimmäisen kokkikurssin lihat (kokonaisen karitsan paikalliselta kasvattajalta). 

5. Lasten leiritiedotetta on jaettu Nilsiän esikouluryhmille ja ala-asteille, sekä Siilinjärven 
Kuuslahden ja Pöljän kouluille. 

6. MTK:n hyvinvointipäivä on 16.4.2018. 

7. Päätettiin ehdottaa Kuopion kansalaisopiston Nilsiän toimipisteelle ensi syksylle Halunatuvalla 
pidettäviä seuraavia kursseja: EA 1, Tietokoneen käyttö ja käytännön Englannin kielikurssia. 

8. Päätettiin järjestysmieskursseille osallistumisesta ja seuran vastaantulemisesta kurssin hinnassa. 
Seura maksaa kahdelle henkilölle kurssimaksun/vuosi ja maksu edellyttää sitoutumista seuran 
varainhankintatalkoisiin 20 tuntia/henkilö, muutoin kurssimaksua ei makseta tai se peritään 
takaisin. 

9. Koko Suomessa järjestetään avoimet kylät tapahtumia 9.6.2018 ja Halunaseura päätti järjestää 
silloin oman tapahtumansa teemalla vanhat pappatunturit jne... 

10. Halunaseura järjestää 19.5.2018 kirpputorin Halunatuvalla, vetovastuu on Anulla ja pöydän 
vuokrahinta on 5 €. Tapahtumassa on tarjolla keittoruokaa pientä korvausta vastaan. 

  8. 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 

9. Seuraava johtokunnankokous 

                Puheenjohtaja kutsuu kokoon seuraavan johtokunnan kokouksen asioiden tärkeyden 
 mukaan 

10.  Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25 

   Eila Tolppanen 

 Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

  


