
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan järjestäytymiskokous 

 

Aika  13.3.2019 klo 18.30 – 20.10 

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

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. Alkuvuodesta on ollut erittäin paljon 
erilaisia tapahtumia ja kokouksia, joista on tullut hiukan tuottoja talouden ylläpitoon. 
Kalutohankintoina hankimme kolme kuuden hengen kokopuupöytää ja niihin tuolit 
paikallisesta kalusteliikkeestä. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Maaliskuun tapahtumien tulot ja 
kauppalaskut. 

6. Johtokunnan järjestäytyminen vuodelle 2019 

                    a. Seuran varapuheenjohtajan valinta 

                         Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Mömmö 

                     b. Seuran sihteerin valinta 

                          Seuran sihteeriksi valittiin Eila Tolppanen 

                     c. Seuran taloudenhoitajan valinta 

                          Seuran taloudenhoitajaksi valittiin Markku Ronkainen 



7. Hyväksytään Halunaseura ry:n vuoden 2019 jäsenet 

Halunaseuran jäsenmaksun on maksanut helmikuun loppuun mennessä 25 jäseneksi   
hakenutta. Kaikki maksaneet hyväksyttiin Halunaseura ry:n jäseniksi. Liite 1   

8. Muut asiat  

a. Kevään 2019 tilaisuudet 

14.3.19 klo 17.30 – 20.00 työpaja aiheesta seuran nykytila ja tulevaisuus, mahdollisimman 
paljon porukkaa paikalle. Eila hoitaa kahvituksen. Kaikki johtokunnan jäsenet ja 
Halunaseuran toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt paikalle. 

16.3.19 kokous/retki klo 12 – 14, paistavat makkaraa laavulla ja keittävät itse kahvit. Risto 
hoitaa oven avauksen. 

19.3.2019 klo 10.30 – palvelupäivä ”vanhan ajan iltamat” elokuva, ruokailu ja tanssia. Eila, 
Pirjo ja Marjo hoitavat ruokailun ja kahvituksen. 

21.3.19 klo 9 – 13 kokous aiheena kalakukko ry ja vieraina Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo 
Pirhonen, Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Kaavin kunnanjohtaja 
Ari Sopanen, Tuusniemen kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, Rautavaaran kunnanjohtaja Henri 
Ruotsalainen, Rautavaaran elinvoimajohtaja Petri Ahonen, Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa 
Lötjönen, Siilijärven kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, Siilinjärven Yritysasiamies Heikki 
Simonen ja Kalakukko ry:n puheenjohtaja Marianna Kauhanen, vpj Jorma Kokkonen, 
hallituksen jäsenet Seppo Kiiski,  Markus Rönkkö ja Jyrki Viitanen sekä Kalakukko ry:n 
toiminnanjohtaja Jaana Paananen, hankekoordinaattori Sanna Happonen ja tiedottaja 
Jaana Rissanen. Halunaseuran puolesta pj Timo Saarelainen, vpj Risto Mömmö, siht Eila 
Tolppanen, johtokunnan jäsen Eeva Jauhiainen ja Marjo Saarelainen. 

21.3.19 klo 18 Keskustan vaalitilaisuus, kahvituksen hoitavat Pirjo Eskelinen ja Marjo 
Saarelainen. 

23.3.19 klo 12 – perhetilaisuus, itse hoitavat tarjoilut. 

28.3.19 klo 18.30, kokous, tarjoilut Eila 

5.4.19 klo 13.30 -15 Kuopion kaupungin virkamiehiä ja Nilsiän pitäjäraadin jäseniä sekä 
muita kaupungin päätöksistä ja toiminnasta kiinnostuneita. Teemana on kaavoitus ja 
rakentaminen sekä liikunta. Hyviä kysymyksiä ja kritiikkiä etukäteen on toimitettava sihteeri 
Liisa Jokelalle j(liisa.jokela@kuopio.fi) ja paikanpäällä vielä lisää. Paikalle mahdollisimman 
paljon halunalaisia. 

6.4.19 klo 9 saapuvat vierailulle Sonkajärven maaseutuparlamentin jänenet, kahvituksen 
hoitaa Eila. Paikalle mahdollisimman moni seuran johtokunnan jäsen. 

16.4. Palvelupäivä, teema vielä hiukan avoin. 

27.4.19 klo 9 -15 kyläturvallisuuskouluttaja koulutus Suonenjoella. Halunaseurasta kysytään 
mukaan Juhani Pentikäistä, Juha Kärkkäistä, Esko Ahosta/M-L Ahosta ja Eila on jo 
lupautunut. Lisäksi kysytään mukaan Pajulahdesta Jorma Holopaista. Eila ilmoittaa kaikki 
kerralla Aikku Eskeliselle. Ilm. 18.4.19 mennessä. 
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28.4.19  on pitäjäkokous Nilsiässä ja siellä valitaan pitäjäraadin jäsenet kaudelle 2019 – 
2020. Halunalta yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Eila on lupautunut varsinaiseksi, mutta 
kuka lähtisi varaksi. Valinta tapahtuu pitäjäkokouksessa, joten kaikki joukolla sinne 
äänestämään oman kylän edustaja kehtittämään Nilsiän olemassaoloa ja kehittymistä 
vetovoimaisena alueena. Pitäjäraati saa toimintaansa rahaa Kuopion kaupungin 
lähidemokratia jaostolta. 

8.6.19.klo 10 – 14 Avoimet ovet Halunatuvalla osana Pohjois-Savon kylien yhteistä 
näkyvyyttä, Anu hoitaa ilmoituksen ja koordinoi kirpputorin järjestämisen. Mukana 
avoimissa ovissa ovat Pieksän Martat omalla panoksellaan. Keskustellaan seuraavissa 
kokouksissa tarkemmin ohjelmasta ja toteutuksesta, mutta paikalle halutaan halunalaisia 
ralliautoja. 

14.9.19 klo 10 – 14 Matkus-päivä, näkyville kaikki Pohjois-Savolaiset kylät ja 
kotiseutuyhdistykset sekä museot. Keskusteltiin videon tekemisestä Halunaseurasta ja 
Halunasta kylänä. Keskustelua aiheesta jatketaan seuraavassa kokouksessa, että onko 
Haluna mukana ja miten. Asia on päätettävä 29.4.19 mennessä, jolloin on seuraava 
suunnitelukokous. Suunnitteluryhmän yhtenä jäsenenä toimii Eila. 

b. Muut asiat 

Päätettiin pitää 20.4.19 puuntekotalkoot. 

3.5.19 Päätettiin tarjota kaikille Halunaseuran talkoolaisille ikimuistoinen päivä. Aloitetaan 
klo 17  makkaranpaistolla, kaikenlaisella napostelulla ja ”vappusimalla”. Klo 19 alkaen 
leikkimielinen bingo hyvine palkintoineen. Koko ilta ja yö on varattu aikaa vain ja ainoastaan 
talkoolaisten kestitsimiseen.   

Keskusteltiin Halunaseuran edustajan osallistumisesta Puiku 2 koulutukseen, ketään ei 
valittu tilaisuuteen.      

 9. Seuraava johtokunnankokous 

               Seuraava johtokunnankokous päätettiin pitää 15.4.19 klo 18.30 alk. 

 10. Kokouksen päätös 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 

 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

 

  


