
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan järjestäytymiskokous 

 

Aika  15.4.2019 klo 18.30 – 19.55 

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, Risto Mömmö, Timo Riekkinen, Juhani 
Pentikäinen, Merja Ronkainen (saapui asialistan kohdan 4 alussa) ja Eila Tolppanen   

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi sovitut tapahtumat ja tilaisuudet - kaikki ovat toteutuneet. 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. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Maalis -huhtikuun tapahtumien 
tulot ja kauppalaskut. Laskutettavia tuloja tapahtumista on noin 900 €. Päätettiin hankkia 
lisää kolme kappaletta kuuden hengen ruokapöytäryhmiä kolmen jo hankitun lisäksi. 

6. Hyväksytään Halunaseura ry:n uudet vuoden 2019 jäsenet 

Halunaseuran jäsenmaksun on maksanut maaliskuussa 10 jäseneksi hakenutta. Kaikki 
maksaneet hyväksyttiin Halunaseura ry:n jäseniksi. Vuoden alusta maaliskuun 
loppuun on jäsenmaksun maksaneita 35 kpl. Liite 1   

8.  Muut asiat  

a. Sosiaalisten tilojen laajennuksen tilannetiedotus 

Laajennuksesta on saatu asiantuntijan hahmotelma noin 15 m2 laajennuksen 
pohjaratkaisuksi. Laajennustila käsittää ”sisääntuloaulan”, InvaWC:n lastenhoitopöydällä ja 



WC:n suihkukopilla. Laajennusosaan tulee sisäänkäynti vasemmalla viimeisenä olevan 
ikkunan aukosta, jota levennetään siten, että oveksi tulee 10-ovi. Tilaan pääsee lisäksi talon 
taakse rakennettavaa ramppia pitkin. Ramppi jatkuu nykyisestä rampin mutkasta. 
Laajennukselle haetaan Leader-rahoitusta. Eila kysyy Jaanalta rahoituksen yksityiskohdista 
ja Kuopion kaupungilta kysytään muun julkisen rahoituksen osuutta. 

b. Kevään ja syksyn tapahtumia sekä jo pidettyjen tapahtumien terveisiä  

14.3.19 klo 17.30 – 20.00 pidettiin työpaja seuran strategiaa ja toiminnansuunnittelua 
tehostamaan Pohjois-Savon Kylien ja Liikunnan asiantuntijan ohjeistuksen pohjalta. 
Päätettiin, että syksyllä työstetään uutta strategiaa ja toimintasuunnitelmaa saatujen 
evästysten pohjalta. 

19.3.2019 klo 10.30 – palvelupäivä ”vanhan ajan iltamat” kokosi tuvalle runsaslukuisen 
osallistujajoukon ja tunnelma oli kuten 60-luvulla hyvään nuorisoseurojen kulta-aikaan. 

21.3.19 klo 9 – 13 pidettiin tuvalla 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, Eeva Jauhiainen ja Marjo Saarelainen. Saimme 
kokouksen aikana paljon hyödyllistä tietoa Kalakukko ry:n toiminnasta ja paikallisten 
kuntien aktiivisesta kehittämisestä. Samalla loimme hyviä yhteistyökuvioita paikalla 
olijoiden kanssa. 

5.4.19 klo 13.30 -15 vieraili Kuopion kaupungin virkamiehiä ja Nilsiän pitäjäraadin jäseniä 
sekä muita kaupungin päätöksistä ja toiminnasta kiinnostuneita. Teemana oli kaavoitus ja 
rakentaminen sekä liikunta. Paikalla oli aktiivisia osallistujia ja vilkasta keskustelua nousi 
Halunan kehittämisestä ja moottorikelkkareitistä. Halunalaisina esitimme Kuopion 
kaavapäällikölle, että Haluna otettaisiin yhdeksi Kuopon kehityskohteeksi Tahkon, keskustan 
ja Pajulahden lisäksi. Halunan ympäristö on haluttua asuinseutua ja Haluna on 
maantieteellisesti hyvällä paikalla koskien työmaaliikennettä. 

6.4.19 klo 9 vierailivat Sonkajärven maaseutuparlamentin jänenet Halunatuvalla. Sovimme 
vastavierailusta, Halunaseura + Pieksän Martat, teatterin (Tuajamateatteri) ja yhteisen 
tutustumisen sekä yhteistyökuvioiden luomiseksi 30.5.2019. Sonkajärven 
maaseutuparlamentti muodostuu useista eri kylätoimikunnista ja seuroista. 

27.4.19 klo 9 -15 kyläturvallisuuskouluttaja koulutus Suonenjoella. Halunaseurasta on Eila 
ilmoittautunut ja olisi hyvä saada joku toinenkin mukaan. 

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. 

15.5. terassin puoleisen seinustan tervaustalkoot. Risto hoitaa organisoinnin. 

8.6.19.klo 10 – 14 Avoimet ovet Halunatuvalla osana Pohjois-Savon kylien yhteistä 
näkyvyyttä, Anu hoitaa ilmoituksen ja kirpputorin järjestämisen. Mukana avoimissa ovissa 
ovat Pieksän Martat. Paikalle saadaan halunalaisia ralliautoja ja autoilijoita. Timo R järjestää 
päivään temppu/tehtäväradan sekä aikuisille, että lapsille. 

14.9.19 klo 10 – 14 Matkus-päivä, näkyville kaikki Pohjois-Savolaiset kylät ja 
kotiseutuyhdistykset sekä museot. Merja kysyy Nilsiän valokuvaamolta halukkuutta tehdä 
video Halunaseuran ja Halunan osalta mainospalkkiolla. 

             20.4.19 klo 9 alkaen puuntekotalkoot. 

26.4.19 Päätettiin tarjota kaikille Halunaseuran talkoolaisille ikimuistoinen päivä. Aloitetaan 
klo 17  makkaranpaistolla, kaikenlaisella napostelulla ja ”vappusimalla”. 

c. PUIKU 2 hankkeen tilannekatsaus 

Puiku 2 rahoitusanomuksen mukaisten kalusteisen hankintaa on jo suoritettu ja sitä 
jatketaan ruokapöytien ja tuolien sekä lämpöilmanpumpun kilpailutuksella ja hankinnalla.  
Biljardipöytä hankittiin käytettynä ja se on ollut jo aktiivisessa käytössä, mutta lisää 
käyttäjiä toivotaan.  Kalakukko ry on hyväksynyt Halunaseuran hakemuksen ja lopullinen 
päätös hankkeen rahoituksesta tulee toukokuun aikana Ely:lta. 

d. Tuvan lämmitystä jatketaan tarpeen mukaan. 

 9.  Seuraava johtokunnankokous 

                 Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen asioiden tärkeyden mukaan. 

 10.  Kokouksen päätös 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 


