
Halunaseura ry  Kokouspöytäkirja 

Johtokunnankokous 

Aika: 15.8.2017 klo 19.00 – 20.18 

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. Läsnäolijat: Saarelainen 

Timo seuran pj, Riekkinen Timo, Mömmö Risto, Ronkainen Merja, Ahonen Esko ja 

Tolppanen Eila. 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

5. Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne, seuran rahatilanne on suunnitelmien tasolla.  

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia Finntriatlon talkootyö, nuorisoseurojenliitto 

leiritarvikkeet, kamera ja kota kustannuksia. 

6. Vuoden 2017 investointien tilannekatsaus 

a. Kota/grillikatos, pohja on tehty ja hirret vuoltu. Rakentaminen alkaa lokakuussa. 

7. Lähiajan yhteisten tapahtumien tilannekatsaus 

a. Seuran talkoolaiset osallistuivat MTB pyöräily ja Tahko Finntriatlon tapahtumiin 

liikenohjauksessa. Talkootunteja kertyi MTB.ssä 32 ja Finntriatlonissa 53 kpl. 

b. Kaivataan osallistujia talkoolaisiksi maaseutuparlamenttitapahtumaan Leppävirralla. 

Ilmoittautuneet jo suoraan tapahtumajärjestäjille Juhani ja Eila. 

c. Kuukausittaisten lauluiltojen järjestäminen. Kesälle järjestettävät tanssit peruuntuivat 

yhteensattumien vuoksi, mutta lauluiltoja/karaokea päätimme järjestää. Seuraava lauluilta on 

15.9. klo 19 -, haitari-illan merkeissä. Soittajiksi ovat lupautuneet Raimo Kuosmanen ja 

Raimo Kämäräinen. 



d. Grillikatoksen sahaustalkoista jälkeen jääneet pinnat on Jorma Niskanen sahannut 

polttopuiksi, niiden kuljetus- ja liiteriin laittotalkoot kutsuu kokoon Risto. Alustavasti 

päiviksi sovittiin pe 18.8 ja to 24.8. 

e. Merja järjestää 11 – 13.11 klo 10 -16 Suomi-100 tontut-näyttelyn Halunatuvalla. 

Tapahtumassa on isäinpäivätarjoilua. Maanantaipäivänä tapahtumaan osallistuvat 

lähikoulujen oppilaat opettajineen. 

8. Tilannekatsaus seuran jäsentilanteeseen 

Seuralla on tällä hetkellä 40 maksanutta jäsentä. Tiedote 4/17 seuran toiminnasta jaetaan 

syyskuun aikana kaikkiin talouksiin ja siinä on tietoa jäseneksi liittymisestä.  

9. Muut asiat 

a. Ennen kokousta oli kehittyvät kylät projektin edustaja kertomassa loppuvuoden 

tapahtumista.  

1. puhdasta palvelus hygieniapaja 4.10 klo 17 – 21 Kotalahdessa Leppävirralla.  

2. opintomatka Vuolenkoskelle Kymenlaaksoon 16.9 tutustumaan vuoden kyläksi 

valitun kylän toimintaan.  

3. osallistuminen sisältömarkkinat- verkkokoulutukseen.  

4. kylien turvallisuuskoulutuksen jatkoa tutustumiskäynnillä Pohjois-Karjalaan, 

osallistuvat ainakin Juhani Pentikäinen ja Juha Kärkkäinen, muitakin mahtuu mukaan, 

sillä tapahtumaan on linja-autokuljetus. 

b. Taitoloma on tiedustellut tuolien vuokrausta Halunaseuralta 26.8 tapahtumaansa. Käytiin 

periaatekeskustelua tuolien, pöytien ja astioiden vuokraamisesta. Tuoleja ja pöytiä voidaan 

vuokrata, mutta astioita ei ainakaan näiden astiastojen aikana (kuljetuslaatikotkin puuttuvat). 

c. Hiihtolatujen ylläpito, kunta maksaa ylläpidon toteutuksen. Timo kartoittaa eri 

vaihtoehtoja valaistun ladun käytännön ylläpitoon. 

d. Eila selvittää Halunatuvalla järjestettävän EA- kurssi 1 ja 2 mahdollisuuksia. 

e. Sakari Pentikäinen täyttää 70-v ja keskusteltiin periaatetasolla muistamisista. Timo 

Riekkinen tekee loimulohilaudan kalastamista harrastavalle Sakarille. 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18. 

Eila Tolppanen   

Eila Tolppanen, sihteeri  Timo Saarelainen, puheenjohtaja 
 


