
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  17.12.2017 klo 13.00 –16.45 

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, Eeva Inola, Merja Ronkainen, Risto Mömmö 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. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. 

Keskusteltiin Kalakukko ry:n rahoituksen seuraavan laskutuksen ajankohdasta.  

6.  Vuoden 2017 investointien tilannekatsaus 

a. Kota/grillikatos 

Grillikatoksen rakentaminen on aloitettu ja ”hirsimestareina” toimivat Jorma Niskanen ja Risto 
Mömmö. Toinen erä laskutetaan Kalakukolta alkuvuodesta. Kolmas ja viimeinen erä laskutetaan 
sitten kun grillikatos on valmis. 

 

 

b. Kaluste- ja astiahankinnat 



Keskusteltiin pöytien hankinnan tarpeellisuudesta ja päätettiin kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja 
miten kylätupa voitaisiin kalustaa suurempia tapahtuvia varten toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Keittiöön tarvitaan hankkia tarjoiluastioita, kattiloita ja keittolautasia. 

7.  Lähiajan yhteisten tapahtumien tilannekatsaus 

a.  4 H-yhdistyksen ja Halunaseuran yhteistyössä järjestettävä viikonloppuleiri 26 – 28.1.2018. 
Tapahtuman yksityiskohtia selvitellään 4 H-kerhon yhteyshenkilön kanssa. 

b. Lauluiltojen pitämistä jatketään 1 x kk ja ensimmäinen olisi tammikuun lopulla. 

c.  Maatalousyrittäjien palvelu/hyvinvointipäivä tammi-helmikuussa. Eila selvittää kehittyvät kylät-
projektin mahdollisuutta olla mukana tapahtuman järjestelyissä ja rahoituksessa. 

d. Tahkolla olevien tapahtumien hyödyntäminen varainhankinnassa talkoolaisina. Keväällä on 
moottirikelkkatapahtuma, jossa on mahdollisuus osallistua liikenteen ohjaukseen. 

  

8.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta. 

Jäsenten yhteismäärä on 42. 

 

9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman valmistelu 

Käytiin vilkasta ja tuloksellista keskustelua vuoden 2018 toiminnasta sekä toimintaa 
 edellyttävistä resursseista.Timo Saarelainen oli valmistellut pohjan toimintasuunnitelmalle 
 ja talousarviolle. Esitykset käytiin kokouksessa läpi kohta kohdalta ja lisättiin, yhdisteltiin 
 sekä poistettiin kohtia ja asioita (liite 1 ja 2) 

 

10. Muut asiat  

a. Valaistun hiihtoladun ylläpidosta sopiminen 

 Timo S selvittelee asiaa Juhani Pentikäisen kanssa. Timo hakee latuhöylän koekäyttöön ja latujen 
vastuuhenkilöksi valittiin Juhani Pentikäinen. 

b. Kyläturvallisuus/vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus 

Vapaaehtoinenpelastuspalvelukoulutus ei toteutunut 13.12 kouluttaja resurssin vuoksi. Juhani sopii 
uuden ajankohdan alkuvuodelle 2018. 

c. Grillikodan ja keittiön käytön säännöt 

Säännöt valmistellaan joulukuun aikana. Eila on valmistellut keittiön säännöt ja lähettää ne Merjalle 
kommentoitavaksi.  Grillikodan säännöt valmistellaan yhdessä rakentajien kanssa. 

d. Yhteistyö muiden kylien kanssa 

Päätettiin kutsua Tahkon kyläyhdistyksen ja Kinahmi-Konttimäki kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran 
edustajia yhteiseen kokoontumiseen yhteistyön kehittämisen merkeissä esim. kelkkareittien, 
hiihtolatujen ja vaellusreittien aikaan saamiseksi. 

 

e. Kylätuvan piha-alueen puhtaanapito talvikaudella 



Ilmoitus Juhanille, milloin  täytyy piha olla puhdistettu talvella olevien tilaisuuksien vuoksi 
Ilmoituksen tekee lämmitysvuorossa oleva henkilö tai varauksen vastaanottanut henkilö. Juhanin 
ollessa estynyt, hän hoitaa paikalle sijaisen. Puhtaanapito on sujunut erittäin hyvin talven haasteista 
huolimatta talkootyönä. 

 

10.  Seuraava johtokunnankokous 

                Seuraava johtokunnankokous on tammikuussa erillisen kutsun mukaan. 

 

11.  Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45 

 

    Eila Tolppanen 

 Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 


