
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  01.11.2018 klo 18.30 – 20.30 

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, Juhani Pentikäinen, Timo Riekkinen, Anu 
Keinänen, Merja Ronkainen, Risto Mömmö ja Eila Tolppanen siht.   

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puhennjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kokouksessa sovitut tapahtumat ja talkoot ovat 
toteutuneet kirjatussa muodossa. 

5.  Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne 

Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen. Talkoilla on saatu hyvin rahaa toiminnan 
mahdollistamista varten. Syksyn aikana on useita kylätuvan varauksia kokouksille ja 
koulutuksille. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Syksyn suurimmat menoerät 
kiinteistövero ja nuorisoseurojen liitolle maksettava jäsenmaksu on maksettu. Kylätuvan 
terva tulee maksuun. Eri tapahtumista tulee sekä tuloja, että menoja. 

6.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta 

                           Seuralla on 63 maksanutta jäsentä. 

7.  Muut asiat  

a. VaPePa- etsintäkoulutuksen järjestelyt 17.11.18 klo 9 – 17. Merja Ronkainen hoitaa 
kahvituksen ja ruokailun toteutuksen päivän aikana. Tulokahvit klo 9 ja lounas ohjelman 
mukaan. Ilmoittautuneille tulee tarkka ohjelma lähempänä koulutusta ja ohjelmatieto 
välittömästi Merjalle (Eila lähettää sähköpostilla). 



b. Kalakukon uusi hankehaku Puiku 2 syksyllä 2018. Päätettiin hakea rahoitusta 
ilmalämpöpumppuun, pihavaloihin (valonheittimet liiterin/laavun nurkalle ja talon seinälle) 
sekä av-tykkiin. Valonheittimet ovat päällä pimeän ajan tapahtumien aikana. Valojen ja 
ilmalämpöpumpun asennus ja osto mahdollisimman pian – Esko Ahonen hoitaa. 

c.  Pikkujoulun järjestelyt. Pikkujoulu päätettiin pitää 2.12.2018 lounasaikaan. Merja 
Ronkainen hoitaa pikkujolujärjestelyt. Anu tekee ilmoituksen. 

d. Sukujuhla 26.12.2018 on yksityistilaisuus ja osallistujat hoitavat itse järjestelyt. 

e. Hiihtoladun ylläpidon järjestelyt. Risto Mömmö on sopinut Matti Rissasen kanssa 
hiihtoladun talviaikaisesta ylläpidosta. Matti hoitaa myös Pajulahden koulun yhteydessä 
olevan hiihtoladun talviaikaisen ylläpidon. Risto, Timo S, Jupe ja Juha Kärkkäinen 
kokoontuvat hiihtoladun merkkaamisen ja pohjatöiden osalta tällä viikolla. Juha on hoitanut 
ladun siirtoasian Teron (vanhan koulun maiden omistaja) kanssa. Matti laskuttaa ladun 
ylläpitokustannukset suoraan kaupungilta. 

f. Palvelupäivien ohjelmat ja järjestelyt. Eila hoitaa yhdessä kehittyvät kylät edustajien 
Merja Kaijan, Satu Iljon ja Eeva Hyytisen kanssa ilmoitukset, ohjelmien sopimisen ja 
tarjoilujen järjestelyt. Ensimmäinen palvelupäivä on 12.11 18 klo 10.30 – 14.30 teemalla 
sähköiset palvelut (älykännykän ja tietokoneen käyttö). Palvelupäivien ruokailua ja 
kahvitusta koskien Eila tarvitsee lisämiehitystä. Päätettiin luoda WhatsApp ja 
tekstiviestiryhmät, joihin liitetään johtokunnan jäsenet ja laajennettu piiri henkilöitä, jotka 
voivat auttaa käytännön järjestelyissä eri tapahtumissa (Anulle tiedot henkilöistä). Kyseisillä 
ryhmillä nopeutamme ja tehostamme viestitystä johtokunnan jäsenten ja ryhmiin 
kuuluvien välillä. Palvelupäivien osalta on sovittu seuraavat seuralle tulevat korvaukset, 
jotka maksaa Kehittyvät Kylät projekti - ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön: tilavuokra 80 
€/päivä, kyläyhdyshenkilön korvaus seuralle 110 €/päivä ,josta kulukorvauksina 
yhdyshenkilölle maksettavat kulut 30 €/päivä), ruokakuluihin 7 €/ osallistuja/päivä. 
Osallistujat maksavat ruokailun omavastuuosuuden 3 €/päivä projektirahastoon. Merja 
Kaija on hakenut erilaisilta säätiöiltä rahoitusta kuljetuskustannuksiin. Toiveita 
palvelupäivien teemoista Eilalle tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

g. Halunaseuran sääntöjen päivittäminen. Yhdistysten talouskoulutuksessa tuli esille, että 
monien yhdistysten säännöt eivät ole uuden yhdistyslain edellyttämällä tasolla. 
Halunaseurankin säännöt vaatisivat päivitystä. Edetään seuraavasti Timo R kysyy Salmen 
Jussilta, että onko nuorisoseurojen liitolla mallisääntöjä, joita voisimme käyttää pohjana. 
Sääntöjen hyväksyminen olisi siten helpompaa, nopeampaa ja halvempaa. Jos 
nuorisoseurojen liitolla ei ole mallisääntöjä, niin silloin pyydämme Niina Markkaselta 
ilmaista konsultaatioapua sääntöjen muokkaamiseen. Uudistetut säännöt pyrimme 
esittämään helmikuu 2019 vuosikokoukselle. 

h. Muita aktiviteetteja ja tapahtumia. 9.11. klo 9 tulevat Halunaseuran tuvalle pitämään 
kokousta Pohjois-Savon ja Pohjanmaan Leader-ryhmät 25 henkilöä. Sovittu Jaana Paanasen 
kanssa tarjoilu seuraavasti: tervetuliaiskahvi/-tee ja gluteeniton/laktoositon kääretorttu 
(osa osallistujista gluteenittomia ja laktoosittomia). Lounas lihakeitto + ruisleipä + levite + 
juusto + tuorekurkku + tomaatti ja ruokajuomat. 

i. Avilta on tullut Eilalle ilmoitus  rahoituksen hakemisesta lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan 1.6.19 – 31.5.20. Hakuaika on 6.11. - 14.12.18. Päätettiin, että Eila 



tekee hakemukseen lasten kahdesta – kolmesta kesäleiriviikosta. Yksi viikko voisi olla 
teemaviikkona lentopallo ja jalkapallo, viikkoa markkinoitaisiin paikallisille urheiluseuroille 
ja apuna käytettäsiin esim. kahtena päivänä ”ammattivalmentajia”. Leirien toteutuksessa 
tarvitsee yövalvontavuoroihin osallistujia. Yövuorossa pitää olla vähintäänkin kaksi henkilöä.  

j.  Jupe esitti seuralle talkootyönä puulaavun tekemistä Tahkolla olevalle vapaa-
ajanasunnolle. Päätettiin, että Jupe ja Risto hoitavat puulaavun tekemisen ja tarvittavien 
apuvoimien hankkimisen. Seura saa talkoista korvauksen. 

  8. Muut asiat 

                         Sisävessojen rakentaminen laajennustyönä. 

                         Timo Riekkisen arvio on, että kustannukset ovat noin 2000 €/m2. Selvitellään 
 mahdollisuutta saada Leader-rahoitusta Kalakukko ry:ltä kyseiseen laajennukseen. 

9. Halunatuvan lämmitysvuorot 

                        Viikot 45 – 46 Risto Mömmö, viikot 47 – 48 Merja Ronkainen, Viikot 49 – 50 Jupe, 
 Viikot 51 – 52 Esko. 

 10. Seuraava johtokunnankokous 

                 Seuraava kokous päätettiin pitää 3.12.18 klo 18.30 alkaen. 

 11.  Kokouksen päätös 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 

 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen ulkopuolelta 

Lauluillassa 30.10.18 tehty kysely palvelupäivien teematoiveista (ryhmissä 2-4 edustajaa): 

1. Palveluntarjoajia ( hieroja, parturi, jalkahoitaja, kauneudenhoito jne..), 8 ryhmän 
 ehdotus 

2. Lauluhetkiä ja soittoa, 7 ryhmän ehdotus 



3. Pelejä (kortit, lautapelit, muistipelit), 6 ryhmän ehdotus – aivojumppa 5 ryhmän 
 ehdotus – nämä voisi yhdistää 

4. Monipuolisen ruokailun merkitys arjessa, 5 ryhmän ehdotus – on meillä 
 toteutuslistalla tammikuussa Otto Leskinen tulisi vetämään ruuuan valmistusta 

5. Bingo – projekti omistaa bigokoneen, 5 ryhmän ehdotus 

6. Terveysmittauksia, toimintakyvyn arviointia, terveys ja mielenhyvinvointi, väkivalta  
 ja alkoholi, kaikissa ryhmissa 2-4 toivetta 

7. Vanhan ajan iltamat ja tanssi sekä luova liikunta , 4 ryhmää 

8. Ystäväpiiri/keskustelupiiri sekä kylätarinoita ja kylähistoriaa, 4 ryhmää 

9. Retket ja luonto, 4 ryhmää 

10. Näyttelyt, kirjallisuus ja hengelliset hetket (esim. kinkerit), 3 ryhmää jokaisessa 

 Ei muuta kuin älynystyrät toimimaan ja lisää ehdotuksia teemoista Teiltä itseltänne 
 tai läheisiltänne/naapureiltanne, sillä vain taivas on kattona, kiitos! 

 

Vuosi 2018 1 palvelupäivä, toteutus on jo valmiina 

Vuosi 2019 9 palvelupäivää 

Vuosi 2020 9 palvelupäivää 

Vuosi 2021 4-5 palvelupäivää 

Nämä ovat maksimäärät ja näihin pitäisi saada teemoja 

 

 

 

  


