
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  2.10.2017 klo 18.00 –20.04 

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

  

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 kiinteistövero ja grillikatoksen rakentamiseen liittyvät tarvikkeet sekä normaalit 
kuukausittaiset juoksevat kulut. 

Veloituksia on Halunatuvan tapahtumavuokrista. 

 

6. Vuoden 2017 investointien tilannekatsaus 

a. Kota/grillikatos 

Grillikatoksen rakentamisen seuraava vaihe alkaa tässä kuussa. Pohjakivet on noudettu ja 
valikoitu valmiiksi. 

 

 



7. Lähiajan yhteisten tapahtumien tilannekatsaus 

a. Mahdollisen ”Pikkujoulu” tapahtuman järjestelyt 

Päätettiin pitää koko perheen pikkujoulu 01.12.2017 klo 18 – 21. Tarjoiluna perinteinen 
jouluateria ja kahvit. Tapahtuman vastuuhenkilöksi valittiin Eila Tolppanen. Ruokailun vuoksi 
ennakkoilmoittautuminen ja maksaminen. Ruoan hinta päätetään myöhemmin. 30.11.2017 
olevan Pieksän Martojen kanssa yhteisen ”Askarteluillan” aikana valmistellaan pikkujoulua. 
Pieksän Martat nimeävät oman vastuuhenkilönsä. Eila kysyy haitaristeja säestämään 
joululauluja, jos heille ei aika sovi, niin mietitään muita vaihtoehtoja laulujen säestämiseen 
tai esilaulamiseen. 

66 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. 

b. Askarteluilta yhdessä Pieksän Marttojen kanssa on 30.11.2017 klo 17 - 20. Ohjaus ja 
tarvikkeet tulevat Pieksän Martoilta. Osallistujat maksavat tarvikemaksuun. 

c. Mahdollisen SPR:n Ensiapukurssin järjestäminen kylätuvalla 

Selvitellään eri vaihtoehtoja kurssin järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Juhani selvittää 
Pohjois-Savon Kylät ry:n mahdollista roolia järjestäjänä ja rahoittajana ja Eila selvittää 
kansalaisopiston roolia. Ensiapukurssi toteutuisi ensi kevään (EA 1) ja syksyn (EA 2) aikana. 

d. 4H kerhon vetäjä/järjestely viikottaisille koontumisille 

Päätettiin, että 4 H-kerhon toiminnassa pidetään välivuosi, sillä järjestely-/ohjausvastuun 
siirtyminen seuran omille toimijoille tuli liian nopealla aikataululla. 

e. Kuukausittaisten ”lauluiltojen” järjestelyt 

Päätettiin jatkaa kuukausittaisia tapahtumia joko lauluiltoina tai muina tapahtumina. 
3.11.2017 on palvelupäivä, 30.11. askarteluilta ja 1.12 pikkujoulu joululauluineen. 

 

8. Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta. 

Kaksi uutta jäsentä, joten jäsenten yhteismäärä on 42. 

 

9. Muut asiat. 

a. Kylätuvan lämmityksestä sopiminen 

Sovittiin kylätuvan lämmittämiselle kahden viikon vuorot seuraavasti: 

viikot 41 ja 42 hoitaa Merja ja Markku 

viikot 43 ja 44 Eila 

viikot 45 ja 46 Timo S 

viikot 47 ja 48 Risto 

viikot 49 ja 50 Juhani P 

viikot 50 ja 51 Timo R 

Vuoroja voi vaihtaa kilauttamalla ”kaverille”, jos tulee pakollisia muita ohjelmia. 

 



b. Valaistun hiihtoladun ylläpidosta sopiminen 

Kyläläisillä ei ole sellaista työkelkkaa, joka sopisi ladun ylläpitoon. Juhani selvittää kaupungin 
roolia ladun ylläpidon suhteen ja Timo S selvittää Pieksänkosken latujen ylläpitäjän 
mahdollisuutta hoitaa myös Halunan valaistulatu. Keskusteltiin myös siitä mahdollisuudesta, 
että Pieksänkosken ja Halunan ladut yhdistettäisiin pidemmäksi ladustoksi. 

c. Kuka tekee palvelupäivän leivät ja onko leipiä myös myytävänä, selvittely on vielä kesken ? 

d. Kyläraadin asioita – Eila osallistui varajäsenen roolissa kyläraadin kokoukseen ja kertoi 
kehittämisrahojen käyttömahdollisuuksista. Mietitään vuodelle 2018 erilaisia 
kehittämiskohteita, joissa Halunaseura voisi olla toteuttajana. Eila toimii yhdyshenkilönä 
kyläraatiin päin. Nilsiän alueilla on toivottu maatalousyrittäjien palvelupäivää ja se olisi hyvä 
jatkumo jo järjestetyille palvelupäiville Halunaseuran järjestettäväksi. 

e. Syystalkoot järjestetään 14.10. klo 13 alkaen Halunatuvalla. 

f. Oleiluillasta tuli Markulta esitys. Ilta päätettiin pitää ensimmäisen kerran 12.10 klo 18 – 21. 
Oleiluiltojen vetovastuu on Markulla. Illassa on hauskaa yhdessäoloa, pelailua ja vain 
löhöilyä – ei mitään talkoomeininkiä! 

g. Grillikodan säännöt valmistellaan kodan valmistuttua. 

h. Ulkohuussin aukioloa hiihtokaudella selvitellään. 

i. Kylätuvan kylttien ja Halunakylttien saamista 75 tien varteen selvittelee Risto Ely-keskuksen 
kanssa. Kylätuvan kyltit tulisivat 75 tien varteen ja Pieksänkoskentien varteen. Haluna kyltit 
tulisivat 75 tien varteen kylän rajoille (Välijoki ja Kauppisen joki). 

j. Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää 14.11.2017 klo 18:00 – 20:00 

 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04 

 

   Eila Tolppanen 

 Timo Saarelainen, pj  Eila Tolppanen, siht 


