
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  03.12.2018 klo 18.30 – 20.15 

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, Juhani Pentikäinen, Timo Riekkinen, 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. Kokouksessa sovitut tapahtumat ja tehtävät ovat 
toteutuneet kirjatussa muodossa. 

 

5.  Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne 

Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen. Erilaisilla koulutuksilla ja tapahtumilla 
olemme kartuttaneet seuran kassavarantoa. Joulukuun aikana on vielä varauksia 
kokouksille ja yksityistilaisuuksille. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Joulukuun tapahtumista tulee 
tuloina tilavuokria. 

 

6.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta 

                           Seuralla on 63 maksanutta jäsentä. 



 

7. Kalakukko ry:n hanke, Puiku 2 

                            Kalakukko ry:n hankerahat koskien Puiku 2:sta ovat haettavissa syksyllä 2018. 
 Päätettiin hakea rahoitusta seuraaviin hankintoihin: Ilmalämpöpumppu, projektori, 
 kannettava PC ja pöytiä sekä tuoleja. Hankintojen kustannusvaikutusarvio: 
 ilmalämpöpumppu asennettuna 1600 € (asennus talkootyönä), projektori 1000 €, PC 
 700 € ja kalusteet 3700 € (talkoilla kalusteiden noutaminen ja kokoaminen). 
 Hankintojen tärkeysjärjestys on seuraava: 

                         1. Projektori 

                          2. Ilmalämpöpumppu 

                          3. Kalusteet 

                          4. PC.    

 

8.  Muut asiat  

a. AVI:lta haettava rahoitus lasten  ja nuorten harrastustoimintaan. AVI:lta on 
mahdollisuus hakea avustusta 14.12.2018 mennessä lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan toteuttamiseksi 1.6.2019 – 51.5.2020. Eila tekee hakemuksen 
koskien lasten ja nuorten kesäleirejä ja muina aikoina olevien lomien aikaisia 
tapahtumia varten 8000 €. Hakemus on tehtävä Eilan omilla pankkitunnuksilla, joten 
tuloste hakemuksesta on vain johtokunnan käytössä. 

b. Halunaseura ry:n sääntöjen päivitys. Päätettiin päivittää Halunaseura ry:n säännöt 
vastaamaan uutta yhdistyslakia. Sääntömuutoksen pohjana päätettiin käyttää 
Suomen nuorisoseurojen mallisääntöja suorana jäsenenä. Timo S täyttää 
mallisääntöpohjalle Halunaseuraa koskevat tiedot ja lähettää sääntöluonnoksen 
liitolle hyväksyttäväksi. Liiton hyväksynnän jälkeen johtokunta esittää säännöt 
hyväksyttäväksi helmikuussa kokoontuvalle vuosikokoukselle. Hyväksynnän jälkeen 
säännöt menevät yhdistysrekisterin hyväksyttäväksi. Tällä sapluunalla sääntöjen 
hyväksymisprosessi on nopea ja edullinen. 

c. Hiihtoladun ylläpidon järjestelyt. Risto Mömmö on sopinut Matti Rissasen kanssa 
hiihtoladun talviaikaisesta ylläpidosta. Hiihtoladun paikka on merkattu ja 
maanomistajien kanssa on sovittu reitin paikasta. Muutama ladun valaisutolpista 
pitää siirtää ja samalla hoitaa sähköt ajantasalle, Risto hoitaa asiaa. Ladun pohjatyöt 
hoitaa Risto, Jupe ja Juha. Matti laskuttaa ladun ylläpitokustannukset suoraan 
kaupungilta. 

d. Palvelupäivien ohjelmat ja järjestelyt. Palvelupäivien teemat ja ajankohdat on 
sovittu seuraavasti: 

26.1.18 on teemana monipuolisen ruuan merkitys, Otto Leskinen on lupautunut 
”seremoniamestariksi”. 

Viikko 8/19 on teemana bingo, päivän päättävät Kehittyvät Kylät projektityöntekijät 
joulukuun aikana. 



Viikko 12/19 on teemana vanhan ajan iltamat, päivän päättävät Kehittyvät Kylät 
projektityöntekijät joulukuun aikana. 

Viikko 16/19 on teemana hyvinvointipalvelut, päivän päättävät Kehittyvät Kylät 
projektityöntekijät joulukuun aikana. Palveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät lyhyen 
esitelmän kera. Osallistujat maksavat itse seuran yhdessä palveluntuottajan kanssa 
sovitut summat seuraavista palveluista: 

Palvelutarjontana mm. hiustenleikkuu, jalkahoito, hieronta, verenpaineen 
mittaamista, verensokerin mittaamista. 

Viikko 20/19 pelit, muistipelit, aivojumppa jne.., lyhyen luennon kera 

Viikko 34/19 ulkoilma laulutapahtuma, soittajina Raimot ja laulujen vetäjinä 
paikalliset ”tähdet” 

e. Muita aktiviteetteja. Mietittiin, että millä aktiviteeteilla saisimme tapahtumiin 
paikalle nuoria ja lapsia myös talvikaudella sekä pysyvämmin. Heiteltiin ilmaan 
erilaisia vaihtoehtoja: tietokonepelit, luistelu, jääkiekon peluu mahdollisuus, sählyn 
peluu mahdollisuus jne..  

Järkevästi toteutettavissa olisivat tietokonepelit, biljardi, korona ja fortuna.  

Pelien käytännön järjestelyjä aletaan toteuttamaan heti vuoden alusta sekä aikuisille, 
että lapsille ja nuorille. Toivotaan innokkaita vetäjiä kyseisiin päiviin/iltoihin. 
Markkinointi !!!!! 

Biljardi pöydässä pitää olla pyörät ja pöydän päälle laitettava levy, joten pöytää voi 
siten käyttää monitoimipöytänä. 

  

             f. Sisävessojen rakentaminen laajennustyönä. 

Risto on ollut asiasta yhteydessä kaupungin rakennustarkastaja Heikki Kekäläiseen ja 
Jussi  Soiniseen. Jussi on käynyt tutustumassa Halunatupaan ja lupautunut tekemään 
alustavan kustannusarvion ja pohjapiirustushahmotelman n. 20 m2 laajennukselle. 

g. Halunan Rallisprintti ajetaan 3.2.19 Halunan maisemissa Pieksä- Niinimäki 
alueella. Halunaseura ja pieksän Martat osallistuvat yhdessä liikenteen ohjaukseen, 
lippujen myyntiin, järjestyksen valvontatehtäviin ja katsojien muonitukseen 
(makkaraa, kahvia ja mehua) 

 

  8. Halunatuvan lämmitysvuorot 

                        Viikot 1 ja 2 Timo S, viikot 3-4 Risto. 

 

   9. Seuraava johtokunnankokous 

                 Seuraava kokous päätettiin pitää 9.1.2019 klo 18.30 

   10.  Kokouksen päätös 



            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 

 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

  


