
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

Aika  3.5.2018 klo 18:00 – 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: Saarelainen Tmo pj, Ronkainen Merja, Ahonen Esko, Pentikäinen Juhani, Mömmö Risto, 
Keinänen Anu ja Tolppanen Eila siht. 

  

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puhennjohtajaksi 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 ja kassassa on rahaa suunniteltujen toimintojen ja 
hankintojen maksamiseen. Alkuvuodesta ei ole ollut muita kuin tapahtumien tarjoiluun liittyviä 
hankintoja ja tuloja on ollut tapahtumista. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut ja seuraavien kalenterin mukaisten 
tapahtumien tilavuokratulot ja tarjoilukulut sekä tarjoilusaamiset. Laavurakennuksen puuttuvien 
tarvikkeiden hankinta kesäkuun alun aikana ja laskutus Ely-keskukselta kesäkuun loppuun 
mennessä. Touko-, kesä- ja heinäkuussa on Halunatupa hyvin vilkkaassa käytössä erilaisten 
tapahtumien ja juhlien vuoksi. 

 

6.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta 

               Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on 45 henkilöä 

 

7.  Muut asiat  



             1.  Kesän tapahtumat 

a) 19.5.18 klo 10-13 kirpputori Halunatuvalla, vastuuhenkilöt Anu ja Merja 

b) 24.5.18 klo 18 – 20 on Taitolomassa Pieksän Marttojen järjestämä kaikille avoin puutarhapäivä, 
sisäänpääsymaksu 5 €, sisältää pullakahvit. 

c) 28.5.18 klo 18.30 Lauluilta Halunatuvalla 

d) 9.6.18 Avoimet kylät tapahtumia järjestetään ympäri maakuntaa ja Halunaseura päätti osallistua 
päivään jollakin ohjelmalla. 

e) 11 – 15.6 ja 18 – 22.6.18 lasten kesäleirit Halunatuvalla, vastuuhenkilöt Eila ja Anu 

Pohjois-Savon Osuuspankin palkkatuella voimme palkata yhden leiriohjaajan kahdeksi viikoksi 
palkkasummalla 400 €. Halunaseura maksaa palkkauksesta aiheutuvat työnantajamaksut. Tehtävään 
oli viisi hakijaa, Anu ja Eila haastattelivat hakijat ja hakijoista tuli valituksi Veera Immonen. Muut 
Halunaseuran palkkaamat leiriohjaajat ovat Julia Metso, Joonas Oikarinen, Jessica Metso, Samuel 
Latva-Käyrä ja Eila Tolppanen. Leirille on haettu 2000 € AVI:lta lasten ja nuorten lomanaikaisten 
aktiviteetien vuoksi myönnettävää avustusta, sekä tarvikehankintoihin 300 € Nuorisoseurojen 
liitolta. 

f) 22.6.18 juhannuskokko Pajulahden kylätoimikunnan järjestämänä. 

g) 28.6.18 Pieksän Martat ovat hankkineet lippuja Rautavaaran kesäteatteriin  näytelmään ”valtion 
vakituinen mies”, ilmoittautumiset Pirjo Eskeliselle. 

h) 20.7.18 ”tennaritanssit- kesätapahtuma Halunatuvalla alk. klo 18. Tapahtuman tarkempi ohjelma 
suunnittelussa 

i) mopotapahtumaa on ehdottanut Kaija Hartikainen ja sen järjestäminen sai kannatusta, 
vastuuhenkilö Merja kysyy tarkempaa tietoa aiheeseen liittyen Kaijalta. Toteutetaan nähtävästi 
syksyllä. 

  

2. Kesän talkoot 

a) grillikatos/laavutalkoot jatkuvat, vastuuhenkilö Risto Mömmö 

b) tievarsien siivoustalkoot 9.5.18 klo 17 alkaen, vastuuhenkilö Juhani P, tiedotejakelu ennen tätä. 
Eila hankkii jätesäkit ja Juhani peräkärrin. 

c) polttopuutalkoot 17.5.18 klo 17 alkaen, vastuuhenkilö Risto Mömmö, tiedotejakelussa esillä. 

d) Halunatuvan tervaustalkoot 20.5 alkaen, vastuuhenkilö Risto Mömmö. 

e) maalaustalkoot Tahkolla, vastuuhenkilö Juhani P. 

f) 29 – 30.6.18 MTB-pyöräilytapahtumaan Tahkolle liikenteenohjaukseen ja järjestyksenvalvonta-
tehtäviin talkoolaisiksi Halunaseuralta 10 henkilöä, vastuuhenkilö Timo S. 

g) 11.7.18 Finntriatlon- tapahtumaan Tahkolle liikenteenohjaukseen ja järjestyksenvalvonta-
tehtäviin talkoolaisiksi Halunaseuralta 10 henkilöä, vastuuhenkilö Timo S. 

h) kirppisjärjestelyt, opasteet, pöytävaraukset, ilmoittelun ja pöytien jakamiset hoitavat Anu ja 
Merja ja samoin tapahtuman aikaisen Halunaseuran oman kirppispöydän ja buffetin. 

Kaikkiin esille tuleviin talkoomahdollisuuksiin osallistutaan seuran voimavarojen puitteissa. 

             3. Muut muut asiat 



                          a) Eila esitti Halunaseuralle hankittavaksi keittiöön lapsille soveltuvia aterimia sekä tarjoilu- ja 
 ruuanvalmistusastioita. Arvio hankittavien hinnoista n. 400 €. Päätettiin, että Eila hankkii 
 tarvittavat astiat ennen leirejä. 

                          b) Kirsti Taattolalta on tullut Nilsiän pitäjäyhdistyksen jäsenmaksuesitys, päätettiin, että 
 jäsenmaksua ei makseta, koska jäsenyydestä ei nähty aiheutuvan lisäarvoa 
 Halunaseuran  toiminnalle. 

                          c) päätettiin, että ei osallistuta maaseutualueiden esittelyyn. 

                          d) Ely-keskus on luvannut Haluna-kyltit kylän rajoille, vastuuhenkilöt Timo S ja Risto. Samalla 
 kekusteltiin Halunatuvan opastekylteistä ja Halutuvalle laitettavasti nimikyltistä. Asiaa 
 selvitellään ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa (Risto ja Timo S) 

                           e) käsiteltiin Veli Lappalaisen Halunaseuran johtokunnalle osoittama kirje. Pj. Timo 
 Saarelainen tekee kirjeessä esille tulleista asioista vastineen ja lähettää vastineen Velin 
 ohjeistuksen mukaan. 

8. Seuraava johtokunnankokous 

                Puheenjohtaja kutsuu kokoon seuraavan johtokunnan kokouksen asioiden tärkeyden 
 mukaan 

9.  Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30 

 

    Eila Tolppanen 

 Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 

 

  


