
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  4.2.2019 klo 18.30 – 19,50 

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, 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. Tapahtumat on hoidettu sovitusti. 

5.  Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne 

Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen. Talkoilla ja tapahtumilla sekä kylätuvan 
varauksilla on saatu hyvin rahaa toiminnan mahdollistamista varten. Tammikuussa on ollut 
useita kylätuvan varauksia kokouksille ja yksityistilaisuuksille., joista tuloja on kertynyt 
kassaan positiivisesti. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Suuria maksueriä ei ole tiedossa. 
Rallisprintin talkoista ja palvelupäivän järjestelyistä on tulossa rahaa. 

6.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta 

Seuralla on 2018 vuoden lopussa 63 maksanutta jäsentä, tammikuussa on jo muutama 
2019 jäsenmaksu maksettuna. 

7.  Muut asiat  

a. Halunaseura ry:n vuosikokouksen valmistelu ja johtokunnan ehdotukset 
vuosikokoukselle. Puheenjohtaja on tehnyt alustavan version toimintakertomuksesta, 
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kaikki käytiin kokouksessa läpi ja tehtiin niihin 
lisäyksiä sekä pieniä muita muutoksia. Puheenjohtaja lähettää tekemiensä muutosten 
jälkeen kyseiset versiot kaikille johtokunnan jäsenille tarkistamista ja hyväksymistä varten. 



Tilinpitäjä on tehnyt viime vuoden taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöksen ja se käytiin läpi 
kokouksessa. Tiliasiakirjat päätettiin esittää toiminnantarkastajille tilinpitäjän tekemässä 
muodossa. Uutta evästystä tuli kaikille johtokunnan jäsenille siitä, että kaikki kuitit pitää 
jatkossa olla tarkasti kohdennettuna jollekin toiminnolle joko tuloina tai menoina sekä 
tilavuokrakuitissa tulee olla selkeästi, että mitä tarkoitusta varten tilaa on vuokrattu. 
Tilinpitäjä sitten erottelee verottomat ja veronalaiset tulot ja menot. Halunaseuran 
stretegia päätettiin päivittää 14.3.2019 olevan työpajan yhteydessä. 

b. Kalakukon uusi hankehaku Puiku 2 syksyllä 2018. Puheenjohtaja on tehnyt hakemuksen 
Kalakukko ry:lle. Biljardipöytä hankittiin edullisesti käytettynä ja yhteishinta pöydälle ja 
tukevalle kansilevylle oli 240 €. Eila on tilannut Koti-Siilistä kolme kuuden hengen pöytää ja 
18 tuolia. Osa vanhoista osittain rikkonaisista tuoleista ja kapeista pöydistä toimitetaan pois 
Halunatuvalta. 

c.  Halunaseura ry:n sääntöjen päivitys vastaamaan uutta yhdistyslakia. Säännöt eivät ole 
vielä palautuneet Ns-liitolta. Timo S tiedustelee sääntöjen tilannetta. 

d. Palvelupäivät pidetään keväällä sovitun mukaisesti vielä neljä kertaa. Syksyllä pidetään 
sovitut kolme palvelupäivää. Päätettiin, että vuoden 2020 aikana pidetään kolme 
palvelupäivää kevätkaudella ja kolme palvelupäivää syyskaudella. 

e. Halunan rallisprintti 3.2.2019 meni suunnitelmien mukaisesti, mutta yleisöä oli totuttua 
huomattavasti vähemmän. 

g.  Kesän 2019 lasten leirit. Eila on hakenut rahoitusta Avilta 8000 € kolmen viikon 
kesäleirien pitämistä varten. OP tarjoaa tällekin kesälle haettavaksi kesätyöntekijöitä 15 – 
17 vuotiaista. Päätettiin tehdä hakemus kahdesta kesätyöntekijästä Halunaseuralle. 

h.  Halunatuvan lämmitysvuorot: 

viikot 7 – 8 Timo Saarelainen, viikot 9 – 10 Esko Ahonen, viikot 11 – 12 Risto Mömmö ja 
viikot 13 – 14 Eila Tolppanen. 

 10. Seuraava johtokunnankokous 

                 Puheenjohtaja kutsuu kokoon seuraavan johtokunnan kokouksen. 

11.  Kokouksen päätös. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,50   

   

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 


