
Halunaseura ry  PÖYTÄKIRJA 

Johtokunnan kokous 

 

Aika  9.1.2019 klo 18.30 – 20.10 

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, Merja Ronkainen, 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 ovat toteutuneet. 

5.  Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne 

Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen. Talkoilla on saatu hyvin rahaa toiminnan 
mahdollistamista varten. Tammikuussa on useita kylätuvan varauksia kokouksille ja 
yksityistilaisuuksille. 

b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia 

Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Suuria maksueriä ei ole tiedossa. 
Eri tapahtumista tulee sekä tuloja, että menoja. 

6.  Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta 

                           Seuralla on 2018 vuoden lopussa 63 maksanutta jäsentä. 

7.  Muut asiat  

a. Halunaseura ry:n vuosikokouksen valmistelu ja johtokunnan ehdotukset 
vuosikokoukselle. Päätettiin pitää heti helmikuun alussa erillinen johtokunnan kokous 
vuosikokousasioista. Vuosikokous päätettiin pitää 24.2.2019 klo 13 alkaen ja johtokunnan 
valmistelevakokous 4.2.2019 klo 18.30 alkaen. 

b. Kalakukon uusi hankehaku Puiku 2 syksyllä 2018. Puheenjohtaja on tehnyt hakemuksen 
Kalakukko ry:lle. Risto pyytää ilmalämpöpumpusta tarjoukset kolmelta toimittajalta 



paikalleen asennettuna. Johtokunta hyväksyy toimittajan. Lämpöpumppu asennetaan  
tupaan, keittiön vastaisen seinän viereiselle ulkoseinälle. Kalusteina päätettiin hankkia 
biljardipöytä ja ruokailupöytiä sekä tuoleja. Eila hoitaa pöytien sekä tuolien hankinnan. 
Projektori ja PC päätettiin hankkia hiukan myöhemmin. 

c.  Halunaseura ry:n sääntöjen päivitys vastaamaan uutta yhdistyslakia. Puheenjohtaja on 
ollut yhteydessä nuorisoseurojen liittoon ja johtokunta hyväksyi liiton mallisäännöt 
täydennettynä Halunaseuraa koskevilla tiedoilla hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi NS-
liitolle. Liitto käsittelee säännöt omassa tammikuun lopussa pitämässään kokouksessa. 
Allekirjoitetut säännöt johtokunta esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 

d. Palvelupäivien tarkennettu ohjelma laitetaan tammikuun tiedotteeseen. 26.1.19 
palvelupäivä monipuolisen ruuan valmistus Otto Leskisen johdolla. 19.2.19 palvelupäivä on 
teemalla laskiainen ja bingo. 19.3.19 palvelupäivä on teemalla vanhanajaniltamat. 16.4.19 
palvelupäivä on teemalla hyvänolon päivä, ohjelmassa jalkahoitoa, hierontaa, hiusten 
leikkuuta, verenpaineenmittausta ja verensokerin määrittämistä.  14.5.19 palvelupäivä on 
teemalla aivojumppa, muistipelejä ja muita pelejä sekä joku lyhyt luento mahdollisesti. 

e. Hiihtoladun ylläpidon järjestelyt. Hiihtolatu on hiihtäjien käytössä. 

f. Halunan rallisprintti 3.2.2019 järjestelyt. Talkoisiin on saatu hyvin porukkaa. Halunaseura 
hoitaa lippujen myynnin, liikenteenohjauksen ja osittain järjestyksen valvonnan sekä pitää 
yhdessä Pieksän Marttojen kanssa kahdessa pisteessä kioskia. Martat järjestää 
tapahtumassa arpajaiset. Kioskin puhdas tuotto jaetaan tasan Pieksän Marttojen ja 
Halunaseuran kesken. Erillinen työryhmä Timo S, Risto, Pirjo ja Eila pitävät käytäntöihin 
liittyvät palaverit sekä yhteistyöpalaverin Nilsiän UA:n edustajien kanssa. 

g.  Kesän 2018 lasten leirit. Eila on hekenut rahoitusta Avilta 8000 € kolmen viikon 
kesäleirien pitämistä varten. Keskusteltiin yö-vahtien määrästä ja siitä ketä saataisiin 
talkoilla yö-vahhdeiksi leiriohjaajien lisäksi. Leiriohjaajille tulee muutoinkin paljon 
tunteja/viikko. Leiriohjaajat ovat palkallisia. 

h.  Halunatuvan lämmitysvuorot: 

viikot 3 - 4 Risto Mömmö ja viikot 5 – 6 Merja Ronkainen, loput kevään vuorot päätetään 
seuraavassa kokouksessa. 

 10. Seuraava johtokunnankokous 

             Seuraava kokous päätettiin pitää 4.2.19 klo 18.30 alkaen. 

11.  Kokouksen päätös. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10     

 

 

    Eila Tolppanen 

  Timo Saarelainen, pj   Eila Tolppanen, siht 

 


