
Halunaseura ry    Kokouspöytäkirja 

Johtokunnankokous 

 

 

Aika:  20.6.2017 klo 18.00 – 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. Läsnäolijat: Saarelainen Timo 

seuran pj, Riekkinen Timo, Mömmö Risto, Pentikäinen Juhani, Ronkainen Merja, Keinänen Anu, 

Ahonen Esko ja Tolppanen Eila. 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Eila Tolppanen. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

5. Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus 

a. Kassan tilanne, seuran rahatilanne on suunnitelmien tasolla. Kalakukko ry:ltä on tullut päätös 

kameravalvontajärjestelmään ja laavun rakentamiseen liittyvästä avustuksesta ja laskuttaa saa 

erissä. 

b. Lähiajan laskutuksi/veloituksia 

Laskut tulossa keittiön kaapeista, laavupuista, sahauksesta ja kameravalvontajärjestelmästä – heti 

laskujen maksun jälkeen kuitit Kalakukko ry:lle saamisia varten. Veloituksia on yhdestä 

tilaisuudesta tulossa. 

 

6. Vuoden 2017 investointien tilannekatsaus 

a. Kota/grillikatos, toimenpidelupa on myönnetty, hirret sahattu ja toimitettu seuran pihaan. Hirsien 

vuolemisen talkoopäiväksi sovittiin 2.7. klo 10 – 15. Pohjan tekotalkoot heinäkuussa, kiviä 

pohjarakenteisiin mahdollisesti vanhalta koululta Terolta (Risto kysyy). 

b. Kameravalvontajärjestelmä, kamerat on asennettu ja nettipohjainen valvontaohjelma on asennettu 

Eskon ja Riston puhelimeen, muille johtokunnan jäsenille koulutusta syksyllä. Tutustuimme jo 

olemassa olevaan dataan ja liveseurantaan – toimi erittäin hyvin ja kuva oli selkeä television 

näyttöruudulla. 

c. Varastokaapit on asennettu paikoilleen keittiön viereiseen tilaan. 

d. Pöydät/tuolit juhlia varten – hankittu uusi induktioliesi vanhan huonosti toimivan lieden tilalle. 

Pöytiä ja tuoleja emme hanki tässä vaiheessa, vaan katsomme tilanteen myöhemmin. 

 

7. Kesäajan yhteiset tapahtumat 

a. Kesäleirit lapsille/nuorille, ensimmäiselle leirille 26.6. - 30.6.17 on ilmoittautunut hyvin 

osallistujia. Keskustelimme leirin osallistujista, halunalaisia on erittäin niukasti osallistujissa, mutta 

naapurikylät ovat osallistumassa aktiivisesti. Leirin toimintaa varten hankittavat harrastustarvikkeet 

max 200 € - avustus Nuorisoseurojen liitolta (Eila hankkii tarvikkeet ja huolehtii laskutuksen 

toteutuksen yhdessä Jussi Salmen kanssa). Leirin juoksevien menojen toteutus hoidetaan 

seuraavasti: Eila hankkii ruokatarvikkeet ja maksaa ohjaajien (kolme ohjaajaa) palkkiot suoraan 

leirimaksuista. Tilasta ei mene vuokraa. Leirille osallistuvien vanhemmille tieto, että leirin toimesta 

lapsia  ei ole vakuutettu. 



Seuraaville leireille on vielä tässä vaiheessa niukasti ilmoittautuneita, joten toteutuminen on vielä 

kysymysmerkki, toivottavasti kuitenkin edes toinen isojen leiri (yli 11 vuotiaiden) toteutuu. 

b. Yhteiset asiat naapurikylien kanssa: Pajulahden kyläyhdistys on muodostamassa uutta 

johtokuntaa, joten yhteistyökuviot tässä vaiheessa juhannuksen osalta eivät toteudu. 

Juhannusaattona Markku Ronkainen laittaa lipun tankoon ja Eila ottaa sen pois juhannuspäivänä. 

Tansseja ei järjestetä, vaan karaoke-iltaa kaavaillaan pidettäväksi 29.7.17. Risto ja Timo S hoitavat 

karaokeisännän kysymisen. Timo S laittaa illasta tiedon Pitäjäläisen verestämuistia palstalle ja Eila 

laittaa Savon Sanomien tapahtumatosioon. Muita juhlia emme tässä vaiheessa suunnittele, mutta 

syksyllä mahdollisesti miesten ruuanlaittokurssi. Muihin tapahtumiin palataan seuraavassa 

kokouksessa. 

c. Osallistuminen erilaisten tapahtumien talkoisiin: MTB-pyöräily Tahkolla 1.7.2017, sinne 

osallistutaan liikenteenohjaukseen/järjestysmiehiksi. Neste Ralliin eivät Nilsiän Urheiluautoilijat ole 

tällä näkymällä menossa, joten sinne osallistuminen ei ole ohjelmassa tänä vuonna. Tahko 

Finntriatloniin (5.8.17) osallistutaan liikenteenohjaukseen ja järjestysmiestehtäviin ainakin. 

d. Maaseutuparlamentti Leppävirralla 1 – 3.9.17, sinne kaivataan osallistujia jo edeltäviksi päiviksi 

rakennustehtäviin ja tapahtuman jälkeisiin päiviin purkutehtäviin, sekä tapahtuman aikana 

järjestysmies-, liikenteenohjaus- ja ensiaputehtäviin. Eila on jo ilmoittautunut olemaan 2-3.9 ja 

purkutehtävissä. Juhani on ilmoittautunut koko ajalle. Muita kaivataan vielä osallistumaan. Tavoite 

on, että tapahtumassa on seuralla vähintäänkin 10 talkoovuoroa. 

e. Ideoita tarvitaan seuran tulonhankintaan. 

 

8. Tilannekatsaus seuran jäsentilanteeseen 

Seuralla on tällä hetkellä 36 maksanutta jäsentä. Tiedote 3/17 seuran toiminnasta jaetaan kesän 

aikana kaikkiin talouksiin ja siinä on tietoa jäseneksi liittymisestä. 

 

9. Muut asiat 

a. Anu ja Juhani hoitavat seuran nettisivuja ja toiveena olisi saada seuran facebook-sivustolle kuvia 

tapahtumista. Kuvat voi toimittaa Anulle tai Juhanille vaikka muistitikulle tallennettuna. 

b. Kyläturvallisuus – Juhani, Esko ja Juha Kärkkäinen ovat olleet koulutuksessa ja 26.8.17 on 

tutustumiskäynti kyläturvallisuuden toimintaan Enoon Pohjois-Karjalaan. 

c. Kehittyvät kylät projektin seurantapalaveri – Timo S sopii Tuula Palosaaren kanssa ajankohdan 

yhteiselle palaverille Pajulahden kanssa. Halunaseura ehdottaa päiväksi ja ajaksi 15.8.2017 klo 18 

Halunatuvalla. 

d. Päätettiin ostaa ruohonleikkuri, Timo R hoitaa hankinnan. Ruohon leikkuun hoitaa johtokunnan 

jäsenet vuorotellen n. kerran viikossa, Risto organisoi homman. 

e. Roskalaatikon tyhjennys – Markku hoitaa tilauksen. 

f. Kotihoitoillan terveiset – Eila osallistui Pohjois-Savon yrittäjien ja Kehittyvät kylät toimijoiden 

järjestämään kotihoidon iltaan Valkeisen motellilla. Sote uudistuksen myötä voi kyläyhdistyksille ja 

saroille avautua mahdollisuuksi toimia palveluntuottajina esim. palvelusetelien käytön myötä. Esim. 

Porissa on hyvät kokemukset kyläyhdistyksen toiminnasta vanhusten kyydityksissä ja 

turvapuhelinpalveluiden hoitamisessa. 

g. Juhani tilaa hiekkakuorman lentopallokentälle. 

h. Timo R osallistui Palonurmessa järjestettäviin nuorisoseurojen 110- vuotisjuhliin ja hän kertoi 

tapahtumaan liittyvät terveiset. Tapahtuma oli ollut rennon letkeä ja osallistujia oli ollut n. 100. 

i. Halunatuvalla järjestettävien tapahtumien ravintolapalvelut: Merja hoitaa tapahtumien tilauksiin 

liittyvät asit ja kertoo tilauksen yhteydessä paikallisista ravintolapalvelujen tuottajista. Tapahtuman 

järjestäjä päättää itse, että mistä hän palvelun hankkii. Tapahtuman tuotto seuralle on tilavuokra. 

Tilavuokra taksat löytyvät seuran nettisivuilta. Tapahtuman järjestäjä voi hankkia siivouspalvelun 

seuralta ja se maksaa 20 €. Liinoista peritään 10 €/tapahtuma. Halunatuvalla pidettävien seuran 

omien tapahtuminen kaikki tuotto tulee seuralle. Halunatuvalla pidettävistä kokouksista tilavuokra 

seuralle ja tarjoilun hoitaa joko kokousväki itse tai seuran jäsenet talkoilla. 

j. Päätettiin, että lokakuun johtokunnan kokoukseen pyydetään Nuorisoseurojen keskusliiton 



johtokunta esittelemään nuorisoseurojen toimintamahdollisuuksia. 

 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 

 

 

 

     Eila Tolppanen 

 

Timo Saarelainen, pj     Eila Tolppanen, sihteeri 


