Toimintakertomus 2016 – Halunaseura ry
Halunaseura ry:n jäsenmäärä kehittyi suotuisasti ja rekisteröityjä jäseniä nuorisoseurassa oli vuonna 2016
60 kappaletta. Useamman vuoden kestänyt kylätupaprojekti, johon kuului myös kylätuvan lähialueen
siivous ja raivaustyöt, saatiin valmiiksi vuoden 2016 kesään mennessä ja kylätuvan virallisia avajaisia
juhlittiin kesällä. Seuran talous saatiin vakautettua erityisesti ulkopuolisille tehdyillä palveluilla, jotka
liittyivät mm. Tahkon alueen toimintoihin. Halunaseuralla ei ole lyhyt- eikä pitkäaikaisia velkoja ja vuoden
2016 tilinpäätös näyttää pientä positiivista tulosta suunnitelmien mukaisesti. Halunaseura omistaa
kylätuvan ja sen ympärillä olevan tontin.
Halunaseura on ollut mukana seuraavissa toiminnoissa vuoden 2016 aikana.
1. Olemme osallistunut Pohjois-Savon Kylät ry:n koordinoimaan Kehittyvät kylät – projektiin
kyläturvallisuuteen liittyvässä teemassa. Asiasta on pidetty esim. syksyllä yleinen
keskustelu/suunnittelutilaisuus kylätuvalla. Projekti jatkuu vielä vuodelle 2017.
2. Liikunta
Kylän valaistu latu on ollut kaikkien hiihtoa harrastavien henkilöiden käytössä. Valaistun ladun
kunto on hyvällä tasolla ja tämä on lisännyt ladun käyttöä. Kylätuvan vieressä on hyväkuntoinen
lentopallokenttä, joka on ollut myös kaikkien kyläläisten vapaassa käytössä.
3. Musiikki
Kylätuvalla on pidetty kuukausittain avoin lauluilta kaikille yhteislaulusta kiinnostuneille.
Lauluilloissa on ollut osallistujia 12 – 50 kpl/lauluilta. Kävijämäärä on vaihdellut hiukan lauluiltojen
teemojen mukaan. Joulukuussa järjestettiin erityinen ”Joululaulut” tapahtuma, jossa oli
esiintymässä myös vierailevia artisteja.
4. Lapset ja nuoret
Kylätuvalla on kokoontunut viikottain 4H – kerho ja sen lisäksi perhekahvila joka toinen viikko. 4Hkerhossa on ollut 5-7 osallistujiaa / kerhoilta. Perhekahvilaan osallistujamäärä on ollut hiukan
pienempi.
5. Ikäihmiset
Syksystä alkaen kylätuvalla on kokoontunut joka toinen viikko ”matalan kynnyksen liikuntaryhmä”
jonka kohderyhmänä on ollut erityisesti ikäihmiset. Osallistujia liikuntaryhmässä on ollut 4 – 10 kpl
/kerta.
6. Kylätuvalle myydyt (sisäiset/ulkoiset) tilaisuudet
Kylätuvalla on pidetty monenlaisia perhejuhlia ja muitakin yksityistilaisuuksia. Kylätuvan
varustetaso mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien järjestämisen jopa 60 hengen seurueille.
Kylätuvan vuokraus tällaisiin tilaisuuksiin on tärkeää Halunaseuran taloudenpidon kannalta.
7. Halunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt palvelut
Halunaseura on myynyt palveluja ulkopuolisille tahoille talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Palvelut liittyvät esim. teiden varsien siivoukseen, liikenteen ohjaukseen erilaisissa tapahtumissa ja
yksittäisten talkoopalveluiden tarjontaan Tahkon alueen toimijoille. Vuoden 2016 aikana nämä
ulkopuolisille myydyt talkoopalvelut tasapainottivat seuran talouden.

8. Kylätuvan tapahtumat
Kylätuvalla pidettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 114 erilaista tapahtumaa, jotka jakautuvat alla
olevan listan mukaisesti.
- 4H ja perhekahvila 42 kpl
- lauluilta / musiikkitapahtuma 12 kpl
- palaverit (seurat/järjestöt/kunta) 21 kpl
- yksityistilaisuudet 27 kpl
- liikunta / lasten hiihto 12 kpl

Halunaseura ry:n hallinto
Halunaseura ry:n johtokuntaan vuodelle 2016 valittiin vuosikokouksessa seuraavat henkilöt
Sakari Pentikäinen, puheenjohtaja
Timo Saarelainen, varapuheenjohtaja (uusi)
Esko Ahonen, jäsen (erosi kesken vuoden)
Eeva Inola, jäsen (uusi)
Anu Keinänen, jäsen (uusi)
Merja Kytövaara, jäsen
Juhani Pentikäinen, jäsen
Timo Riekkinen, jäsen (erosi kesken vuoden)
Toiminnantarkastajat
Senja Keinänen
Sirkka Pirinen
Leena Kärkkäinen, varalla
Juha Kärkkäinen, varalla
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
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