Toimintasuunnitelma 2019 – Halunaseura ry
Halunaseura ry.n toimintaa on kehitetty eteenpäin käytännön toimenpiteillä vuoden 2018 aikana
edellisessä vuosikokouksessa päivitetyn pidemmän aikajänteen strategian mukaisesti.
Toiminnan painopistealueet liittyvät erityisesti lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin kohdistuviin hyvinvointia
edistäviin toimintoihin. Halunaseura ry:n toiminta yhdistää kylällä eri sukupolvia jakamaan tietoa ja
toimimaan yhdessä viihtyisämmän kyläyhteisön kehittämiseksi. Toimimme aktiivisena osapuolena
kehitettäessä käytännön yhteistyötä naapurikylien vastaavien toimijoiden ja samalla alueella toimivien
muiden vapaaehtoisuuteen perustuvien seurojen kanssa. Olemme saaneet sovittua ikäihmisille
suunnattujen palvelupäivien järjestämisestä jatkumona edellisen vuoden kokeiluille vuosille 2019 ja 2020
yhdessä Pohjois-Savon kylien kanssa. Olemme myös järjestäneet yhdessä samalla alueella toimivien Pieksän
Marttojen kanssa yhteisiä tapahtumia sekä pitäneet yhteisiä tapaamisia naapurikylien seurojen kanssa.
Jatkamme vastaavantyyppisten yhteisten tapahtumien järjestämistä myös vuoden 2019 aikana.
Päivitetyn strategian toteutuksen aikajänne on vuosille 2019 – 2023. Seuraavat painopistealueet on viety
vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan.
1. Kyläturvallisuus
VAPEPA (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) koulutuksia jatketaan ja kylätupa toimii tarvittaessa
paikallisesti kokoontumis- ja huoltopaikkana mikäli ryhmän palveluksia tarvitaan alueella.
2. Liikunta
Kylätuvan läheisyydessä oleva valaistu latu pidetään kunnossa seuran toimesta mahdollistaen
aktiivisen hiihtoharrastuksen talvikaudella. Kylätuvan piha-alueella olevalla lentopallokentällä
järjestetään kesäaikaan viikoittain kaikille avoimia lentopallopelejä. Kylätupa ja uusi grillikota on
käytettävissä Tahkon moottorikelkkareitin levähdyspaikkana.
3. Musiikki
Jatkamme kuukausittaisia lauluiltoja joiden teemat muuttuvat vuoden mittaan. Järjestämme ennen
Joulua kaikille avoimen Kauneimmat Joululaulut -tapahtuman pikkujouluohjelman kanssa.
4. Lapset ja nuoret
Jatkamme edellisenä kesänä hyvän vastaanoton saanutta viikkoleiritapahtumaan lapsille/nuorille.
Osa leireistä mahdollistaa yöpymisen kylätuvalla.
5. Yhteistoiminta
Kylällä asuvat ihmiset tarvitsevat ”sosiaalisen ympäristön” jossa voivat tavata toisiaan. Jatkamme
kuukausittaisen ”Oleiluillan” järjestämistä kylätuvalla. Oleiluillan tarkoituksena on kokoontua
kylätuvalle keskustelemaan ajankohtaisista asioista ilman etukäteen sovittua ohjelma. Keskustelut
voivat liittyä esim. kylätoiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön kaupungin kanssa. Yhtenä
tavoitteena on saada siirrettyä ns. ”hiljaista tietoa” vanhemmilta sukupolvilta nuorille, jotta
paikalliset perinteet pysyvät elossa myös tulevaisuudessa.
6. Kurssitoiminta
Kylätuvalla, jossa on perinteinen leivinuuni ja hyvin varusteltu keittiö, järjestetään ”kokkikerho”
jonka kohderyhmänä on kaiken ikäiset ruuan laitosta kiinnostuneet henkilöt. Kokkikerhossa

keskitytään lähiruokaan. Kausiluontoisia yhteisiä aktiviteetteja on tarjolla vuodenaikojen
mukaisesti. Yhteisissä tapahtumissa voidaan valmistautua esim. erilaisten juhlien pitämiseen
(koristeet, leivonnaiset jne) tai marjojen ja sienten käsittelyyn.
Pohjois-Savon Liikunnan ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kanssa järjestetään erilaisia kursseja sovittujen
teemojen ympärillä.
7. Kylätupavastaava
Kylätuvan tekninen ylläpito järjestetään muutaman henkilön ryhmän avulla. Ryhmän toiminnan
vastuuhenkilönä on ”kyläpehtoori” joka organisoi työt ryhmän jäsenten kesken. Tällä mallilla
pystytään järjestämään kylätuvan tekninen ylläpito laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
8. Kylätuvalle myydyt (sisäiset/ulkoiset) tilaisuudet
Halunaseura ry:n talouden kannalta yksi tärkeä osa tulorahoitusta on kylätuvalle myydyt
tilaisuudet. Kylätuvan sijainti ja varustus mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien pitämisen paikan
päällä ympärivuoden. Laskutus tilaisuuksista koostuu tilavuokrasta ja mahdollisista paikan päälle
järjestetyistä lisäpalveluista (kahvi/ruokatarjoilu jne.). Tarkoituksena on, että kylätuvalla toimii
mahdollisimman monelle eri käyttäjäryhmälle vakiot viikottaiset varaukset. Näiden
vakiotapahtumien lisäksi kylätuvan palveluja myydään yksittäisiin tapahtumiin kuten
syntymäpäivät, seurojen kokoukset jne.
9. Halunaseura ry:n ulkopuolisille myydyt palvelut
Toinen tärkeä tulolähden on Halunaseura ry:n ulkopuolisille myymät palvelut. Palvelut liittyvät
esim. teiden varsien siivoukseen, liikenteen ohjaukseen erilaisissa tapahtumissa jne. Tahkon
ympärivuotiset aktiviteetit mahdollistavat erityisesti liikenteen ohjaukseen ja
järjestyksenvalvontaan liittyvien palveluiden myynnin palveluiden tarvitsijoille.

Yllä mainittuja painopistealueita työstetään vuoden aikana erilaisilla aikatauluilla sen mukaisesti kuinka
Halunaseuralla on resursseja käytettävissä. Eri osa-alueiden budjetti ja vastuuhenkilöt vahvistetaan vuoden
2019 alun yleisessä vuosikokouksessa ja johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.
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