Halunaseura ry

PÖYTÄKIRJA

Johtokunnan kokous

Aika

14.11.2017 klo 18.00 –20.45

Paikka

Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna

Ennen virallista Halunaseuran kokousta tarjottiin kahvit ja pitsat Jussille ja Anitalle.
Pohjois-Savon Nuorisoseurat ry:n terveiset, Jussi Salmi ja Anita Jämsen
Käytiin vilkasta keskustelua nuorisoseurojen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Saimme eväitä erilaisten
tapahtumien järjestämiseen ja avustusten hakemiseen, esim. opintoryhmäavustus on 500 € ja
kurssiavustus max. 20 €/opintotunti. Jussi esitteli tulevan vuoden tapahtumia: 14.4.2018 on
nuorisoseurafoorumi Alapitkällä, Nuorisoseurakokous on Joensuussa ja syyskuussa on
nuorisoseurateatteriristeily. Kaikki nuorisoseurat ovat Suomen harrastajaseuran jäseniä. Jussi ja
Anita saivat meiltä ideoita vietäväksi muille nuorisoseuroille.
Halunaseuran virallinen kokous
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, Timo Riekkinen, Merja Ronkainen, Eeva Inola, 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.

5.

Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus
a. Kassan tilanne
Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen.
Eila tilitti kokouksessa Halunaseuran käteiskassaan 40 € kirjamyynnistä.
b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia
Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut.

Veloituksia on Halunatuvan tapahtumavuokrista.

6.

Vuoden 2017 investointien tilannekatsaus
c. Kota/grillikatos
Grillikatoksen rakentaminen alkaa 20.11. alkavalla viikolla ja hirsimestareina toimivat Jorma
Niskanen ja Risto Mömmö.

7.

Lähiajan yhteisten tapahtumien tilannekatsaus
d. Mahdollisen ”Pikkujoulu” tapahtuman järjestelyt
Tarkennetaan erillisessä palaverissa sekä pikkujouluasioita, että askarteluillan kulkua.
Martoista on lupauduttu vihannesten kuorinta avuksi kolme henkilöä. Halunaseura järjestää
pikkujouluun liittyvät asiat ja Pieksän Martat pikkujoulussa tapahtuvan arpojen myynnin ja
arpajaispalkintojen hankinnan. Ruokailun tuotot Halunaseuralle ja arpajaisten tuotot
Martoille.
e. Askarteluilta yhdessä Pieksän Marttojen kanssa on 30.11.2017 klo 17 - 20. Ohjaus ja
tarvikkeet tulevat Pieksän Martoilta. Osallistujat maksavat tarvikemaksuun. Pieksän Martat
osallistuvat pikkujoulun valmisteluun.
f.

8.

Mahdollisen SPR:n Ensiapukurssin järjestäminen kylätuvalla. Selvitellään eri vaihtoehtoja
kurssin järjestämiseksi ja rahoittamiseksi.

Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta.
Kaksi uutta jäsentä, joten jäsenten yhteismäärä on 42.

9.

Muut asiat.
g. Valaistun hiihtoladun ylläpidosta sopiminen
Timo S selvittelee asiaa Juhani Pentikäisen kanssa.
h.

Kyläturvallisuus/vapaaehtoinen pelastuspalvelukoulutus
VAPEPA järjestää vapaaehtoisen pelastuspalvelukoulutuksen Halunatuvalla 13.12. klo 18-21,
järjestelyt hoitaa Juhani. Koulutus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

i.

Grillikodan ja keittiön käytön säännöt valmistellaan joulukuun aikana. Eila valmistelee
yhdessä Merjan kanssa keittiön säännöt. Grillikodan säännöt valmistellaan yhdessä
rakentajien kanssa.

j.

Halunaopasteet on tilattu. Halunaopasteet tulevat keväällä ja kylätupakylti tulee talon
päätyyn. Kyltin tekevät ”seuran omat miehet”.

k. Aidassa olevat jouluvalot päätettiin ostaa Halunaseuralle.
l.

Päätettiin tehdä talkoilla Tahkovuorella mökin maalaus ja varastokopin teko vuoden 2018
puolella.

10.

Seuraava johtokunnankokous
Seuraava johtokunnankokous on vuoden 2018 toiminnan suunnittelukokous ja se pidetään
17.12.2017 klo 13 – 17 Halunatuvalla.

11.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

Eila Tolppanen
Timo Saarelainen, pj

Eila Tolppanen, siht

