Halunaseura ry

PÖYTÄKIRJA

Johtokunnan kokous

Aika

3.9.2018 klo 18.30 – 20.30

Paikka

Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna

Ennen johtokunnan kokousta Pohjois-Savon Kylät ry:n projektipäällikkö Merja Kaija esitteli järjestön
saamaa rahoitusta koskien eri kylillä järjestettäviä palvelupäiviä teemalla ”ikäihmiset kiinni
lähiyhteisöön”. Palvelupäivien ohjelma laaditaan siten, että osallistujina voi olla kaiken ikäisiä.
Halunaseura ry on ilmoittanut lähtevänsä mukaan säännöllisesti järjestettäviin palvelupäiviin
vuoteen 2021 saakka. Sovittiin, että tapahtumia järjestetään yksi vielä tämän vuoden puolella ja
sitten 2-3 kertaa ensi keväänä ja syksynä.
Aiheet voimme itse valita. Luennoitsijoiden hankinnan ja mainonnan suorittaa hankkeeseen
palkattavat henkilöt.
Hankkeen budjetista voidaan korvata luennoitsijoiden kulut, tarjoilut, tilavuokrat ja kylältä valitun
yhdyshenkilön/kylätyöntekijän kulut 10 tuntia/palvelupäivä. Hankkeen aikana voi olla budjetoituna
17 x 10 tuntia kylätyöntekijälle.
Palvelupäivä voi pitää sisällään mitä tahansa ohjelmaa, mutta ei yksilökuluja (esim. hierontoja tai
jalkahoitoja):
–

retkiä ja kotikäyntejä

–

materiaalia ja välineitä, koulutusmateriaalia + koulutusta

–

ruokapalvelua

Mietittiin, että Halunaseura voisi aloittaa teemalla ATK ja älypuhelimet tutuiksi kaikille ja
kaikenikäisille.
Toisena teemana voisi olla monipuolisen ruuan valmistus kotona.
Mietittiin kuinka voisimme hoitaa autottomien kuljetuksen palvelupäiviin. Merja yrittää hakea
säätiöiltä rahoitusta kuljetuspalveluihin.

Toinen Merjan esittelemä hanke oli ”koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan”. Aiheesta on
koulutuksia meidän alueella:
–

2.10.18 klo 17.30 – 20.30 Siilinjärvellä – yhdistykset työnantajana

–

9.10.18 klo 17.30 – 20.30 Karttulassa – yhdistysten hyvä talous

–

11.10.18 klo 17.30 – 20.30 Kaavilla – yhdistyksien mahdollisuuksien ilta

–

13.10.18 klo 12.00 – 14.00 Juankoskella – järjestölauantai, yhdistysten varainhankinta

–

22.10.18 klo 17.30 – 20.30 Halunalla – yhdistysten hyvä talous-koulutus

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, 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. Talkoilla on saatu hyvin rahaa toiminnan
mahdollistamista varten. Lisäksi kesän aikana on ollut useita kokouksia ja kesäjuhlia sekä
lasten kahden viikon kesäleiri, johon saimme AVI:n avustuksen.
b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia
Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut. Syksylle on sovittu jo useita
tapahtumia, joista saamme ruokailu- ja kioskimyyntituloja
6. Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta
Seuralla on 63 maksanutta jäsentä.
7. Muut asiat
a. Kansalaisopiston pitämä EA 1 -kurssi viikoilla 37 ja 38.
b. Syys – joulukuun tapahtumista : tapahtumat ovat nähtävänä seuran
tapahtumakalenterissa.
17.11.2018 klo 8.00 – 17.00

VaPePa- etsintäkoulutus

22.10.2018 klo 17.30 – 20.30

Yhdistysten hyvä talous

2.10.2018 klo 18.30

Lauluilta

30.10.2018 klo 18.30

Lauluilta

9.11.2018 klo 8.00 – 13.00

Leader-ryhmä Pohjanmaalta ja Kalakukko ry kokous +
koulutus.

c. Kylätuvan tervaustalkoot 14. – 15.9.2018

Jupe kysyy paikalle Elektrorentiltä nosturin ja Risto huolehtii tervat ja pensselit.
d. Polttopuutalkoot - Jupe ilmoittaa päivän, jolloin saa paikalle klapikoneen.
e. Kalakukon uusi rahoitushanke koskien pienhankintoja - Mietitään mahdolliset kohteet
seuraavassa kokouksessa.
f. Pohjois-Savon Kylien tarjoama rahoitusmahdollisuus kylien teemapäiviin - Hankkeen
yhdyshenkilöksi valittiin seuran puolesta Eila ja samalla sovittiin, että kulukorvauksia
maksetaan matkoista ja hankinnoista.
g. Valot laavulle - Sovittiin, että Esko selvittää miten saadaan helpoiten laavulle valot.
h. Laavun säännöt - Päätettiin, että Risto ja Jorma valmistelevat säännöt.
i. Ilmoitus myytävistä haapalaudoista ja lankuista
j. Piha-alueen siivoustalkoot ja laavun avajaiset ovat 6.10.2018 klo 14.00.
8. Kylätuvan laajennus sisävessoilla
Timo S pyytää Timo Riekkistä tekemään piirustukset ja kustannusarvion hankkeelle.
Päätetään seuraavassa kokouksessa kuinka asian kanssa edetään.
9. Seuraava johtokunnankokous
Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen asioiden kiireellisyyden mukaan.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Eila Tolppanen
Timo Saarelainen, pj

Eila Tolppanen, siht

