Halunaseura ry

PÖYTÄKIRJA

Johtokunnan kokous
Aika

4.7.2018 klo 18:00 – 20:00

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.
Läsnä: Saarelainen Timo pj, Ronkainen Merja, Ahonen Esko, Pentikäinen Juhani, Mömmö Risto,
Riekkinen Timo ja Tolppanen Eila.

3.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puhennjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Timo Riekkinen

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5.

Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus
a. Kassan tilanne
Kassan tilanne on vuosisuunnitelman mukainen ja kassassa on rahaa suunniteltujen toimintojen ja
hankintojen maksamiseen. Laavurakennuksen puuttuvien tarvikkeiden hankinta on tehty kesäkuun
aikana.
b. Lähiajan laskutuksia/veloituksia
Menoina ovat normaalit kuukausittaiset juoksevat kulut ja kalenterin mukaisten tapahtumien
tilavuokratulot ja tarjoilukulut sekä tarjoilusaamiset.

6.

Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on 62 henkilöä

7.

Muut asiat

a) Heinä – syyskuun 2018 tapahtumat ovat nähtävissä seuran kotisivuilla. Muita aktiviteetteja tässä.
Lisäksi on elokuussa tulossa mopotapahtuma. Tapahtumaa on ehdottanut Kaija Hartikainen ja sen
järjestäminen sai kannatusta, vastuuhenkilö Merja kysyy tarkempaa tietoa aiheeseen liittyen
Kaijalta.
b) Kylätuvan ”tervaustalkoot” päätettiin pitää lauantaina 21.7. Jupe kysyy henkilönostimen ja Risto
kysyy tervat.
c) Polttopuutalkoot pidetään, kun traktorit joutaa. Puut pilkotaan pilkekoneella suoraan traktorin
kärryyn ja kipataan kylätalon pihalle, jossa pinotaan lavoille kuivumaan.
d) Tahkolla Tonttutiellä maalustalkoot elokuussa, 13. -19.8. Tarvikkeet työn tilaajalta. Jupe sopii ajan
työn tilaajan kanssa.
e) Finntriathlon la 11.8 liikenteen ohjaus yhdessä NilUA:n kanssa. UA:n väkeä Kiteellä F-Cupin
kisassa; meitä tarvitaan 10 hlö. Timo S:lle järjestyksenvalvoja- ja tieturva korttien numerot ja kenellä
ei ole, niin henkilötunnus.
f) Kalakukon uusi hanke alkaa syksyllä 2018. Kahta tyyppiä, isot ja pienet hankkeet. Meillä isona
talon laajennus / sisävessat. Aletaan suunnitella. Pienenä hankkeena esim. kalusteiden ja
varusteiden hankintaa.
g) Pohjois-Savon kylien tarjoama rahoitusmahdollisuus kylien teemapäiviin. Pohjois-Savon alueella
mukaan mahtuu kuusi kylää. Päätettiin lähteä mukaan projektiin. Tärkeää säännöllisyys. Meillä
ensimmäinen tapahtuma olisi nyt syksyllä (esim. kokkipäivä). Vuosina 2019 ja 2020 pidetään neljä
tapahtumaa / vuosi.
h) Kansalaisopiston EA1 -kurssi syyskuussa; 11.9., 13.9., 18.9. ja 20.9. klo 17:30 – 21:00. Kurssi on jo
Kansalaisopiston sivuilla, jossa ilmoittautuminen. Eila markkinoi naapurikylille. Kurssi käy
ammattipätevyys kurssiksi.
i)

8.

Muita asioita: Haluna-kyltit on tehty, mutta ei ole Savon Kuljetus saanut vielä aikaiseksi pystyttää.
Timo S soittaa ja muistuttaa. Kylätalo-opasteet 75-tien varteen tilataan. Liittymään oma kyltti.
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kahvio ja makkarakioski Neste-rallin erikoiskokeelle. Koska
tilaisuus tuli näin lyhyellä varoitusajalla, katsottiin, että emme nyt pysty siihen tällä kertaa
tarttumaan.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00

Timo Riekkinen
Timo Saarelainen, pj

Timo Riekkinen, siht

