3.12.2012
Hello hyvät Häjyt!
Puheenjohtajapestini alkaa vasta kuukauden päästä, mutta koska olen saanut
jäseniltämme runsaasti palautetta ja olen saanut istuvalta johtokunnalta luvan - ja kun
olen vuodenvaihteen tienoilla kaukana Lapin kairoilla – tavoittamattomissa – pistän
joitain ajatuksia paperille jo tässä vaiheessa.
Uutta, 1.1.2013 aloittavaa johtokuntaa ja puheenjohtajaa on evästetty monin tavoin.
Kiitos vinkeistä, ohjeista ja neuvoista. Uskon, että ne on tehty hyvässä hengessä ja
tarkoitettu Häjyjen parhaaksi.
***
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013, joka käsiteltiin ja yksimielisesti hyväksyttiin
Lappajärvellä 13.10.2012 pidetyssä syyskokouksessamme, on tietenkin toiminnan
runkona ja ohjenuorana uudelle johtokunnalle.
Suunnitelmahan pitää sisällään mm. hallihölkkää ja hallimaratonia, hiihto- ja
jäävaellusta, Karhuviestiä, vuorijuoksua, kirkkovenekokeilua, Kivitippu-ultraa,
maratonmatkoja, vaellusreissuja, sauvakävelytapahtuman, Cooperin testejä,
pitäjäkohtaisia yhteislenkkejä viikoittain jne.
Tapahtumaketju alkaa jo tammikuussa Kuortaneen hallihölkällä ja siitä eteenpäin
tapahtumia on suurin piirtein joka kuukausi – jokaiselle jotain – tervetuloa liikkumaan!
Liikuntatapahtumien lisäksi ohjelmassa ovat normaalit sääntömääräiset, kaikille jäsenille
tarkoitetut, kevät- ja syykokoukset. (Seuran säännöt löytyvät näiltä sivuilta).
Mikäli rahkeet riittävät, jäsenistöllä on halukkuutta, talkoomieltä ja aikaa, niin mikä
ettei, lisääkin tapahtumia voi joukkoon mahtua..
***
Johtokunta, johon seuran sääntöjen (löytyvät nettisivuiltamme) määräämänä kuuluu
puheenjohtaja ja 10 jäsentä, kokoontuu tarpeen mukaan (5-6 kertaa vuodessa).
Johtokunnan tehtävänä on mm. toteuttaa seuran kokousten päätökset, johtaa ja kehittää
seuran toimintaa sekä hoitaa seuran taloutta.
Johtokunta valitsee tarvittavat jaostot ja nimeää Häjyjen edustajat järjestöihin (esim.
PLU, EPU, SVU jne.), joihin seura kuuluu.

Tiedottaminen -sekä seuran sisäinen että ulkoinen - on niinikään määritelty johtokunnan
tehtäväksi (tämä kirjoitus voitaneen tulkita sisäiseksi tiedottamiseksi).
Tiedotuskanavina pyritään käyttämään kaikkia mahdollisia nykypäivän medioita.
***
Syyskokousinfo lehdistölle:
Sain nykyiseltä johtokunnalta luvan lähettää syyskokousinformaation lehdistölle.
Tiedote meni maakunnan päälehdille ja kaikille paikallislehdille. Sitä en tiedä, ovatko
lehdet julkaisseet ko. juttua, koska olen ollut pitkään ko. lehtien levikkialueiden
ulkopuolella (kotomaahan tulin toissayönä). Olisi ihan mukava kuulla, onko missään
päin maakuntaa näkynyt juttua Häjyistä.
Jos juttua ei ole esim. oman pitäjän paikallislehdessä näkynyt, ei varmasti olisi asialle
haitaksi, vaikka useampikin Häjy kysäisisi oman alueensa lehdestä jutun perään.
Itse aion kysäistä tutuilta toimittajilta, Eparista, Ilkasta ja Pohjalaisesta, mikäli niissä ei
ole juttua näkynyt.
Lehdistötiedote piti sisällään mm. seuraavia kokouksen asioita:
+ henkilövalinnat
+ stipendien saajat
+ uudet 100 + kerhon jäsenet
+ ansiomerkkien saajat
Lisäksi kerroin muutamalla virkkeellä Häjyjen taustoista, 35-vuotistaipaleesta, seuran
toimintaperiaatteista, tavoitteista, jäsenmääristä jne., t.s. asioista, jotka ovat Häjyille
ominaisia.

***
Vielä yksi tärkeä juttu!
Sain Nikulta terveisiä.
Terveiset pitävät sisällään mm. 10 vuotta sitten Häjyjen Suomen eduskuntaan
toimittaman hätähuudon. Meistä monet olivat mukana tuota hätähuutoa viemässä.
Vaikka jotain myönteistä on silloisen hätähuutomme jälkeen tapahtunutkin, on viesti
edelleen ajankohtainen
***
Liikunnallisin joulunodotusterveisin
Eero, puh.joht. 1.1.2013 alk.
Parolan panssarivyöhyke

***
Hölkkä-ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry
STIPENDIEN SAAJAT 2012
Juulia Ojala La-Ve 100,00 €
Elmo Savola La-Ve 100,00 €
Juulia Kuoppala La-Ve 50,00 €
Hermanni Porthen La-Ve 50,00 €
***
Häjyjen vuoden 2012 uudet 100+kerholaiset

Vesa Haarala Liperi
Matti Kähönen Siilinjärvi
Kalle Lähdesmäki Seinäjoki
Sven-Olof Svarvar Vaasa

2012 ansiomerkkien saajat

Riitta Koski Vaasa Svu Kulta levyke
Sippola Esko Seinäjoki Svu Kulta ansiomerkki
Lehtisola Pekka Vaasa Svu Hopea ansiomerkki
Ahola Pasi Lapua Svu Hopea ansiomerkki
Marjomäki Timo Kauhajoki Svu Hopea ansiomerkki
Pihlajaniemi Tarja Sastamala Svu Hopea ansiomerkki
Markkila Raija Kurikka Svu Pronssi ansiomerkki
Kotkanoksa Heikki Vaasa Svu Pronssi ansiomerkki
Martikkala Heimo Nurmo Svu Pronssi ansiomerkki
Tammenmaa Raimo Mustasaari Svu Pronssi ansiomerkki
Ekoluoma Pirkko Ylistaro Svu Pronssi ansiomerkki
Kärkkäinen Kalervo Alahärmä Svu Pronssi ansiomerkki
Pääkkönen Maire Kauhajoki Svu Pronssi ansiomerkki
Volama Marja-Liisa Seinäjoki Svu Pronssi ansiomerkki
Soini Terttu Kauhajoki Svu Pronssi ansiomerkki
Seppänen Marja Kauhajoki Svu Pronssi ansiomerkki
Ristimäki Asko Seinäjoki Svu Pronssi ansiomerkki
Pihlajaniemi Markku Sastamala Svu Hopea levyke
Takala Hannele Seinäjoki Svu Hopea levyke
Kananoja Pentti Laihia Svu Hopea levyke
Myllykangas Leena Vaasa Svu Hopea levyke
Kataja-Rahko Erkki Vähäkyrö Svu Hopea levyke
Martikkala Ossi Nurmo Svu Hopea levyke
Vesimäki Raili Ylihärmä Svu Hopea levyke
Vesimäki Jorma Ylihärmä Svu Hopea levyke
Ekoluoma Ahti Ylistaro Svu Hopea levyke
Kärkkäinen Elina Alahärmä Svu Hopea levyke

Eduskunnalle 24.4.2002

Rouva puhemies, hyvät kansanedustajat

Etelä-Pohjanmaalla 25 vuotta sitten perustettu ja maan laajuiseksi paisunut Hölkkä- ja
kuntoliikuntaseura Häjyt ry on huolestunut suomalaisten fyysisen kunnon jatkuvasta
huononemisesta. Koska mitään tilannetta korjaavaa ei ole näkyvissä, katsoimme
velvollisuudeksemme

lähteä

tuomaan

hätäviestimme

Eduskuntaan.

Päättäjillä on nyt yhdestoista hetki nostaa kissa pöydälle ja tehdä jotain radikaalia.

Suomalainen ei enää jaksa! Meillä on aivan liian vähän koululiikuntaa ja kilpa- ja
viihdeurheilun ehdoilla tapahtuva urheilurakentaminen ei näytä huonoa tilaa parantavan,
melkeinpä päinvastoin. Vaikka maamme on lähes täynnä laskettelurinteitä, golf-kenttiä,
jäähalleja ja karting-ratoja, kansalaisten kunto laskee. Puolustusvoimistakaan ei enää
löydy taistelukelpoista ainesta, kun nuorten miesten lihaskunto on romahtanut, eivätkä
he osaa hiihtää, juoksemisesta puhumattakaan.

Hätähuutomme kuuluu: Nostakaa paras ja halvin perusliikunta sille kuuluvaan arvoon.
Ilman fyysistä kuntoa jäävät kaikki tiedon ja taidon osa-alueet hyödyntämättä, koulutus
menee hukkaan ja – mikä pahinta – sairaus- ja sosiaalipuolen menot nousevat pilviin.
Vaadimme tehotoimia jotta Suomi pelastuisi katastrofilta.

Kuntoliikuntaseura Häjyt Ry
(yli 500 tupakoimatonta elämäntapaliikkujaa kautta maan)

