17.2.2014
Hei - ja hyvää ystävänpäivää!
Muutama asia.
Johtokunta kokousti jokin aika sitten ja täsmensi vielä jäsentensä vastuualueita ja
toimenkuvia.
***
* Emmi Paston vastuualueena on yhteyksien luominen erityisesti alle 30 vuotiaisiin,
kunnostaan
huolta kantaviin henkilöihin, jotka eivät vielä ole Häjyt ry:n jäseniä
Lisäksi Emmi "markkinoi" Häjyjä erityisesti Pohjanmaan ulkopuolella.
* Pentti Ritalan vastuualueeksi sovittiin hiihto.
* Seppo Aro toimii pyöräilyvastaavana.
* Esa Nuottivaara selvittää, löytyisikö Häjyille - lähinnä E-P:lta - uusia
yhteistyökumppaneita.
***
Muiden johtokunnan jäsenten - jo aiemmin määritellyt - vastuualueet ovat luettavissa
mm. jäsentiedotteesta ja kotisivuiltamme.
Jokainen johtokunnan jäsenen osallistuu luonnollisesti kaikkiin Häjyt ry:n johtokunnalle
kuuluviin tehtäviin. Niiden lisäksi jokaiselle johtokuntalaiselle on nyt sovittu oma
erityisalueensa.
***
Johtokunta toivoo, että jäsenet käyttäisivät tilaisuutta hyväkseen ja: -vastaisivat kotisivuuudistuskyselyyn ja antaisivat oman panoksensa uudistuksen hyvän ja selkeän
lopputuloksen varmistamiseksi.
Huom! Kyselyyn vastaamalla saamme kuvan myös Häjyjen tämän hetken
ikärakenteesta).
-kirjautuisivat "sankoin joukoin" uuteen jäsenrekisterisysteemiimme ja seuramappiin

***
Lievää Jobinpostia:
Eri puolilta maata on kantautunut tietoja, että juoksutapahtumissa ympäristö tahtoo
kuormittua tarpeettomasti. Kerrotaan, että juoksijat heittelevät geelipakkauksia, tyhjiä
juomamukeja ym. roskaa reitin varrelle - eivätkä roskille varattuihin astioihin.
***
Lienee ilman muuta selvää, että Häjyjen jäsenet kuuluvat siihen joukkoon, joka toimii
oikein.
***
Kuortaneen hallihölkkään ei ollut suuremmin tunkua. Osanottajien lukumäärällä ei
päästä pröystäilemään, mutta olipa toimitsijoita! Oliko sitten sää, samalle päivälle
osuneet useat muut tapahtumat -vai mikä lie, mutta luvalla sanoen - enemmän väkeä
olisi saanut olla.
Kiitos kuitenkin niin urheilijoille kuin toimitsijoillekin! -Lannistuta ei. Ensi vuonna
koitetaan jälleen. Halli varattiin päivälle 1.2.2015. - Pistä kalenteriin.
***
Lumet menivät. Vaellus- ja pyöräilyjaoston suunnittelema laskiaisrieha jouduttiin
valitettavasti perumaan. Toivottavasti ensi laskiaisena on toisin. Pidetään peukkuja, että
muut jaoston tälle keväälle suunnittelemat tapahtumat onnistuvat.
***
Maraton Botniahallissa on tuota pikaa! Siellä ei homma ainakaan säästä ole kiinni...
Toivotaan runsasta osanottoa. Johtokunnan jäseniä on lupautunut toimitsijoiksi, mutta ei
lisä pahaa tee.
Jos olet vapaana ja hieno homma kiinnostaa, ota yhteyttä Marjomäen Timoon.
***
Kevätkokouskin lähestyy. Kokouksessa on paljon "lakisääteistä" ja muuta asiaa. Toivon
mukaan mahdollisimman moni suuntaa Simpsiölle 8.3.2014!
Kevätterveisin Eero-pj, Parolannumelta

9.2.2014
Parolassa, helmikuun 9. päivänä 2014
Hyvää helmikuuta Häjyt!
"Yks hallayö voi viljan kaataa - tai voi tulla turma muu."
Pj:n palsta on ajellut sammutetuin lyhdyin vuoden 2014 ensimmäiset viikot.
Tarkoituksenani kyllä oli pistää ajovalot päälle heti vuoden vaihduttua, mutta aina asiat
eivät mene omien suunnitelmien mukaan
***
Kirjoittaminen, joka on istumatyötä, ei oikein tahdo vieläkään sujua, kun ei meinaa
millään löytää asentoa, jossa ei ottaisi kipeää.
***
Olipa kerran...
tammikuussa 2014 Joupiskalla lentokeli ja muutama kilometri hienoa tykkilunta.
Mukavan leppoisassa maastossa kuntohiihtelijäkin pääsi tuntemaan vauhdin hurmaa.
Juuri silloin, kun se parhaimmalta tuntui, iski hyökyaalto, tsunami ja katastrofi!
Horjahdin liukkaalta ladulta ulos, lensin hietikolle ja rojahdin rajusti vasemmalle
kyljelleni.
Hiihto päättyi silmänräpäyksessä. Henki salpaantui, kylkiluita murtui ja tähtiä näkyi.
Kipuja ei heti tuntunut missään. - Ne tulivat vasta hetken päästä, sitäkin ankarampina.

***
Onneksi nykypäivänäkin löytyy laupiaita samarialaisia.
Seinäjokelaiset Maire ja Paavo antoivat rammalle ensiavun; kylmägeelit, särkylääkkeet
ym. ja tarjosivat kotonaan vielä kuumat keitotkin. Parin tunnin hyysäämisen ja
asiantuntevan hoidon jälkeen oli sellainen olo, että kyllä tästä vielä elävien kirjoihin
selvitään.
Kiitos Maire ja Paavo!
***
- Ja sitten Untamalaan valmistelemaan seuraavana päivänä Laihialla pidettävää Häjyjen
johtokunnan kokousta.
Kokous pidettiin, hikoiltiin, ähkyttiiin, välillä istuttiin, välillä seisottiin, mutta pidettiin
kuitenkin.
***
Parin päivä tuskailun jälkeen oli pakko mennä tohtorille - 300 km:n päähän, Parolaan.
Autolla ajo sujui jotenkuten, mutta mitään varsinaista nautintoa se ei ollut.
Tohtorisetä tutki, käpälöi, kopeloi ja teki diagnoosin:
"Jos hyvin käy, luutuminen käynnistyy heti ja jo kuukauden päästä alkaa vähän
helpottaa.
Nyt alat elää murtuneiden kylkiluiden laatimilla säännöillä. Sääntöjä ei tarvitse erikseen
kirjoittaa. Saat lukea ja tunnistaa ne kropastasi tulevien viikkojen aikana - joka päivä."
***
Hieno juttu!
Kun oli onni onnettomuudessa ja hyvin kävi, niin:
Molemmat päät ja kädet pelaavat edelleen - laillansa -. Sisuskalut ovat ehjät ja istuvat
kukin omalla paikallaan. Ei vuoda sydän verta. Ei hajonnu pallea. Ei haljennu perna. Ei
mustunu maksa. Ei kivistä sappi.
Kiitos kipeille kylkiluille, pelastitte miehen!

***
Että sillai. No, onhan se helpottanut - ja pian jo suksitellaan, mutta hiekoitetulle
tasamaalle en enää mene!
Kattelen kunnon maastot ja sellaiset ladut, että pehmeää lunta on myös latujen
ulkopuolella.
***
Turvallisia hiihtokelejä ja hyvää kevättä!
Terv. Eero, pj
P.S. Kts. Kevään tapahtuma-antia ym. runsasta Häjyt-asiaa
-jäsentiedotteesta, sähköpostista, kotisivuilta, verkkolehdistä, facebookista jne.

