9.12.2013
Tervehdys hiihtomaisemista Häjyt!
On komiat hiihtosenssit Ylläksellä.
Luonnonlunta 35–40 senttiä, hoidettuja latuja jo nyt 135 km, joista valaistuja 38 km
(pikapikaa latuverkosto on 330 km). Maastoa on kaikenkuntoisille. On tasaista, löytyy
kunnon nousuja eikä ole puutetta laskuistakaan. Saat hiihdellä metsissä, aukeilla,
pelloilla, soilla ja järvillä. Välillä voit pistäytyä latukahvilaan mehulle tai laavulle
makkaraa paistamaan eikä kukaan hoputa mihinkään.
Kaikessa rauhassa voit huilata, jos huiloottaa.
***
Ei ole väliä, mihin aikaan päivästä lähdet ladulle, latuvalot palavat aamuseitsemästä illan
kympin uutisiin.
Kaamoksesta täällä ei tiedä mitään. Maa on valkoinen, taivas tähtinen ja kuu kumottaa.
"...revontulta sen talvinen taivas lyö, kun pakkanen parhaana räiskää - ja tunturilaaksojen
vuolas vuo se kallioseinihin läiskää..."
***
Pakkaslukemat Äkäslompolossa ovat liikkuneet yhden ja kolmenkymmenen asteen
välillä, eli skaala on just sopiva ja kelissä on valinnanvaraa. Jos pakkanen hirvittää tai
hiihto ei just nyt maita, voit aina ottaa kirjan esille ja opiskella vaikka englantia tai lukea
Hotakaista. Jumppa- ja uintimahdollisuuksiakin kylästä löytyy ja Illalla voit käydä
laulamassa joululauluja kappelissa tai/ja Äkäshotellissa kokeilemassa kuinka jive ja
fusku sujuvat. Ei tuu aika pitkäksi!
***
Hiihtokausi lappilaisissa maisemissa ja maastoissa on täydessä vauhdissa.
Laduilla näkee kaikensortin hiihtäjää. On ammattilaisia ja meitä harrastajia,
luistelusuksittelijoita ja perinteisen taitajia. Tyylejä ja hiihtotaitoja on joka lähtöön.
Tunnelma on enimmäkseen leppoisa ja rento, mutta tarpeen ja sopivan tilanteen tullen
voit naapurin kanssa pistää ladulla pystyyn pienet leikkimieliset (tosissaan, ei
vakavissaan) kisat ja kokeilla kumman kantti kestää esimerkiksi hikeä pukkaavassa
Isomettän nousussa.

***
Juuri nyt -joulukuun eka viikolla- Ylläksellä on normaalia enemmän säpinää. Tavallisen
kansan lisäksi hiihtosuunnistajat ovat vallanneet tunturin. Lajin Maailman Cup starttaa
täällä ja kilvansuunnistus kestää koko viikon. Kaikki hiihtosuunnistuksen huippumaat
ovat mukana ja kilpailijoita on noin sata. Samaan aikaan lajin 500-päinen
harrastajajoukko kisailee ensilumen rasteilla tunturin molemmin puolin. - Aikamoista
säpinää ja vipinää on, mutta kyllä tavallinen pulliainenkin sekaan sopii ja sopu antaa
tilaa :-)
***
Näin täällä tunturimaisemissa.
Toivotaan, että lunta saadaan eteläänkin niin, että Suksi-Häjyt koko maassa pääsevät
ladulle, laskettelemaan ja naatiskelemaan hienosta harrastuksestaan. Kilometrit
kannattaa taas jokaisen kirjata. Ensi kesänä sitten räknätään, paljonko itse kullekin on
niitä kertynyt.
***
Laturetkiä ja hiihtotapahtumia on talven aikana runsaasti. Ja niistä infoa niistä löytyy
mm. osoitteista:
www.hiihtokalenteri.fi
www.hevoskuuri.fi
***
Terv. Eero, pj
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Ylläs, Äkäslompolo, yhden miehen ensilumen leiri, marras-joulukuussa 2013
Terveisiä tunturista hyvät Häjyt!
Tämän jutun aluksi haluan koko johtokunnan puolesta kiittää Häjyjä kaikista niistä
varauksettomista tuen ilmaisuista, vilpittömistä kannustuksista ja hyvistä neuvoista, joita
meille on auliisti vuoden varrella jaettu.
Kiitos paljon!
Samaan hengenvetoon toivotan myös koko laajalle jäsenkunnalle kaikkialla
Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Menestystä Uudelle Liikuntavuodelle 2014!
***
Vuosi 2013 j.Kr alkaa siis kohta vedellä viimeisiään ja samalla viime syksynä valittujen
uusien johtokunnan jäsenten ja untuvikon puheenjohtajan ensimmäinen
perehdyttämisjakso alkaa olla ohi. Ollin oppivuosi on sisältänyt monenmoista "hyvää ja
kaunista..."
***
Häjyjen vauhti on ollut hurjaa koko vuoden. Jotkut ovat juosseet kymmeniä maratoneja,
puoliskoita tai lyhyempiä pätkiä. Ehkä valtaosalle meistä on riittänyt - ja taitaa riittääkin
- vähän rauhallisempi tahti. Jotkut ovat saattaneet juosta, kävellä, tai vaeltaa vasta
ensimmäiset lenkkinsä. Ehkä eräät ovat kaivaneet vuosien jälkeen suksensa liiverin
orsilta ja suunnanneet pitkästä aikaa laduille. Toiset taas ovat hiihtäneet tuhansia
kilometrejä ja osallistuneet pitkille laturetkille ja jopa ns. hiihtoviikoille.
Polkupyöräileviä, suunnistavia ja souteleviakin Häjyjä on vilahdellut siellä sun täällä ja
kai senkin uskaltaa listaan lisätä, että jopa golfviheriöillä on käyskennellyt Häjytunnuksin olevaa porukkaa. – Ja tietenkin ahkerimmat hiihtokaisat ja -niilot ovat
rullahiihdelleet ja sauvakävelleet pitkin kesää.
Monet Häjyt ovat ylittäneet tai/ja lähestyneet erilaisia rajapyykkejä. Tässä muutama
maininta: Mannsténin Hasse rikkoi kesällä maagisen tuhannen maratonin rajan. Ritva
Vallivaara-Pasto, ensimmäisenä naisena Suomessa, juoksi jo alkukesällä 400
maratoninsa. Mauri Volama lähestyi lukua 700, Raimo Saarisella on yli 500, Miikka
Bäckströmillä lähes 450,

Markku Pihlajaniemellä melkein 400, Veikko Ollilalla lähes 350 ja Timo Marjomäellä
melkein 300, naisten kakkoseksi nousseella Hanna Vauhkosella vajaa 300. Luvut em.
nimien perässä tarkoittavat juostujen maratonien määrää.
Yhteensä näiden yhdeksän sankarin maratonmäärä lähestyy lukua 4000.
***
Uroteoiksi voidaan myös lukea SM-tasolla saavutetut veteraanien maratonmitalit.
Merkittävä asia on sekin, että 100 + kerho täydentyi kolmella Häjyllä (SM-mitalistien ja
kahden uuden 100 + nimet ovat mm. edellisessä pj:n palstan kirjoituksessa). Jälkiilmoittautuneena 100 + listalle nousee Janne Saarinen, joka tullaan luonnollisesti myös
"pytyttämään" (sata on tullut täyteen maaliskuussa ja sen jälkeen mies on vielä juossut
yli 30 maratonia). Myöhästyneet aplodit Jannelle!
Majasaaren Voiton hiihtokilometrit, 4000, ja Marjomäen pariskunnan urakoimat 100
mailin/160 km:n juoksut merkitään myös historiaan isoilla kirjaimilla.
Tulkoon vielä todetuksi - sokerina pohjalla ja meille nuoremmille opiksi ja ojennukseksi:
Marjomäen Mauno, 80 v. pisteli täysmaratonin toukokuussa Ponnejärvi nonstopissa
(...ja kertoi syyskokouksessa Kuortaneella 9.11.: "saatan juosta vielä toisenkin...").
***
Todellakin, hurjaa on joidenkin Häjyjen meno ollut - ja näille hurjille nostamme hattua,
kumarramme ja pokkaamme - syvään.
***
Lohdutukseksi meille tavallisille tallaajille: Onneksi kuitenkaan kaikkien Häjyjen(kään)
ei tarvitse kymmeniä tai satoja maratoneja juosta. Riittää, kun pidämme itsemme
liikkeellä ja liikkeessä, huolehdimme kunnostamme kaikin mahdollisin, puhtain keinoinja muistamme vanhan totuuden: "Aina on aikaa liikuntatuokion verran!"
Olemme oikealla asialla silloin, kun panostamme aidosti kunnossa pysymiseemme ja
kannustamme esimerkillämme kaiken ikäisiä ja -kuntoisia kansalaisia liikkumaan.

***
Kaikkitietäviksi oppimestareiksi tai saarnaajiksi meillä ei ole tarvetta eikä halua ryhtyä.
***
Mutta tässäpä olisi pari asiaa pohdittavaksi:
Kuluneen vuoden mittaan on toimintaa ja tapahtumia ollut runsaasti, on tehty
kaikenlaisia mainetekoja, ylitetty rajapyykkejä ja rikottu ennätyksiä. Uusia jäseniä on
tullut mukaan ja myönteistä julkisuuttakin on saatu.
Mutta onko siinä tarpeeksi? Riittääkö toimintamme ja kannustaako esimerkkimme
pitämään ihmiset liikkeessä? Vai ovatko "ne muutamat viisaat" oikeassa, jotka
kuiskuttelevat, arvostelevat, vähättelevät ja väittävät Häjyjen toimintaa passiiviseksi?
Ovatko heidän puheensa tosia, kun he kertovat, että Häjyt on sisäänpäin kääntynyt
omahyväinen seura, joka on keskittynyt pelkästään maratonien keräämiseen? Onko
meidän otettava vakavasti tuon pienen joukon kritiikki, vai toteammeko, että em.
mielipiteiden esittäjät ovat menneisyytensä vankeja, poteroihinsa kaivautuneita Häjyille selkänsä kääntäneitä ja katkeroituneita "otan kaluni pois enkä leikikään"tyyppejä? Ovatko he niitä, jotka eivät osallistu päätöksiä tekeviin kokouksiimme, eivät
ole mukana tapahtumissamme eivätkä maksa jäsenmaksuamme, mutta kokevat olevansa
oikeutettuja buuaamaan katsomosta, haluavat kylvää eripuraa ja yrittävät heitellä
kapuloita rattaisiimme?
***
Jätämmekö em. puheet omaan arvoonsa ja toteamme, että ongelma on buuaajien – ei
Häjyjen? Vai kuuntelemmeko herkällä korvalla – ja pyrimme tekemään parhaamme, että
saisimme kritisoijatkin aktiivisiksi Häjyjen jäseniksi? No - näinhän se menee, että:
Fiksumpi väistää, juoksee puolitiehen vastaan - ylikin.
***
Ja vaikka:
* tervehtiminen * kiittäminen * toisen huomioon ottaminen * lähimmäisen
kunnioittaminen eivät taksvärkkiin kuulukaan, niin tiedämme, että, hyviin tapoihin ne
kuuluvat ! Ja: Häjyillä ja Häjyissä hyvät tavat ovat kunniassa!

***
Katseet eteenpäin.
Peruutuspeiliin tuijottaminen ja vanhojen kaiveleminen eivät tietenkään johda
mihinkään, mutta hyvä on pitää mielessä: "Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä."
Ilon kautta - sana kiertämään entistäkin vikkelämmin. Häjyt ry ei ole ryppyotsaisten,
hampaat irvessä puurtavien tosikkojen yhteenliittymä. Häjyt on liikunnasta nauttivien
naisten ja miesten joukko, joka koostuu yhteistyökykyisistä ja -haluisista, myönteisesti
toisiin ihmisiin ja asioihin suhtautuvista - kunnostaan huolehtivista kansalaisista.
***
Häjyt pysyy ja paranoo.
Häjyt on seura, jossa on hyvä olla, johon halutaan kuulua - ja seura, jota voi ylpeänä
edustaa – sekä yhteisö, jossa vallitsee luottamuksellinen, rehti ja reipas meno! Häjyt on
paras!
Vaikka meitä onkin paljon, vielä sopii mukaan. Tervetuloa kunnon seuraan - kaikki
liikkumisesta tykkäävät!
Moikataan, kiitetään, liikutaan, osallistutaan - ja pidetään suupielet ylöspäin.
terv. Eero, pj
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Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Seuramme säännöissä todetaan mm:
”Häjyt ry:n tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää
kansalaistoimintaa niin, että seuran jäsenillä on mahdollisuus harrastaa kunto-ja
terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.”
***
Johtokunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi Häjyjen sääntöihin perustuvan
toimintasuunnitelman vuodelle 2014.
***
Kuukausittainen suunnitelma:
- tammikuu; paikkakuntakohtaisiin tapahtumiin osallistuminen
- helmikuu; hallihölkkä Kuortaneen urheiluopistolla, laskiaisrieha
Kauhajoen Aronkylässä
- maaliskuu; hallimaraton Botniahallissa, Mustasaaressa, jäävaellus
Vaasassa, kevätkokous (paikka avoin)
- huhtikuu; matka ja osallistuminen Karhuviestiin, kevätkirmaasu
Ylistarosssa
- toukokuu; 1-2 pv:n pyöräilytapahtuma (paikka avoin), kävely-/vaellusretki
Lakeusmaratonin yhteydessä
- kesäkuu; vuorijuoksu Seinäjoella, Jouppilanvuoren kilpahiihtomaastoissa
- heinäkuu; Kivitippu ultra Lappajärvellä (Häjyt, LaVe, Smilerit, MTK)
- elokuu; HCM-matka, vaellusretki Lapissa (Akun maja)
- syyskuu; pyöräretki Saarenmaalle
- lokakuu; paikkakuntakohtaisiin tilaisuuksiin osallistuminen
- marraskuu; syyskokous (paikka avoin)
- joulukuu; paikkakuntakohtaisiin liikuntatapahtumiin osallistuminen

***

Jaostot.
1) Vaellus-ja pyöräilyjaoston markkinointia tehostetaan.
2) Seniorijaoston toiminta sulautetaan Häjyjen muuhun toimintaan.
SVU-yhteistyötä jatketaan.
3) Hiihtojaoston toimintamahdollisuuksia selvitetään.
***
Lisäksi kannustetaan eri tavoin kansalaisia liikkumaan. Osallistutaan itse
aktiivisesti liikuntatapahtumiin sekä ollaan mukana paikkakuntakohtaisilla
yhteislenkeillä ja tehdään yhteistyötä muiden liikuntajärjestöjen kanssa.
***
Tuetaan nuoria urheilijoita stipendein.
***
Muuta merkittävää vuodelle 2014
- uusien jäsenrekisteri- ja kirjanpito-ohjelmien avulla helpotetaan jäsen- ym
asioiden hoitoa
- jäsenmaksu 13 € (Häjyt 10 €, SVU, SUL, PLU, EPU 3 €)
* korotus 3 euroa
-uudet ATK-ohjelmat; hankinta + ylläpito
-SVU:n, SUL:n, PLU:n, EPU:n jäsenyydet
-nuorten urheilijoiden stipendit
-HCM-matkan tuki
-Karhuviestimatkan tuki
-vaellus- ja pyöräilyjaoston matkatuki
-kevät- ja syyskokouksien hinnanalennustuet
-palkintohankinnat
-talousarvion muut kulut

***
Muihin vastaaviin järjestöihin ja yhteisöihin verrattuna Häjyjen jäsenmaksua
voidaan pitää - 3 euron korotuksesta huolimatta – vähintäänkin kohtuullisena.
- jatketaan jäsenyyttä SUL:ssa, PLU:ssa, EPU:ssa ja SVU:ssa
- jatketaan yhteistyötä Seinäjoen Supersportin kanssa
* alennukset * stipendirahasto
- jatketaan yhteistyötä Kestävyysurheiluliike Timo Marjomäen kanssa
* Häjy-asusteet ym.
- jatketaan yhteistyötä muiden tahojen ja tukijoiden kanssa
***
Tiedonkulun helpottamiseksi toivotaan jäsenten:
- antavan sähköpostiosoitteensa Häjyjen käyttöön
- käyttävän tiedonhankintakanavanaan entistä enemmän
internetsivujamme www.hajyt.net
***
Internetsivujamme päivitetään jatkuvasti (Timo Marjomäki), joten sieltä löytyy
aina viimeisimmät tiedot.
Myös lehtitalojen internetversioiden (Ilkka, Pohjalainen, Seinäjoen Sanomat ym.)
tapahtumakalentereihin ja toimintapalstoille päivitetään kaikki Häjyjen
tapahtumat.
Yksi tietokanava on Facebook. Sinne kirjautumalla pääsee mukaan yhä kasvavaan
Häjyt-ryhmään.
***
Paperinen jäsentiedote postitetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
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Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n syyskokous la 9.11.2013 Kuortaneen
Urheiluopistolla
Kokouspäivä aloitettiin aamulenkillä mukavassa ulkoilusäässä ja siirryttiin sen jälkeen
rantasaunan löylyihin. Maittava lounas tarjottiin Eppulan buffetissa.
Häjyt ry:n puheenjohtaja Eero Sippola avasi kokouksen klo 13 ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi. Hän kiitti seuran jäseniä aktiivisesta toiminnasta vuonna 2013 ja totesi,
että Häjyt ry on vuoden aikana saanut ilahduttavan paljon uusia jäseniä. Puheenjohtaja
päätti avauspuheensa sanoihin: "Hyvät Häjyt! Pitäkäämme Häjyt seurana, jossa on hyvä
olla, johon halutaan liittyä, jota halutaan ylpeänä edustaa ja seurana jossa on rehti ja
reipas meno sekä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Pistäkäämme sana kiertämään
entistäkin vinhemmin: Häjyissä on helppo hengittää. Häjyt on paras!". Ennen varsinaisia
kokousasioita suoritettiin palkitsemisia. Pitkä lista palkituista löytyy Puheenjohtajan
palstalta. Seuran puheenjohtaja kiitti Häjyt ry:n tukijoita ja kertoi Häjyjen jäseneduista.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hakala.
Kokouksessa oli 36 osallistujaa.
Seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 13 €, joka kattaa Häjyjen oman
toiminnan lisäksi muun muassa Suomen Veteraaniurheiluliiton jäsenmaksun.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite) ja talousarvio vuodelle 2014. Talousarvion
loppusumma on 12 200 €. Jäsenmaksuihin ja talousarvioon liittyvässä keskustelussa
todettiin, että jäsenkirjeiden postituksessa siirrytään lisääntyvässä määrin sähköiseen
postitukseen. Jäsenistöä kehotetaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa Timo
Marjomäelle.
Seuran johtokunnan puheenjohtajana jatkaa edellisessä syyskokouksessa
kaksiovuotiskaudeksi valittu Eero Sippola.
Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle:
Heikki Kotkanoksa, Vaasa, 040 073 7081, heikki.kotkanoksa@luukku.com,
Heimo Martikkala, Seinäjoki, 040 504 8568.
Erovuorossa olleista Markku Pihlajaniemi, Esko Sippola ja Raimo Tammenmaa olivat
ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä tehtävään. Heidän tilalleen valittiin:
Esa Nuottivaara, Seinäjoki, 050 086 6488, esa.nuottivaara@sok.fi,
Emmi Pasto, Turku, 040 846 1315, emmipasto@gmail.com,
Pentti Ritala, Seinäjoki, 040 074 5641, pentti.ritala@gmail.com.

Johtokunnassa jatkavat vuonna 2014 viime syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi valitut:
Seppo Aro, Vaasa, 050 581 1792, seppo.u.aro@gmail.com,
Pentti Kananoja, Laihia, 050 322 1615, pentti.kananoja@elisanet.fi,
Raimo M J Kinnari, Laihia, 040 036 0690, raimomjk@nic.fi,
Raija Markkila, Kurikka, 040 734 3844, raijah.markkila@netikka.fi,
Hannele Takala, Seinäjoki, 050 066 9732, hannele.takala@netikka.fi.
Päivi Hakala päätti kokouksen parin tunnin rupeaman jälkeen ja kertoi kokouksen
jälkeen osallistujille tapahtumista, joiden seurauksena hän päätyi Kuortaneen
apteekkariksi. Kuortaneen apteekki tuki tilaisuutta sauna- ja kokousvirvokkeilla.
Jaostojen jäsenet johtokunta päättää myöhemmin (ks. jaostoista toimintasuunnitelmasta).
SVU:n yhteyshenkilöinä toimivat Riitta Koski, 050 350 7748, riitta.koski@netikka.fi ja
Ossi Martikkala, 050 326 7131, ossi.martikkala@netikka.fi.

Parolassa 11.11.2013
Eero Sippola
Hyvä Häjy!
Kiitoksia kaikille Kuortaneen hienosta tapahtumapäivästä.
Aamurupeama:
Aamulenkkikelit olivat mahtavat; muutama lämpöaste ja pilvipouta.
Hakalan miehet ja Volaman Mauri olivat löytäneet häjymäisen hyvät reitit.
Mikäs oli hölkätessä...ilmeistä - ja leppoisasta tunnelmasta - päätellen kaikki oli
kohdallaan (kts. kuvagalleria).
Eikä moitteen sijaa ollut rantasaunoissakaan. Löylyä piisasi, kuumuutta riitti ja
viilentämispaikka, Kuurtanesjärvi, löytyi muutaman metrin päästä.
Jano sammui ja nestetasapaino tuli kuntoon Kuortaneen apteekin tarjoamilla
virvokkeilla, joista vielä(kin) kiitämme!
***
Puolinen:
Eppulan buffetissa oli mistä valita. Ruoka maistui ja päivän kaloritarve tuli tyydytetyksi.
Kiitos urheiluopiston kokeille.
***
Ehtoopäivä:
Syyskokous sujui hienosti. Hakalan Päivi johti puhetta ja Kosken Riitta kirjasi asiat
(pöytäkirjatiivistelmä ilmestyy myöhemmin kotisivuillemme).
Aluksi pistettiin postiin nuorten urheiljoiden stipendit (kts.nimilista) ja jaettiin muut
palkinnot.
Seuraavaksi muistettiin ja työtodistuksin kiitettiin pitkäaikaista puheenjohtajaa, Markku
Pihlajaniemeä ja hänen oikeaa kättään, Tarjaa.
Onnittelut vielä kaikille palkituille! (palkittujen nimilista alla).

***
Kokouksessa käytiin rakentavaa keskustelua Häjyjen toiminnasta ja hyväksyttiin
yksimielisesti johtokunnan laatimat talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset sekä
tehtiin sääntöjen edellyttämät henkilövalinnat.
Johtokunnan jäsenistä puolet (5 kpl) oli erovuorossa (Heikki Kotkanoksa, Heimo
Martikkala, Esko Sippola, Markku Pihlajaniemi ja Raimo Tammenmaa).
Esko ja Markku ilmoittivat jäävänsä Häjyjen rivijäseniksi. Raimo jatkaa vaellus- ja
pyöräilyjaostossa.
Heikki Kotkanoksa ja Heimo Martikkala valittiin jatkamaan johtokunnasssa vuosiksi
2014–2015. Uusina jäseninä johtokuntaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin
kolme aktiivista urheilu- ja liikuntaihmistä; Emmi Pasto Turusta sekä Esa Nuottivaara ja
Pentti Ritala Seinäjoelta.
***
Vuodelle 2014 valittiin kaikki nykyiset toiminnantarkastajat uudelleen.
Tapani Larimo ja Leena Myllykangas. Varalla: Jorma Luomanperä ja Esa Sillanpää.
***
Kaikki henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti. Onnea ja menestystä kaikille vaativiin
luottamustehtäviin valituille ja kiitokset luottamustehtävänsä jättäneille!
***
Kokous valtuutti marraskuussa pidettävien yhteistyöjärjestöjen (SVU, PLU, EPU)
kokouksiin seuraavat henkilöt:
SVU: Markku Pihlajaniemi, PLU: Heikki Kotkanoksa, EPU: Tapani Larimo
***
Päivi Hakala päätti syyskokouksen n. klo 15.00.

***
Kokouksen jälkeen Päivi kertoi mielenkiintoisen tapahtumasarjan, joka johti siihen, että
hän on nyt apteekkarina Kuortaneella.
***
Ennen ravintola Aallossa nautittuja päätöskahveja suoritettiin vielä tuotepalkintojen
arvontoja - ja kaikki voittivat!
Kaikki osallistujat saivat kotiinviemisiksi pyttykerhomme (Raija ja Raimo M.J.)
hommaaman komean Häjyt-pokaalin.
Kotiin lähdettiin n. klo 16:00.
Kiitos kaikille! Seuraava oma tapahtumamme on hallihölkkä 1.2.2014 - kuinka ollakaan
- Kuortaneen Urheiluopistolla!
Viimeistään siellä tavataan :-). Sitä ennen: liikutaan, viestitellään, sähköpostitellaan jne.
t. Eero, Pj.
P.S. Ja eikun - Häjyt-lippu liehumaan!
*************
Palkintolistaa:
v. 2012 joukkuekultaa veteraanien SM-maraton, sarja M55, voittaneet:
Häjyt-mitali
*Markku Koskinen *Veikko Ollila *Markus Paavola v. 2012 kultaa veteraanien SMmaraton, yksilökilpailu, sarja M55 voittaja Veikko Ollila: Häjyt-mitali
v. 2013 joukkuekultaa veteraanien SM-maraton, sarja M60, voittaneet:
Häjyt-mitali
*Markku Koskinen *Veikko Ollila *Tapio Salonsalmi
100 plus-kerhon uudet jäsenet: Häjyt 100 plus-pokaali *Unto Stenroos *Antero Holma

Hiihtopalkinto:
*Voitto Majasaari, 4000 km
Häjyt ry, syyskokous, Kuortaneen urheiluopisto 9.11.2013
Stipendien saajat 2013:
1) Noora Koponen, vammaisurheilu, seura SSU, synt. 1990 = 23 v.
- Suomen Special Olympics valmennusryhmässä vuodesta 2008
-useita Suomen mestaruuksia
2) Joni Mäki, hiihto, seura VaHi, synt. 1995 = 18 v.
-M 18 10 km V SM 1
-M 18 20 km V SM 1
-M 18 15 km P SM 3 (sauvarikosta johtuen vasta kolmas)
3) Jasmi Joensuu, hiihto, seura SHS, synt. 1996 = 17 v.
-N 17 5 km V SM 1
-N 17 10 km P SM 2
-N 17 keihäänheitto SM 4 2012
4) Karoliina Kivimäki, yl.urh., seura Lapuan Virkiä, synt. 1996 = 17 v.
-N 17 5000 m:n kävely SM 2
5) Aino Kivenmäki, yl.urh., seura Kuortaneen Kunto, synt. 1996 = 17 v.
-N 17 1500 m:n estejuoksu SM 3
6) Sanni Taipalus, yl.urh., seura Lehtimäen Jyske, synt. 1996 = 17 v.
-N 17 1500 m:n estejuoksu SM 2
7) Antti Ihamäki, yl.urh., seura Alajärven Ankkurit, synt. 1997 = 16 v.
-M 17 10 km:n maantiejuoksu SM 1
-M 16 3000 m SM 3

8) Maija Valli, yl.urh., seura Kurikan Ryhti, synt. 1996 = 17 v.
-N 17 moukarinheitto, Suomen ennätys 66,05 m. Kaustisilla 2013
-Suomen edustajana Ukrainan MM-kisoissa
-N 17 SM 1
9) Valtteri Markkila, hiihto, seura VaHi, synt. 1997 = 16 v.
-erilaisia saavutuksia 2011-2013
-SM tasolla 14 v ja 16 v sij. 13, KLL etelä-pohj. 14 v, sij. 1
-E-P:n hopeasompakisoissa 2011–2013 useita mitalisijoituksia
-Vaasan voittajajoukkueessa maakuntaviesti 2013
10) Emma Pullola, yl.urh., seura Vaasan Vasama, synt. 1997 = 16 v.
-runsaasti saavutuksia 2010-2013
-N 17 halli SM, pit.hyppy 1. , SM-kilp. kolmiloikka 1. pit.hyppy 1.
-KLL SM-kilp. pit.hyppy 1. nuorten Suomi-Ruotsi maaottelu, kolmiloikka 2.

