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Kokouskutsu:
Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Kuortaneen Urheiluopistolla lauantaina 9.11. 2013 klo 13.00.
Käsitellään sääntöjen 10 § ja 11§:n mukaiset asiat.
kts. www.hajyt.net

Päivän ohjelma:
klo 09.00 alkaen naisten ja miesten pukuhuoneet käytettävissä
klo 9.30 5-10 km:n yhteislenkki urheiluopiston ympäristössä
klo 11.00-12.00 suihkut/saunat (naisille ja miehille omat saunat)
klo 12.00-13.00 lounas
klo 13.00 alkaen syyskokous; sääntöjen mukaiset asiat ja mm. palkitsemiset
(Vieraileva kokousesitelmöitsijä on tilauksessa. Emme saaneet häneltä vahvistusta ennen tämän
tiedotteen painoon menoa. Ilmoitamme asiasta kotisivujen kautta heti, kun tiedämme enemmän):
klo 15.00 päätöskahvi
Ilmoittaudu syyskokoukseen pian, viimeistään 1.11.2013, maksamalla ennakkoon
20 € Häjyjen tililleFI35 4726 0010 0724 08 HELSFIHH.
Maksu sisältää yhteislenkin,suihkut/saunat, tarjoilut, kokouksen sekä palkintopokaalin.
Huom! Ravintola tarvitsee tiedon ruokailijoiden lukumäärästä n. viikkoa ennen kokousta,
joten ilmoittauduthan ajoissa.
Jos tarvitset erityisruokavaliota, kerro siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.
Pyttykerhokin osaa varautua riittävällä määrällä pokaaleita, kun osanottajamäärä on
etukäteen tiedossa.

Kokouksessa tehdään tärkeitä henkilövalintoja; valitaan mm. johtokunnan jäsenet
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja toiminnantarkastajat kalenterivuodelle 2014.
Johtokunnan kokoonpano + vastuualueet:
Eero Sippola, puheenjohtaja
Raimo M.J. Kinnari, varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri, palkintohankinnat
Raimo Tammenmaa, sihteeri
Pentti Kananoja, kirjanpito
Heikki Kotkanoksa, vaellus- ja pyöräilyjaoston puheenjohtaja
Raija Markkila, rahastonhoitaja, palkintohankinnat
Heimo Martikkala, leikekirjan pito
Hannele Takala, jäsen
Seppo Aro, jäsen
Esko Sippola, jäsen
Markku Pihlajaniemi, jäsen

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet:
Heikki Kotkanoksa, Heimo Martikkala, Markku Pihlajaniemi, Esko Sippola ja
Raimo Tammenmaa

Toiminnantarkastajat, kaikki erovuorossa:
Tapani Larimo ja Leena Myllykangas. Varalla; Jorma Luomanperä ja Esa Sillanpää

Muut toimihenkilöt (johtokunta valitsee):
Timo Marjomäki, internetsivujen ylläpito
Timo Marjomäki, jäsenasukauppa
Riitta Koski, SVU:n yhteyshenkilö

Vaellus- ja pyöräilyjaosto:
Heikki Kotkanoksa, puh.joht.. Jäsenet: Seppo Aro, Riitta Koski, Pekka Lehtisola,
Leena Myllykangas, Maire Pääkkönen, Marja Seppänen, Terttu Soini,
Raimo Tammenmaa, Marja-Liisa Volama

Seniorijaosto:
Riitta Koski, puh.joht.. Jäsenet: Erkki Kataja-Rahko, Ossi Martikkala,
Raili Vesimäki, Jorma Vesimäki

Hiihtojaosto: Toiminta hakee muotoaan. Puheenjohtajan paikka avoinna.
Johtokunnan ym. vastuuhenkilöiden yhteystietoja löydät mm. jäsentiedotteesta 1/2013
ja internet-sivujemme Seura-osiosta, katso: www.hajyt.net

Hyvä tietää – toimintaa – tapahtumia.
Vaellus- ja pyöräilyjaosto:
Vaellus-ja pyöräilyjaosto järjestää sauvakävelytapahtuman Kalliojärvellä, Isossakyrössä, lauantaina,
26. päivänä lokakuuta 2013 klo 11.00 alk. Tiedustelut Heikki Kotkanoksa 0400-737081,
heikki.kotkanoksa@luukku.com

Hiihto:
Häjyt hiihteli 2013 tempaukseen osallistui 44 hiihtelijää. Eniten kilometrejä, 4000 km, viime
talven lumilla hiihteli Voitto Majasaari. Hänet sekä arvonnassa voittaneet, Kaisa Isotalo, Seppo
Hakala, Esko Hyyppä, Tapani Larimo ja Matti Nygård, tullaan palkitsemaan syyskokouksessa.

Parhaat onnittelut!
Häjyjen tunnuksilla varustetut asusteet:
Mallikappaleet ja koot nähtävillä syyskokouksessa.

Hölkkä- ja maratontapahtumia:
Syksyn ja alkutalven juoksu- ym. tapahtumia on taas tarjolla runsaasti pitkin Suomea – vähän joka
ilmansuunnalla. Niistä löytyy varmasti tilaa Häjyille. Ja ulkomaillakin juostaan Häjyjen merkeissä.
Tapahtumista löytyy tietoja niin omilta sivuiltamme kuin juoksukalentereistakin.
Katso esim. www.hajyt.net

Jäsenrekisteri:
Jäsenrekisteriä ylläpitää Raimo M. J. Kinnari, joten ilmoita hänelle osoitteenmuutokset ym.
jäsenrekisteriin liittyvät asiat. Raimo M.J:n saa kiinni puh.n:o:sta 0400 360690 tai sähköpostilla
raimomjk@nic.fi

Jäsentiedote:
Olemme ottaneet käyttöön sähköisessä muodossa olevan jäsenkirjeen paperisen rinnalle. Mikäli
haluat tästä eteenpäin tiedotteesi vain sähköisessä muodossa ilmoitathan siitä Timo Marjomäelle
timo@marjomaki.fi

Sähköpostiosoite:
Tieto kulkee nopeimmin sähköpostilla. Mikäli et vielä ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi Häjyille,
johtokunta toivoo sinun tekevän sen nyt. Lähetä viesti osoitteeseen: timo@marjomaki.fi

Syyskokouksen esityslista:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
6) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9) Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen
vuosi
10) Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
12) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura
on jäsenenä
13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14) Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
****
Tervetuloa Kuortaneen Urheiluopistolle lauantaina 9.11.2013.
Päivä aloitetaan yhteislenkillä klo 9.30. Lenkin jälkeen saunotaan jaruokaillaan.
Virallinen kokous aloitetaan klo 13.00. Päätöskahvit juodaan klo 15.00
****

Johtokunta
Koordinaatit Urheiluopistolle löytyvät opiston nettisivuilta. Käy katsomassa www.kuortane.com
Näilläkin tiedoilla pärjää:
1) meille varattu sauna on rantasauna, joka on urheiluhallin läheisyydessä
-ota oma pyyhe mukaan, (talon pyyhe maksaa 2,50 €)
2) autot voi parkkeerata urheiluhallin edessä olevalle – maksuttomalle – parkkipaikalle
3) yhteislenkki tehdään opiston lenkkipoluilla (eripituisia matkoja tarjolla)
4) lounas nautitaan Eppulan buffetin noutopöydästä (ruokaliput jaetaan jokaiselle)
5) kokous pidetään liikuntahotellirakennuksen toisen kerroksen kokoustilassa
6) päätöskahvit makean pullan kanssa nautitaan ravintola Aallossa

