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Hölkkä- ja
kuntoliikuntaseura

HÄJYT ry
www.hajyt.net
37 v.

Jäsentiedote 2/2014
4.10.2014

Kokouskutsu:
Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Kauhavalla (Alahärmä) Hunurijärven matkailukeskuksessa lauantaina 22.11. 2014 klo 13.00.
Käsitellään sääntöjen 10 § ja 11§:n mukaiset asiat. Tervetuloa!

Päivän ohjelma:
klo 09.00 alkaen naisten ja miesten pukuhuoneet käytettävissä
klo 9.30 5-10 km:n yhteislenkki Hunurijärven 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, noin klo 16.00 päätöskahvi
Ilmoittaudu syyskokoukseen viimeistään 15.11.2014 maksamalla ennakkoon 30 €
Häjyjen tilille FI35 4726 0010 0724 08 HELSFIHH. Viitenumero on 26.
Maksu sis. yhteislenkin, suihkut/saunat, tarjoilut, kokouksen, pokaalin ja arvontapalkintoja.
***
Hinthan kuuluu kaiken kukkuraksi viälä samppoo, hantuuki ja järvi, johona on siunattu
lähärevesi, notta erellä lueteltuja vehkehiä ei trenkää kenenkään kotuansa raijata.
***
Huom! Ravintola tarvitsee tiedon ruokailijoiden lukumäärästä noin viikko ennen kokousta,
joten ilmoittauduthan ajoissa.
Jos tarvitset erityisruokavaliota, kerro siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.
***
Tärkeää: Kun osanottajamäärä on etukäteen tiedossa, myös pyttykerho osaa varautua.
***
Kokouspaikalla esillä/myytävänä Kestävyysurheiluvaruste Timo Marjomäen tuotevalikoimiin
kuuluvat, Häjyt-tunnuksin varusteet asusteet ym. tuotteita.
***
Huom. Jos olet mukana pelkästään kokouksessa, osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittaudu
kuitenkin etukäteen Raija Markkilalle, 040 7343844, raijah.markkila@netikka.fi
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Kokouksessa tehdään tärkeitä henkilövalintoja; valitaan mm. puheenjohtaja ja puolet
johtokunnan jäsenistä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä toiminnantarkastajat
kalenterivuodelle 2015.
Johtokunnan nykyinen kokoonpano + vastuualueet:
Eero Sippola, puheenjohtaja
Raimo M.J. Kinnari, varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri, palkintohankinnat
Heikki Kotkanoksa, sihteeri, vaellus- ja pyöräilyjaoston puheenjohtaja
Pentti Kananoja, kirjanpito, vaellusjaosto
Raija Markkila, rahastonhoitaja, palkintohankinnat
Heimo Martikkala, leikekirjan pito, hiihtotyöryhmä
Hannele Takala, Supersport yhteistyö
Seppo Aro, pyöräily
Esa Nuottivaara, yhteistyökumppanit Pohjanmaalla, hiihtotyöryhmä
Pentti Ritala, hiihtotyöryhmän puheenjohtaja
Emmi Pasto, nuorisovastaava

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet:
Raija Markkila, Raimo M.J. Kinnari, Pentti Kananoja, Seppo Aro, Hannele Takala ja Eero Sippola

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

Muut toimihenkilöt (johtokunta valitsee):
Henrik Ojanotko, internetsivujen ylläpito
Timo Marjomäki, 100 + kerho, maratonlista, jäsenasukauppa
Riitta Koski, SAUL-yhteyshenkilö
Ossi Martikkala, SAUL - yhteyshenkilö (varalla)

Vaellus- ja pyöräilyjaosto (johtokunta valitsee):
Heikki Kotkanoksa, puh.joht.. Jäsenet: Seppo Aro, Riitta Koski, Pekka Lehtisola,
Leena Myllykangas, Maire Pääkkönen, Marja Seppänen, Raimo Tammenmaa, Susanna Mäki,
Pentti Kananoja

Hiihtoyöryhmä (johtokunta valitsee):
Pentti Ritala, puh.joht. Jäsenet: Esa Nuottivaara, Heimo Martikkala

Johtokunnan ja vastuuhenkilöiden kaikki yhteystiedot löydät mm. internet-sivujemme
Seura-osion johtokunta-linkistä katso: www.hajyt.net
***
Kokouksessa julkistetaan Häjyjen stipendiaatit vuonna 2014, jaetaan hiihtopalkinnot, päätetään
kunniajäsenyydestä ja järjestetään arvonta, jossa yhtenä voittona on mm. kahden hengen
sunnuntailounas Hunurijärvellä - ja jokaisella osallistujalla on mahdollisuus voittaa!
***

Paikalla on myös kotisivuexperttimme Henrik Ojanotko, jota voi tentata nettijutuista.
***

Kokouksen päätteeksi Hunurijärven isäntä, Kalevi Hanhimäki,
kertoo omasta maratonistaan. "Miten raivasin Härmän korpeen keitaan!"

Muuta tärkeää.
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Menneen talven hiihtelyt:
Eniten kilometrejä, 3800 km, viime talven lumilla hiihteliVoitto Majasaari. Hänet sekä
arvonnassa voittaneet, Päivi Hakala, Mauri Hautala, Mervi Hautala, Esko Hyyppä ja
Alli Maja, tullaan palkitsemaan syyskokouksessa. Onnittelut voittajille!

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 eri juoksukalentereistakin.
Syyskokouksessa esiteltävässä toimintasuunnitelmassa läpikäydään ja päätetään Häjyjen vuoden
2015 tapahtumat. - Ja asiat alkavat rullata heti, kun uusi vuosi on saatu kunnialla käyntiin.

Jäsenrekisteri:
Tietokonepohjaista jäsenrekisteriämme ylläpitää Raimo M. J. Kinnari.
Raimon puh.n:o 0400 360690 ja sähköpostiosoite on raimo.mjkinnari@gmail.com
Osoitteenmuutokset ym. jäsenyyteesi liittyvät asiat voit hoitaa itse omilla tunnuksillasi, omalla
sivullasi Seuramapissa. Lisäohjeita saat tarvittaessa Raimolta.

Jäsenmaksu 2015:
Sekaannusten välttämiseksi ja asioiden oikeellisuuden varmistamiseksi johtokunta toivoo, että
saatuasi joko sähköposti- tai paperilaskun hoidat vuoden 2015 jäsenvelvoitteesi laskussa olevien
maksuohjeiden mukaan. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa ennen eräpäivää.

Jäsentiedote:
Häjyt julkaisee vuosittain kaksi ns. virallista jäsentiedotetta. Ne ovat luettavissa kotisivuillamme
linkissä jäsentiedote. Tiedotteet löytyvät niinikään linkistä arkisto.
Tiedotetta lähetetään myös painotuotteena postin kautta kotiin. Painatus- ja posti- ym. kulut maksaa
seura, joten tiedote on maksuton.
Mikäli katsot, että saat kotisivuiltamme ja sähköpostitse tarpeelliset tiedot etkä tarvitse painettua ja
kotiin toimitettua jäsentiedotetta, ilmoita siitä jäsenrekisterimme hoitajalle Raimo M.J. Kinnarille
(yht.tiedot ylllä).

Sähköpostiosoite:
Tieto kulkee nopeimmin sähköpostilla. Mikäli et vielä ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi Häjyille,
johtokunta toivoo sinun tekevän sen nyt - omilla tunnuksillasi - omalla sivullasi Seuramapissa.
Lisäohjeita asian hoitamiseksi löytyy mm. kotisivujemme pj:n blogista ja keskustelupalstalta. Myös
Raimo M.J. Kinnarilta ja muilta johtokunnan jäseniltä voit kysyä lisää.

Asusteet, urheilu-/lisäravinteet:
Kestävyysurheiluvaruste Timo Marjomäki toimittaa edullisesti koko maahan Häjyt-tunnuksin
varustetut urheilutekstiilit. Valikoimiin kuuluvat myös urheiluravinteet (kts. www.marjomaki.fi)
***
Seinäjoen Supersport antaa alennuksia mm. juoksujalkineista ja -tekstiileistä, lisäravinteista ja
sykemittareista. Alennukset saa näyttämällä jäsenkorttiamme. Myös seuralle sovitusta bonuksesta
tulee mainita kassalla (kts. www.supersport.fi).
***
Kun teet kaupat Timon tai/ja Sjoen Supersortin kanssa kartutat Häjyjen stipendirahastoa.
Hyödynnä syystarjoukset -samalla tuet nuoria kestävyysurheilijalupauksiamme!

Syyskokouksen esityslista:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d) ääntenlaskijat
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;
-johtokunta esittää, että seuran elinikäiseksi kunniajäseneksi kutsutaan henkilö,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa
14) Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
****
Tervetuloa Alahärmään, Hunurijärven elämysmaailmaan, lauantaina 22.11.2014.
Hunurijärvi sijaitsee osoitteessa Hunurintie 149, Härmä.
Päivä aloitetaan yhteislenkillä klo 9.30. Lenkin jälkeen saunotaan ja ruokaillaan.
Virallinen kokous aloitetaan klo 13.00. Päätöskahvit juodaan noin klo 16.00
****

Johtokunta toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi
Hunurijärvelle!

Sallinette lopuksi pienen Hunurijärvimainoksen ja maantieteellisen kannanilmaisun.
Hunurijärvi ei ole kaukana mistään. Pohjanmaan pääkaupungeista automatka sinne kestää
tunnin verran ja muualta maakunnasta "enemmän vähemmän". Maakunnan ulkopuolelta
tulevien jäsenten kokousmatkahan on aina vähän pitkä - pidettiinpä kokous missä päin
Pohjanmaata tahansa, joten kun lakeudelle lähtee, niin voihan sitä retkeillä Härmässäkin
- varsinkin kun Hunurijärvi on todella näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka!
Keskelle härmäläistä maisemaa on syntynyt lappimainen keidas - yhden miehen voimannäyte.
Käy tutustumassa Hunurijärven monipuolisiin palveluihin osoitteessa www.hunurijärvi.fi
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