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Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura

Häjyt Ry - 40 vuotta

Kokouskutsu/Jäsentiedote 2/2017

1.10.2017

Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään:
la 11.11. klo 13 alkaen Seinäjoella, paikkana Oma SP Stadion
Ennen varsinaista kokousta on mahdollisuus tehdä yhteislenkki, stadionin suihkut ja
pukeutumistilat ovat käytettävissä. Huom. juhlakokouksen osallistumishinta on vain 10 €/henk!
Päivän ohjelma:
-

klo 10.00 alkaen naisten ja miesten puku- ja suihkutilat käytössä stadionilla, omat pyyhkeet
mukaan
klo 10.00 – 11.00 kokouslenkki
klo 12 – 13 lounas
klo 13 Häjyjen 40-vuotissyyskokous, kokouksen juhlapuhujana Sari Essayah,
sääntömääräiset syyskokousasiat, kokouksen päätteeksi päätöskahvit

Ilmoittaudu syyskokoukseen viimeistään pe 31.10. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
ennakkoon 10 € Häjyjen tilille FI35 4726 0010 0724 08 . Viitenumero on 55.
Maksu kattaa suihku- ja pukeutumistilojen vuokran, kokoustilan, lounaan ja kahvit. Huom.
ilmoittakaa myös mahdollisista ruoka-aineallergioista. Tiedustelut Johannalle ensisijaisesti
sähköpostitse johanna.liinamaa@gmail.com tai 0400-546 503.
Kokouksessa esillä Timo Marjomäen tuotevalikoimiin kuuluvia Häjy-tuotteita ja urheiluravinteita
sekä ennakkotietoa ensivuoden maratonmatkoista.

Kokouksessa tehdään tärkeitä henkilövalintoja sekä nimetään seuran
kunniajäseniä, joista johtokunta pyysi jäsenistöltä esityksiä alkuvuodesta.
Johtokunnan erovuoroisten jäsenien tilalle tehdään valintoja seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi sekä toiminnantarkastajat kalenterivuodeksi 2018.
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Johtokunnan nykyinen kokoonpano + vastuualueet:
- Johanna Liinamaa, pj, Ylihärmä, johanna.liinamaa@gmail.com, 0400-546 503
- Jukka Kalliokoski, vpj, jäsenasiat, Seinäjoki, jukka.kalliokoski@posti.fi , 040 563 9491
- Heikki Kotkanoksa, sihteeri, Vaasa, heikki.kotkanoksa@gmail.com, 040 073 7081 (erovuoroinen)
- Riitta Koski, SAUL-yhteyshenkilö, Vaasa, riitta.koski@netikka.fi, 050 350 7748
- Heimo Martikkala, leikekirjan pito, hiihtotyöryhmä, Nurmo, 040 504 8568 (erovuoroinen)
- Olavi Kuja-Lipasti, kirjanpitäjä-rahastonhoitaja, Ilmajoki, olavi.kuja-lipasti@nic.fi, 040 127 2420
- Pentti Ritala, hiihtotyöryhmä, Seinäjoki, pentti.ritala@gmail.com, 040 074 5641 (erovuoroinen)
- Hannele Takala, Seinäjoki, hannele.takala@netikka.fi, 0500-669732 (erovuoroinen)
- Kari Haukkala, Seinäjoki, kari.haukkala@kayttoauto.fi, puh. 0400-66 6896 (erovuoroinen)
- Antti Kamppila, vaellustyöryhmä, Vaasa, antti.kamppila@gmail.com, puh. 040 7767 245
- Maire Pääkkönen, vaellustyöryhmän pj, Kauhajoki, maire.paakkonen@gmail.com, 040 056 7480

Toiminnantarkastajat vuonna 2017:
Tapani Larimo ja Leena Myllykangas. Varalla; Jorman Luomanperä ja Esa Sillanpää
Muut toimihenkilöt (johtokunta valitsee)
Henrik Ojanotko, internetsivujen ylläpito, ilmoittautumislomakkeet
Timo Marjomäki, 100+ kerho, maratonlista, jäsenasukauppa
Ossi Martikkala, SAUL-varayhteyshenkilö

Vaellus- ja pyöräilyjaosto (johtokunta valitsee)
Maire Pääkkönen pj. Jäsenet; Seppo Aro, Riitta Koski, Pekka Lehtisola, Leena Myllykangas, Heikki
Kotkanoksa, Maire Seppänen, Raimo Tammenmaa, Pentti Kananoja

Hiihtotyöryhmä (johtokunta valitsee)
Pentti Ritala pj. Jäsenet; Heimo Martikkala, Olavi Kuja-Lipasti, Jukka Kalliokoski,
Johtokunnan ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät www.hajyt.net alasivulta Seura.
Kokouksessa julkistetaan Häjyjen stipendiaatit vuonna 2017, jotka on kutsuttu myös kokoukseen,
jaetaan hiihtopalkinnot sekä seuran kunniajäsenyydet.
Menneen talven hiihtelyt:
Hiihtokilometrinsä ilmoitti 16 Häjyä, ahkerin hiihtäjä oli talvikaudella 2016-2017 Reijo Naalisvaara,
joka sivakoi 2457 km!
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Hölkkä- ja maratontapahtumia:
Maratontapahtumia löytyy mm. osoitteesta www.hajyt.net Maraton-välilehdeltä sekä seuran
toimintasuunnitelmasta, joka esitellään syyskokouksessa ja laitetaan tämän jälkeen esille
nettisivuille.
Jäsenrekisteri:
On ensiarvoisen tärkeää, että kukin jäsen maksaa omalla viitenumerollaan vain oman
jäsenmaksunsa! Jos samalla viitenumerolla tulee usean jäsenen maksu yhtenä könttäsummana,
on mahdotonta päätellä, keille saapuneet jäsenmaksut kuuluvat ja keille eivät. Tästä syystä on
mahdollista, että jotkut jäsenmaksunsa hoitaneet ovat saaneet meiltä maksumuistutuksia.
Jäsenrekisteriä ylläpitävät Jukka Kalliokoski. Ilmoitelkaa Jukalle sähköpostiosoitteitanne niin
saamme mahdollisimman suuren osan jäsenpostituksista ja tiedotteista kulkemaan myös
sähköisenä! Osoitteenmuutokset yms. voitte hoitaa omilla tunnuksillanne myös itse Seuramappisivulla, joka löytyy www.hajyt.net osoitteesta Jäsenyys-painiketta painamalla tai ottamalla
yhteyttä johtokuntalaisiin.

Jäsenmaksu 2018:
Ensivuoden jäsenmaksut laskutetaan alkuvuodesta. Jäsenmaksun suuruudesta tehdään päätös
syyskokouksessa.
Jäsentiedote:
Häjyt julkaisee vuosittain kaksi jäsentiedotetta sekä lisäksi satunnaisia muita tiedotteita ja
muistutuksia mm. eri tapahtumista ja niitä varten järjestetyistä kuljetuksista. Viralliset
jäsentiedotteet ovat luettavissa myös kotisivuillamme kohdassa Seura  jäsentiedotteet.
Tiedotteet postitetaan pääsääntöisesti niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole vielä
käytettävissä. Toivomme lämpimästi kopiointi- ja postituskulujen pienenemistä, joten pyydämme
jälleen kaikkia jäseniä terästäytymään ja ilmoittamaan meille sähköpostiosoitteensa. Häjyjen
tiedotteita lähetetään vuodessa noin 4-5 kertaa, joten näiden vuoksi sähköpostilaatikko ei
tukkeudu.
Asusteet, urheilu- ja lisäravinteet
Kestävyysurheiluvaruste Timo Marjomäki toimittaa Häjyt-tunnuksin varustetut urheilutekstiilit
sekä urheiluravinteet tilauksesta kaikkialle Suomeen. kts. www.marjomaki.fi Timon kanssa tehdyt
kaupat kartuttavat samalla myös Häjyjen stipendirahastoa.
Häjyjen kumppani on myös Lakeus Sport, osoite Valtionkatu 13, Seinäjoki, puh. 06-4299 399.
Häjyjen asiakasnumero on 8. Tekemällä ostot Lakeus Sportissa, kartutat samalla myös Häjyjen
vuosiostohyvitettä, jolla katetaan mm. nuorien stipendiaattien lahjakortit. Lakeus Sportissa on
paljon hyviä tarjouksia!
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Syyskokouksen esityslista:

1. Avataan kokous
2. Kokouksen juhlapuheen pitää KOK:n jäsen Sari Essayah, joka jakaa myös Suomen
liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkin sekä Häjyjen nuorten stipendiaattien stipendit
3. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
4. Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnan tarkastajaa
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: mm. nimetään kunniajäsenet
14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Tervetuloa Seinäjoelle la 11.11!

