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 kaksivuotiskaudeksi valittu Eero Sippola.
Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle:
Heikki Kotkanoksa, Vaasa, 0400737081, heikki.kotkanoksa@luukku.com,
Heimo Martikkala, Seinäjoki, 0405048568.
Erovuorossa olleista Markku Pihlajaniemi, Esko Sippola ja Raimo Tammenmaa olivat
ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä tehtävään. Heidän tilalleen valittiin:
Esa Nuottivaara, Seinäjoki, 0500866488, esa.nuottivaara@sok.fi,
Emmi Pasto, Turku, 0408461315, emmipasto@gmail.com,
Pentti Ritala, Seinäjoki, 0400745641, pentti.ritala@gmail.com.
Johtokunnassa jatkavat vuonna 2014 viime syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi valitut:
Seppo Aro, Vaasa, 0505811792, seppo.u.aro@gmail.com,
Pentti Kananoja, Laihia, 0503221615, pentti.kananoja@elisanet.fi,
Raimo M J Kinnari, Laihia, 0400360690, raimomjk@nic.fi,
Raija Markkila, Kurikka, 0407343844, raijah.markkila@netikka.fi,

Hannele Takala, Seinäjoki, 0500669732, 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, 0503507748, riitta.koski@netikka.fi
ja Ossi Martikkala, 0503267131, ossi.martikkala@netikka.fi.

