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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.
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***
Muuta merkittävää vuodelle 2014
– uusien jäsenrekisteri- ja kirjanpito-ohjelmien avulla helpotetaan jäsen- ym
asioiden hoitoa
– jäsenmaksu 13 € (Häjyt 10 €, SVU 3 €)
* korotus 3 euroa
-uudet ATK-ohjelmat; hankinta + ylläpito
-SVU: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 PLU:ssa, EPU:ssa ja SVU:ssa
– jatketaan yhteistötä 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.

