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Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015
Seuramme säännöissä todetaan mm:
”Häjyt ry:n tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää
kansalaistoimintaa niin, että seuran jäsenillä on mahdollisuus harrastaa kuntoja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.”

***
Johtokunta esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi Häjyjen sääntöihin
perustuvan toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

***
Kuukausikohtainen suunnitelma:

- tammikuu;
* paikkakuntakohtaiset tapahtumat, yhteislenkit, hiihto ym.
* jäsentiedote 1/2015 + kevätkokouskutsu

- helmikuu;
* hallihölkkä + avoin veteraaanien pm-kisa Kuortaneen urheiluopistolla
1.2.2015 alkaen klo 14.00
* lumikenkäilyä Kauhajoen Aronkylässä 8.2.2015 klo 12.00,
* Pohjalainen hallimaraton + puoliska Botniahallissa Mustasaaressa 28.2.1015
klo 10.30

- maaliskuu;
* Häjyjen hiihto/kuntoilutapahtuma koko perheelle Tanelinrannan
urheilukeskuksessa Seinäjoella (Nurmo) 14.3.2015 klo 13.00
* jäävaellus Vaasan saaristossa 15.3.2013 klo 11.00
* kevätkokous 21.3.15 Joupiskassa

- huhtikuu;
* matka ja osallistuminen Karhuviestiin Poriin/Raumalle 11.4.15
* kevätkirmaasu Aseman hirvimiesten metsästysmaja Könnintie 827
Ylistarosssa 30.4.2015 klo 18.00

- toukokuu;
* Irlannin matka Vaasan ladun retkikunnan mukana 18-25.5.2015?

- kesäkuu;
* vuorijuoksu Seinäjoella, Jouppilanvuoren kilpahiihtomaastoissa
10.6.2015
* Säläsjärven pyöräily Kurikassa (Jurva) 14.6.2015 klo 9.00

- heinäkuu;
- elokuuu;
* HCM-matka Pohjanmaalta Hkiin 15.8.2015
* pidennetty vknloppupyöräily Ruotsin korkearannikolla?
13.-16.8.2015

-syyskuu;
* paikkakuntakohtaiset tapahtumat, yhteislenkit ym.

- lokakuu;
* paikkakuntakohtaiset tapahtumat, yhteislenkit ym.
* syyspatikointi (paikka ja päivämäärä avoimet)
* jäsentiedote 2/2015 + syyskokouskutsu

- marraskuu;
* paikkakuntakohtaiset tapahtumat, yhteislenkit ym.
* syyskokous (paikka ja päivämäärä avoimet)

- joulukuu;
* paikkakuntakohtaiset tapahtumat, yhteislenkit ym.
* pikkujoulujuoksut ym. hauskuudet
* vuoteen 2016 valmistautuminen

Johtokunta, jaostot, työryhmät ym.
1) Johtokunta;
* kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa - ja/tai tarpeen mukaan myös useammin
* johtaa ja kehittää seuran toimintaa jäsenkunnan antamin valtuuksin
* jokaisella johtokunnan jäsenellä on oma vastuualueensa, mutta tarvittaessa
"kaikki tekevät kaikkea"

2) Vaellus-ja pyöräilyjaosto;
* tarjoaa jäsenille useita liikuntavaihtoehtoja, järjestää tapahtumia ja
matkoja
* jaostoa markkinoidaan ensisijassa kotisivujen kautta

3) Hiihto;
* kolmen henkilön kehitysryhmä "palauttaa hiihdon uudelleen" Häjyjen
ohjelmaan

4) Suomen Aikuisurheiluliitto;
* yhteistyötä jatketaan yhteyshenkilöiden kautta

***
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.

Muuta merkittävää vuodelle 2015
* Vuonna 2014 uusituilla jäsenrekisteri- ja kirjanpito-ohjelmilla helpotetaan ja
selkeytetään edelleen jäsen- ym. asioiden hoitoa
* jäsenmaksu, 13 €/v., pidetään ennallaan
* jäsenmaksulla katetaan mm. seuraavia kulueriä:

-ATK-ohjelmat; ylläpito ym.
-SAUL:n, SUL: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, esim. opiskelijakortilla myönnettävät
alennukset
Häjyjen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuista

***
Muihin vastaaviin järjestöihin ja yhteisöihin verrattuna Häjyjen
jäsenmaksua voidaan pitää hyvin kohtuullisena.

Muuta merkittävää vuodelle 2015
*jatketaan jäsenyyttä SUL:ssa, PLU:ssa, EPU:ssa ja SAUL:ssa
*jatketaan yhteistyötä Seinäjoen Supersportin kanssa
*alennukset * stipendirahasto

*jatketaan yhteistyötä Kestävyysurheiluvaruste Timo Marjomäen kanssa
’Häjy-asusteet ym. * stipendirahasto
*jatketaan yhteistyötä muiden tahojen ja tukijoiden kanssa
*haetaan aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita sekä urheilupiireistä että liikeelämästä
***

Tiedonkulun helpottamiseksi jäsenten toivotaan:
*antavan Seuramapissa sähköpostiosoitteensa Häjyjen käyttöön
*käyttävän tiedonhankinta-, keskustelu- ja palautekanavanaan entistä
enemmän internetsivujamme www.hajyt.net

Puheenjohtajan blogin avoin keskustelupalsta on jokaisen Häjyn
käytettävissä.
***

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen:
Kotisivustomme on kaikille – myös ei-jäsenille – avoin ja sivujamme päivitetään
jatkuvasti (Henrik Ojanotko).
Häjyjen internet-sivuilta on luettavissa aina viimeisimmät tiedot.
Timo Marjomäki päivittää maratontapahtumat ja 100 + tilaston.
***
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.
Myös Wikipediasta löytyy ajan tasalla olevat tiedot Häjyt r.y:stä
Paperinen jäsentiedote postitetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
***

Ulkoisen tiedottamisen suurin haaste vuodelle 2015:
Miten saamme jaetuksi ja julkaistuksi oikeaa tietoa Häjyt r.y:stä ns.
perinteisessä mediassa (lehdistö, radio, TV jne.)?

