Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt r.y.

1.

Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus on laadittu niin, että sitä voidaan verrata tehtyyn toimintasuunnitelmaan. Kertomus
esitetään viime vuosien aikana käytössä olleen kaavan mukaan.

TAMMIKUU Hallihölkkä Kuortane, urheiluopisto; 51 suoritusta, 38 osallistujaa
HELMIKUU Hiihtovaellus, Peräseinäjoki; jouduttiin perumaan huonon sään takia
MAALISKUU Hallimaraton, Mustasaari, Botniahalli; 85 osallistujaa
Kevätkokous+kokouslenkki, Seinäjoki, hotelli Lakeus
Osallistujat: kokous 38 hlöä, kokouslenkki 50 hlöä, lenkille osallistuneiden
juoksijoiden yhteinen maratonmäärä yli 4300 kpl, mukana lähes kaikki entiset
Häjyjen pj:t
Ulkopuoliset luennoitsijat: Olli-Pekka Karjalainen ja Tero Heiska

Jäävaellus, Vaasan saaristo; 6 osallistujaa
Vällingby, maratonmatka, Ruotsi; 14 osallistujaa
HUHTIKUU

Karhuviesti-matka, Pori; naisjoukkue osallistui, sija 10.

TOUKOKUU Kirkkovenesoutukokeilu, Kurikka, Pitkämö, ei osallistujia
Pyöräily, Lappajärvi; 71 km:n pyöräily järven ympäri, 8 osallistujaa
Veteraanien SM-maraton, Oulu; Häjyjä edustaneet toivat kultaa,
joukkuekisassa M60, hopeaa M55:ssa ja pronssia joukkuekisassa M30
(nimilistat mm. kokouspöytäkirjoissa, vieraskirjassa, pj:n palstalla)

KESÄKUU

Vuorijuoksu, Seinäjoki, Jouppilanvuori; 13 osallistujaa
Hans Mannste´n, Häjy, juoksee Paloheinässä juhannusaattona,
21.6.2013, maratonlukemakseen 1000 (tuhat)!

HEINÄKUU Kivitippu-ultra, Lappajärvi, yli 100 osallistujaa
Pyöräily, Turun saaristo ja Ahvenanmaa; 10 osallistujaa
ELOKUU

HCM-matka; 36 osallistujaa
Ritva Vallivaara-Pasto, Häjy, juoksee Pirkkolassa 10.8.2014
maratonlukemakseen 400 (neljäsataa)!

SYYSKUU

Syyspyöräily 90 km, Björköby, Svedjehamn, Suomen ainoa Unescon
luonnonperintöalue; 6 osallistujaa

LOKAKUU Sauvakävely, Kalliojärvi; 2 osallistujaa
MARRASKUU Syyskokous+kokouslenkki, Kuortane, urheiluopisto; 36 osallistujaa

Muuta toimintaa 2013

2.
Johtokunta (kokoonpano ja vastuualueet mm. jäsentiedotteessa 1/2013):
Seuran syyskokouksessa 2012 valittu johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 10.11.2012.
Kokouksessa päätettiin johtokunnan jäsenten työnjaosta ja määriteltiin vastuualueet.
Kertomusvuoden aikana kokouksia oli viisi kappaletta. Lisäksi johtokunta järjesti yhden
ideaseminaarin, välitti ja vaihtoi kokousten välillä tietoa sekä informoi eri tavoin jäsenistöä.
Tiedotus:
Jäsentiedotteita/kokouskutsuja postitettiin kaksi kappaletta - ennen kevät- ja syyskokousta.
Em. tiedotteet julkaistiin myös nettisivuilla ja lähetettiin sähköpostitse niille jäsenille, joiden osoite
on käytettävissä. Internetin kautta informoitiin jäsenistöä sähköpostilla, kotisivujen vieraskirjassa,
puheenjohtajan palstalla ja muilla kotisivujen linkeillä.
Tapahtumista ilmoitettiin myös verkkolehdissä (mm. Ilkka, Pohjalainen, Seinäjoen Sanomat, Epari,
Juoksija-lehti). Myös Facebook toimi yhtenä tietokanava.
Lehti-, radio- ja TV-juttuja Häjyistä oli vuoden aikana luettavissa, kuultavissa ja katsottavissa niin
Pohjanmaalla kuin koko valtakunnankin sanoma- ja aikakauslehdissä sekä sähköisissä medioissa.
Yleistä tiedotuksesta:
Sähköisen viestinnän tarve lisääntyy jatkuvasti. Sen tähden johtokunta esittää tässäkin
yhteydessä toivomuksen, että jäsenet ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa Häjyt r.y:lle.
Jaostot (vaellus- ja pyöräilyjaoston kokoonpano mm. jäsentiedotteessa 1/2013):
Johtokunnan nimeämä vaellus- ja pyöräilyjaosto on pitänyt kertomusvuoden aikana neljä
kokousta. Jaosto on järjestänyt useita tapahtumia ja pyrkinyt aktivoimaan jäsenistöä osallistumaan
jaoston järjestämiin tapahtumiin. Tiedotusta on hoidettu kaikilla Häjyjen käyttämillä kanavilla.
Yhteydet SAUL:oon (ent. SVU):
Yhteydet SAUL:oon hoidetaan entiseen tapaan ja yhteyshenkilönä toimii Riitta Koski ja hänen
varahenkilönään on Ossi Martikkala. Seniorijaosto sulautettiin Häjyjen yleistoimintaan.
Aikuisurheiluliiton jäsenyys antaa mahdollisuuden osallistua esim. virallisiin SM-kisoihin.
Ilmoittautumiset ym. hoituvat yhteyshenkilöiden kautta edelleen.
Riitta Koski on valittu aikuisurheiluliiton toiminnantarkastajaksi.

Häjyt mukana muissa järjestöissä:
Häjyt r.y. on jäsenenä SAUL:n lisäksi PLU:ssa, EPU:ssa, SUL:ssa.
Em. järjestöjen kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ja seminaareihin on osallistuttu
mahdollisuuksien mukaan. Osallistujina eri tilaisuuksissa ovat olleet mm. Tapani Larimo, Heikki
Kotkanoksa, Heimo Martikkala, Markku Pihlajaniemi, Pentti Kananoja, Raimo Tammenmaa ja
Riitta Koski.
Stipendit (saajien nimet mm. internet-sivuillamme):
Häjyt jakoi 2013 stipendejä kymmenelle lahjakkaalle nuorelle urheilijalle yht. 600 euron arvosta.
Jäsenet:
Vuoden 2012 vuosikertomuksen mukaan jäsenten lukumäärä vuoden 2012 lopussa oli 428 hlöä.
Vuoden 2013 aikana uusia jäseniä liittyi 33 ja erosi 3. Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2013 lopussa
em. tietojen mukaan on 458 hlöä. Tietojärjestelmien ja uuden sekä vanhan jäsenrekisterin
sisäänajovaiheesta johtuen aivan tarkka jäsenten lukumäärä selviää sitten, kun järjestelmät toimivat
luotettavasti.
Muuta kertomusvuoden aikana tapahtunutta:
Häjyt ry:n vaatekauppa siirrettiin kokonaisuudessaan Timo Marjomäen hoidettavaksi.
Aloitettiin tietojärjestelmien, jäsenrekisterin ja kotisivujen uudistyön selvittäminen.
Osallistuttiin Seinäjoella ensimmäistä kertaa järjestetyille vapaaehtoistyön messuille.
Hankittiin seuralle Timo Marjomäen suunnittelema, helposti liikuteltava mainosteline, jolla
Häjyjä voidaan esitellä erilaisissa urheilu- ym. tapahtumissa.

