Mitä takana - mitä edessä
Vuosi 2014 jää monelle Härkätien Vaeltajalle mieleen lumettomasta talvesta. Toivotaan, ettei
Raamatun kohta seitsemästä lihavasta vuodesta ja seitsemästä laihasta vuodeta toteudu tässä kohtaa.
Vaikka huonolta näyttää. Muilta osin kulunut vuosi kului yhdistyksessämme hyvin. Paikkansa
vakiinnuttaneet tapahtumat ennemminkin lisäsivät osallistujamääriään kuin vähensivät, vuoden
tauon jälkeen saimme toteutettua syksyn ruskamatkan. Ensi kertaa ohjelmassa ollut kevään
valokuvasuunnistus sai hyvän vastaanoton ja se otettiin myös Lieto-viikon ohjelmaan. Syksyn
sauvakävelyt saivat lisäpontta alku- ja loppujumpasta (tästä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä).
Saimme pidettyä myös taloutemme hyvässä kunnossa, kiitos siitä yhteistyökumppaneille ja
aktiivisille talkoolaisille.
Suuren kiitoksen toteutuneista tapahtumien sekä ideoinnissa että toteutuksessa ansaitsee Vaeltajien
hallitus. Hallitustyöskentely on ollut aktiivista ja työryhmät ovat panostaneet omiin tapahtumiinsa
sata prosenttisesti. Syksyn mittaan jouduin kuitenkin miettimään, koetaanko hallituksen jäsenyys
jopa liiankin raskaaksi, kun kolme pitkäaikaista hallituksen jäsentä ilmoitti luopuvansa paikastaan.
Syyskokouksessa viidestä erovuoroisesta valittiin uudelleen sihteerimme Marjo Mäkinen ja
Vaeltajaviestin toimittaja Markku Kaskinen. Uusiksi jäseniksi saimme pitkään aktiivisesti
tapahtumiin osallistuneen Arja Uotilan, joka lupautui hoitamaan vapautuneet rahastonhoitajan
tehtävät, Hilkka Palomäen, joka myös on osallistunut aktiivisesti toimintaamme sekä varajäsenenä
ollut Tuire Reunanen on nyt vakijäsen, Tuiren ”tilalle” varajäseneksi valittiin liikunnan
ammattilainen Susanna Hietanen.
Alkavan vuoden teemaksi voimme Härkätien vaeltajissa ottaa vanhan sanonnan: ”Vierivä kivi ei
sammaloidu”, minkä professori ja aktiiviliikkuja Sari Stenholm on antanut luentonsa otsikoksi
Hyvinvointi-illassamme 12.2. Sari on lupautunut kertomaan ajankohtaisia asioita kohderyhmämme
liikunnasta ja ravinnosta sekä antamaan käytännön ohjeita. Kohti kesää liikumme huhtikuussa
parina viikonloppuna koko perheen liikuntatapahtumissa, joissa palautetaan mieliin vanhat
pihaleikit. Suomen Ladun Yhdessä –teemapäivistä on valittu ohjelmaamme Yhdessä pyöräillen
päivä 16.5., jolloin pyöräilemme porukalla Paimion Askalan koskelle. Näistä sekä muista jo
perinteisistä tapahtumista ilmoitamme jäsenlehdessämme, mutta tarkemmat ja viimeisimmät tiedot
löytyvät kotisivuiltamme www.harkatienvaeltajat.fi, joten niitä kannattaa seurata.
Uskon, että tapahtumistamme löytyy jokaiselle jotakin mieltymysten ja kunnon mukaan. Tarkoitus
ei ole liikkua tiukkapipoisesti, vaan nauttien luonnosta ja yhdessä liikkumisesta!
Pj. Kaarina Virta

