
 

 
 
 
 
 

SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY 
 
 

JÄSENTIEDOTE 15.11.2018 
 
 

HALLITUKSEN KUULUMISET 
 
 

Hallituksen kokous 1.9.2018 
 

Päärakennuksen lämpimän veden tuotto ei ole riittänyt tapahtumissa, kun käyttäjiä on ollut runsaasti ja 
monesti peseytyminen on jouduttu toteuttamaan viileällä vedellä. Lämminvesiprojekti on toteutettu 
loppukesästä. Päärakennuksen pannuhuoneeseen hankittiin300 litrainen sähköinen lämminvesivaraaja 
vanhan järjestelmän lisäksi. Lämminvesivaraajan lisääminen järjestelmään vaati myös runsaasti putkitöitä.   
Projektin yhteydessä asennettiin päärakennuksen ulkoseinään ulkovesiposti vedenottoa varten. Tämä 
vesipiste on avoinna myös talvisin. 
 
Alueesta on tehty uusi aluekartta, jonka toiselle puolelle on lisätty ”yleisohjeita”. Aluekartta on nähtävillä 
internetsivuillamme http://www.hameenhelmi.comsekä facebook-sivuillamme 
https://www.facebook.com/SFC-Hämeenhelmi-364610850254541/ 
 
Jo kauan aikaa sitten on anottu matalampaa nopeusrajoitusta SFC Hämeenhelmen kohdalle. Noin vuosi sitten 
tällainen kyltti ilmestyi Hämeenhelmestä Turenkiin päin näkyvään ylämäkeen. Epäiltiin, josko kyltti olisi 
laitettu väärään kohtaan ja tätä asiaa on yritetty ELY-keskuksesta nyt selvitellä. Vastausta ei ole vielä saatu. 
 
Myöskin on selvitetty mahdollisuutta tienvarsimainontaan SFC Hämeenhelmestä. Opasteet ja tienvarsikyltit 
(ns. etumerkki) ovat lupineen kohtalaisen hinnakkaita hankintoja.  
 
Yhdistyksen logotarrat loppuivat ja niitä tilattiin lisää. Logotarraan haluttiin lisätä teksti SFC Hämeenhelmi, 
joka lisättiinkin ja uusia tarroja on tilattu. Tarroja voi ostaa toimistosta 4€/kpl. 
 
 
 
Hallituksen kokous 10.11.2018 
 
Hallitus keskusteli isäntävuoroista ja isäntävuorojen tehtävistä. Onko isäntävuorossa liikaa tehtävää, mitä asialle 

http://www.hameenhelmi.com/
https://www.facebook.com/SFC-H%C3%A4meenhelmi-364610850254541/


 

voitaisiin tehdä. Alue on kutenkin aina saanut kehuja siisteydestä. Päätettiin pitää asiasta kokous kuukausi- ja 
kausipaikkalaisten kanssa ennen seuraavan kauden alkua. 
 
Internetsivujen kuvasiirrot ovat vielä hieman kesken, johtuen asianomaisten henkilöiden omista kiireistä. Asia 
pyritään hoitamaan kuntoon mahdollisimman pian, jotta saadaan vanhat internetsivut poistettua. 
 
Uusille jäsenille lähetettävää jäsenkirjettä päivitetään. Vuoden 2019 alusta lähtien liittyville jäsenille 
lähetetään”liittymislahjaksi” ilmainen 2 vuorokauden majoitus SFC Hämeenhelmessä.  
 
Pitkin vuotta järjestettävät tapahtumat ovat yhdistykselle tarpeellisia. Toimikunta on ilmaissut hallitukselle 
huolensa tapahtumia järjestävien vastuuhenkilöiden vähäisestä määrästä, mikä kuormittaa yksittäisiä henkilöitä 
runsaasti. Toimikunta ja hallitus toivoo, että tätä vastuuta saataisiin jaettua useampien henkilöiden kesken. 
Neuvoja ja apua järjestämiseen saa aikaisemmilta järjestäjiltä. Myös itse tapahtumiin on paikkalaisista saatu 
upeasti apukäsiä tapahtumien aktiviteettien järjestämiseen. 
 
Hallitus päätti muuttaa vuorokausi- ja 10-kortti hintoja oman yhdistyksen jäseniä suosivammaksi 1.1.2019 alusta  
lähtien. Kaikki muut hinnat pysyvät ennallaan. Uusi hinnasto edellä mainittujen osalta:  
 
Aluemaksu/vrk-maksu, SFC Ydin-Häme ry:n jäsenet 18€ 
Aluemaksu/vrk-maksu, muut SFC -jäsenet  19€ 
(Aluemaksu/vrk-maksu, ei SFC -jäsen   25€ tämä ei muuttunut) 
 
SFC Hämeenhelmen 10-kortti, SFC Ydin-Häme ry:n jäsenet  150€ 
SFC Hämeenhelmen 10-kortti, muut SFC -jäsenet  160€ 

 
 

TOIMIKUNNAN KUULUMISIA 
 

Toimikunnan jäsenet: 
Jari Friman, Jari Leskinen, Katja Leskinen, Susanna Nurmi, Kari-Pekka Kallioniemi, Marika Strang, Taina 
Wanhatalo, Tuula Anttila ja Merja Tuomi. 

 
 

Vuoden 2018 menneet tapahtumat 
 

Vuonna 2018 järjestettiin 10 tapahtumaa. Tapahtumavastaavat olivat tehneet hienot ohjelmat ja hienosti 
oli saatu apukäsiä hätiin. Iso kiitos kaikille!  

 
2.-4.2.2018 K50 karkelot 

29.3.-2.4.2018 Pääsiäinen 

27.4.-1.5.2018 Vappupirskeet 



 

9.6.2018 Hämykaraoken karsinnat Hämeenhelmessä 

15-17.6.2018 Juhannusetkot 

27.-29.7.2018 Kantri-bileet 
 
18.8.2018 SFC Hämeenhelmi goes SFC Tilkunpelto Hämykaraokefinaaliin 

 
7.-9.9.2018 Yksillä tulilla 

 
5-7.10.2018 Musarit 

 
26.-28.10.2018 Valoween 
 
Vuoden 2018 tuleva tapahtuma 

 
7.-9.12.2018 Yhdistyksen pikkujoulut 
 
Alustavasti vuodelle 2019 suunniteltuja tapahtumia 
 
Huhtikuu Pääsiäinen 18.-22.4.2019 Treffit, treffimaksu 20€ 
Toukokuu Vappukaronkka 3-5.5.2019, tapahtuma, tapahtumamaksu 10€ 
Kesäkuu Helmen Jussi 21-23.6.2019  
Heinäkuu Hämeenlinnassa Metallica 16.7.2018 (tiistai) 
Elokuu  Jotain ohjelmaa koulujen alkamista edeltävälle viikonlopulle (Musarit?) 
Syyskuu Yksillä Tulilla 6-8.9.2019 Treffit 
Lokakuu Syyslomien taiteviikonloppuun jotain ohjelmaa (ehkä 11.-13.10.19) 
  Valoweenit 25.-27.10.2019 Treffit 
Joulukuu Pikkujoulut 5-8.12.2019 
 

TÄRKEÄÄ! 
Alueellamme on moottoriajoneuvon nopeusrajoitus 10 km/h, kerrothan 
sen myös vieraillesi. Meillä on paljon lapsia, mutta ei yhtään ylimääräistä! 
 
Jännittävää joulun odotusta! 
 
Toivottaa  
SFC Hämeenhelmi/SF-Caravan Ydin-Häme ry 
Tiedottaja 
Marika Strang 
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