SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY
JÄSENTIEDOTE 21.5.2018
HALLITUKSEN KUULUMISET

Edellisen hallituksen viimeinen kokous
Vuokrakäytössä ollut solifer-matkailuvaunu on myyty. Näin ollen se ei ole enää vuokrattavissa asiakkaille.
Riku Jaakonsaaren kanssa on uusittu vuokrasopimus, joka käsittää noin hehtaarin alueen Hämeenhelmen
pihapiiristä. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Isäntävelvoitteeton paikka on poistettu alueen valikoimista mahdollisten veroseuraamusten vuoksi.
Lisätietoa asiasta löydätte verottajan sivuilta: talkootyön verotus.
Alueella vakituisesti asuva vaunukunta maksaa kausimaksua 900€/vuosi, koska vakituisesti asuva
vaunukunta tuottaa paljon enemmän kuluja alueella (puhdas vesi, likavesi, jätehuolto, puut) kuin eivakituisesti alueella asuva.
Yhdistys on päättänyt jatkaa Hämyissä ja on näin ollen mukana myös Hämyrallyssa vuonna 2018.
Uusi kassajärjestelmä on asennettu onnistuneesti. Kassajärjestelmän käyttöön siirrettiin karaokessa
käytössä ollut yhdistyksen tietokone, jotta vältyttiin uuden ostamiselta.

Vuosikokous
Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Leimu.
Hallituksen jäsenet kaudella 1.5.2018-30.4.2020
Marika Strang, Kimmo Laine, Merja Niemi ja 2. varajäsenenä Jari Leskinen,
Hallituksen jäsenet kaudella 1.5.2018-30.4.2019 Jenni Haikala, Maarit Malinen, Jari Friman sekä 1.
varajäsenenä Harri Keskisarja.
Vuosikokouksen pöytäkirja tulee luettavaksi yhdistyksen internetsivuille.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa asetettiin seuraavat vastuut
Varapuheenjohtaja Merja Niemi
Yhdistyksen sihteeri Kimmo Laine
Taloudenhoitaja Jenni Haikala
Jäsenkirjuri Merja Niemi
Tiedottaja Marika Strang
Www -sivujen pääkäyttäjä Kimmo Laine, tiedotusasioissa Marika Strang
Sosiaalisen median pääkäyttäjät Jenni Laine ja Marika Strang
Hämy-edustaja Jari Leskinen
SFC Hämeenhelmen aluepäällikkö Jari Friman

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous 1.5.2018
Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin lämpimän veden riittämättömyydestä ja että
asialle on pikaisesti tehtävä jotain. Tämä asetettiin ensisijaiseksi investointihankkeeksi vuodelle 2018.
Kokouksessa päätettiin, että puheenjohtaja hoitaa tätä asiaa.
Hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös kesän isäntävuoroista, tällä hetkellä on paljon viikkoja ilman
isäntiä. Aluepäällikkö toivoo mahdollisimman monen kausipaikkalaisen tekevän isäntävuoronsa
kesäkaudella.

Uudet internetsivut
Yhdistyksen uudet upeat internetsivut julkaistiin 25.4.2018, osoite on www.hameenhelmi.com. Vanhat
sivut www.caravan-ydinhame.com poistuu käytöstä heti kun kaikki tarpeellinen materiaali on saatu sieltä
talteen. Käykäähän ihmeessä tutustumassa!

TOIMIKUNNAN KUULUMISIA
Hallitus on vahvistanut järjestäytymiskokouksessaan 1.5.2018 toimikunnan kokoonpanon seuraavaksi:
Jari Friman, Jari Leskinen, Katja Leskinen, Susanna Nurmi, Kari-Pekka Kallioniemi, Jenni Laine, Kimmo Laine,
Marika Strang, Taina Wanhatalo, Tuula Anttila.
Talkoot
Hämeenhelmen talkoot pidettiin lauantaina 5.5.2018. Talkoissa vedettiin sähköt ja vedet sisäänkäynnin
läheisyyteen. Valaistusta paranneltiin sisääntuloon sekä kermalaaksoon. Talousveden lisäksi sisääntuloon
tulee nyt myös huuhteluvesi, jolla voi huuhtoa harmaavesisäiliön, kun on sen viereiseen säiliöön
tyhjentänyt. Näiden lisäksi laitettiin salaojaputki menemään toimiston portaiden edestä, kallion edestä
(yläkentällä) ja kermakukkulan yläreunasta, jotta saadaan hulevedet johdettua pois yläkentältä. Saunalta
uima-altaalle johtavalta polulta poistettiin kivetys ja tehdään pohjatyöt paremmin, ettei hulevedet kulje
tallituvan suuntaan. Tämän vuoksi osalla porukkaa talkoohommat jatkuivat vielä seuraavalle viikolle. Lisäksi
kermakukkulan paikkajakoa muutettiin siten, että nyt siinä on neljä yksittäistä paikkaa (entisen kolmen
sijaan).
Edellä mainitun lisäksi siivottiin sisätiloja, sahattiin puita ja täytettiin puuvarastoja ja kasattiin trampoliini
yms. Paljon hommia jäi vielä kesän mittaan tehtäväksikin.

Menneet tapahtumat
Tänä vuonna on järjestetty jo kolme tapahtumaa; K-50:set, pääsiäinen ja vappupirskeet.
Tapahtumavastaavat olivat tehneet hienot ohjelmat ja hienosti oli saatu apukäsiä hätiin. Iso kiitos kaikille!

Tulevat tapahtumat
9.6.2018 Hämykaraoken karsinnat Hämeenhelmessä
15-17.6.2018 Juhannusetkot
27.-29.7.2018 kantri-bileet
7.-9.9.2018 Yksillä tulilla
5-7.10.2018 Musarit
26.-28.10.2018 Valoween
7.-9.12.2018 Yhdistyksen pikkujoulut

Tehtävää
Vielä olisi alueella paljon hommia, jotka pitäisi saada ennen kuunvaihdetta tehtyä. Apukäsille olisi siis paljon
tarvetta, jokainen taitojensa mukaan ja kaikille löytyy varmasti jotain hommaa. Olisi hienoa, että mahdollisimman
moni pääsisi avuksi, jotta me kaikki sitten saisimme loppukesän nauttia työmme hedelmistä ja lomailusta alueella.
Hommia on mm. rakentaa kivetys paljun alle ja pihasaunalle, sekä isolta saunalta uima-altaalle johtavalle polulle,
leikkikentän aita on vielä tällä hetkellä kesken, puita halkomassa metsässä, uima-allas kasattua ja täytettyä,
saunan kiuas täytyy rassata ja kivet vaihtaa.
Kesän lukuvinkki:
Kausi- ja kk-paikkalaisten ohje-sääntö.
Ohjesääntöä päivitettiin kauden vaihtuessa ja kaikki varmastikin sai sen sopimuksensa liitteenä. Vaikkei siihen
paljon muutoksia tehtykään, olisi kaikkien hyvä vilkaista se vielä läpi muistin virkistykseksi. Jos oma on hukkunut,
niin tiedoston löydät paikkalaisten sivulta Hämeenhelmen facebookista tai saat varmasti uuden (ainakin lainaksi)
toimistolta.

TÄRKEÄÄ!
Alueellamme on moottoriajoneuvon nopeusrajoitus 5 km/h, kerrothan
sen myös vieraillesi.
Meillä on paljon lapsia, mutta ei yhtään ylimääräistä!

Aurinkoista kesää kaikille!
Toivottaa
Marika Strang
Tiedottaja
SFC Hämeenhelmi/SF-Caravan Ydin-Häme ry

