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Hallituksen kokous 15.6.2019 

Kokouksessa päätettiin miettiä nykyisen vuokramaan maakauppoja vuo-

den päästä uudelleen, jotta on aikaa saada rahoitus kuntoon. Myyjä oli tä-

hän tyytyväinen, koska se sopi verotussyistä myös hänelle paremmin. Maa-

kaupat Jouni Frimanin kanssa ovat edelleen ajankohtaiset. 

Uusi uima-allas päätettiin hankkia niin, että se sisältää kamiinan, jotta syk-

syllä allasta voidaan käyttää pidempään. Päältä ajettavan ruohonleikkurin 

hankinnasta keskusteltiin myös, mutta hallitus päätti lykätä sen ostamista 

ja tyytyä juuri ostettuun työnnettävään ruohonleikkuriin. Lisäksi päätettiin 

Tallituvan yhden nurkkauksen laminaatin uusimisesta sekä Hämeenhelmi 

-kyltin suurentamisesta. 

 

Hallituksen kokous 28.7.2019 
 

Maakaupat Jouni Frimanin kanssa ovat hyvässä vaiheessa. Hallitus hyväk-

syi kauppakirjaluonnoksen.  

Kokouksessa vahvistettiin, että Hämykaraokefinaaliin Ydin-Häme ry:tä 

lähtevät edustamaan Peter Lagerström ja Marika Järvensivu. Finaali jär-

jestetään SFC Kangaslammella Nastolassa ja mukaan toivotaan runsaita 

kannustusjoukkoja. 

Hallitus päätti valtuuttaa Kimmo Laineen selvittämään erilaisia virallisia 

muistamistapoja. Yhdistykselle halutaan standaari tms., jolla voidaan 

muistaa henkilöitä tai tahoja. 

Uima-altaan käyttöön tehtiin yhteiset säännöt, jotka tulevat esille Hämeen-

helmeen. Ennen kaikkea on muistettava, että altaassa uiminen tapahtuu 

omalla vastuulla. Allas on käytössä 10-22 välisenä aikana joka päivä. Al-

lasta voivat kaikki käyttää myös sauna-aikoina. Tällöin peseytymisen voi 

hoitaa Torpan pesutiloissa. Hallitus päätti, että Torppaan tehdään takaovi 

helpottamaan kulkua altaalle. Lue tarkemmat ohjeet vielä ennen uintia! 

Lisäksi Hämeenhelmeen päätettiin tilata kaksi kärpäslamppua yhteisiin ti-

loihin sekä asfalttimursketta pihan monttujen ja paikkojen tasoittamiseen. 

 

 

 

  

 

 

Tapahtumakalenteri 

2019 

~ 
2–4.8. Musarit 

~ 
6–8.9. Yksillä Tulilla 

Treffit, treffimaksu 20€ 

~ 
11–13.10. Ysärit 

~ 
25–27.10. Valoweenit 

Treffit, treffimaksu 20€ 

~ 
5-8.12. Pikkujoulut, yh-

distyksen jäsenet 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

Menneet tapahtumat: 
 

Helmen Jussi 21-23.6.2019 

Juhannuksena Helmessä oli mukavasti porukkaa ja yhteistä aikaa vietettiin 
mm. olympialaisten, polkuautokilpailujen ja karkkibingon merkeissä. Aat-
tona syötiin yhdessä pitkässä pöydässä yhteisesti loimutettuja lohia ym. herk-
kuja. Sää oli mitä mainioin, vaikka vähän vettä ropisikin pitkän pöydän ai-
kaan. Kokko jäi tällä kertaa metsäpalovaroituksen takia polttamatta. Tapah-
tumaan osallistui paljon uusia kävijöitä ja saimme laajasti kiitosta lämpi-
mästä vastaanotosta sekä ystävällisyydestä. Meillä kaikki pyydettiin heti mu-
kaan yhteiseen tekemiseen ja päiväsaikaan järjestettävät tapahtumat olivat 
vieraille mieleisiä. Hyvä me! 
 

Hämykaraokekarsinta 12-14.7.2019 

Jälleen mukava karsintaviikonloppu on takana päin ja voittajiksi kruunattiin  

Peter Lagerström ja Marika Järvensivu. He lähtevät edustamaan yhdistys-

tämme finaaliin. Onnea! 

 
Metallica Hämeenlinnassa 16.7.2019 
 
Hämeenhelmi oli ääriään myöten täynnä iloista Metallica-majoittujaa. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja tuotti 
yhdistykselle noin 2000€. Erityinen kiitos mukana olleille, jotka mahdollistivat tämän tapahtuman. Tämän kal-
taisia juttuja kannattaa miettiä jatkossakin järjestettäväksi. 
 
 

Paljon onnea! 

SFC-Hämeenhelmi 

5V 
12.7.2019 

Tervetuloa!  
Uima-altaan avajaisseremonia 
lauantaina 3.8. klo: 16.40. 


