
 

KESÄKUU 2019 
KUUKAUSITIEDOTE 
Hallituksen kokous 19.5. 

Kokouksessa päätettiin myydä Leppäkoskentien eteläpuolella sijaitseva 

maa-alue Jouni Frimanille 3000 eurolla. Yhdistys asettaa kaupan ehdoksi, 

että ostaja vastaa kaikista syntyvistä kuluista. Kauppa toteutuu, jos ostaja 

saa alueeseen rakennusluvan. Hallitus katsoi myyntihinnan olevan sopiva, 

koska kiinteistönvälittäjä on arvioinut alueen hinnaksi noin 2500€. Muissa 

yhdistyksen maakauppoihin liittyvissä asioissa ei ole tapahtunut vielä 

muutoksia. 

Yhdistys hankkii Hämeenhelmeen uuden isomman uima-altaan, jonka 

hankintaan on haettu avustusta liitolta. Altaaseen on tarkoitus päästä pu-

lahtamaan jo tämän kesän aikana. Sitä ennen viilennystä meille tarjoaa 

vanha allas. Uuden altaan hankinta pyörähtää käyntiin heti, kun liitolta 

saadaan vahvistus avustussummasta. Altaan hankinnan ja asentamisen 

hoitaa Jari Friman ja Kari-Pekka Kallioniemi apujoukkoineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallica Hämeenlinnassa 16.7. 
 

Hämeenhelmestä järjestetään bussikuljetus tapahtumaan ja alue on täyt-

tynyt Metallican ystävistä. Kyydit lähtevät noin 13.50, 17.20 ja 18.50. 

Bussi jättää matkustajat noin 1,5km päähän konserttipaikasta, Harvialan-

tielle lähelle kiertoliittymää. Ennen kyytejä alueella on mahdollista käydä 

päiväsaunassa. Kuukausi- ja kausipaikkalaisia toivotaan Helmeen avuksi 

huolehtimaan vieraista. 

  

  

 

 

Tapahtumakalenteri 

2019 

 

~ 
21–23.6. Helmen Jussi 

~ 
12–14.7. Hämykaraoke, 

karsinta 

~ 
16.7. Metallica Hml, 

bussikuljetus Helmestä 

~ 
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: 
 

Siivoustalkoot 18.5.2019 

Ennen kesäkauden alkua Helmi siivottiin ja kunnos-

tettiin taas loistoonsa. Paikalle oli saapunut ahkeraa 

talkooväkeä ja sää oli mitä parhain ulkotöihin. Maa-

laamisen, istuttamisen, siivoamisen ym. lomassa oli 

mukava kokoontua yhdessä maistuvan lounaan ää-

reen. Illalla saatiin ansaitusti nauttia saunan puh-

taista löylyistä sekä karaokesta. 

 

 

 
Sinkku-iltamat 7-9.6.2019 

Jos ei heilaa ollut vielä helluntaina, niin Hämeenhelmestä se oli mah-

dollista löytää. Väkeä oli saapunut mukavasti paikalle ja omaa kultaa 

pystyi etsimään monenlaisen tekemisen merkeissä. Napakympissä neiti 

X löysi oman herra A:nsa ja kumpikin olivat yhtä hymyä. Tapahtumaan 

olivat tervetulleita tietysti muutkin kuin sinkkukaravaanarit ja viikon-

lopun aikana pääsi esimerkiksi nauttimaan erityisen kovatasoisista ka-

raoke-esityksistä. 

 
 

Kuukausi- ja kausipaikkalaisten kokous 19.5. 
 

Helmen vakioporukalla keskusteltiin monista yhteisistä asioista ja tässä koontia kokouksesta: 
 

- Paikkamaksut tulee suorittaa ajan tasalle. Muistathan, että maksut suoritetaan etukäteen. 
 

- Isäntävuoroon tulevan on luettava isäntäkansio sekä noudatettava sen ohjeita. Humaltuneena ei voi 

tehdä asiakaspalvelutyötä alueella. Jokaisen isännän on kirjoitettava salassapitosopimus ja muistettava, 

ettei yhdistyksen toimistosta saa etsiä muita kuin isäntävuoronsa suorittamiseen tarvittavia tietoja. Tie-

tojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on kiellettyä. 
 

- Hämeenhelmen toimikunta lopetettiin toistaiseksi ja asioista päätettiin huolehtia yhdessä. Tämän toi-

vottiin lisäävän yhteisöllisyyttä alueella. Uutena käytäntönä otetaan käyttöön toiminnan suunnittelupa-

laverit, joihin saavat kaikki kiinnostuneet osallistua. 
 

- Oman vaunun tai auton ympäristön siisteyden ylläpito sekä viheralueista huolehtiminen kuuluvat jokai-

selle. Vaunujen alustat tulee pitää siistinä ja esimerkiksi talvirenkaat pitää viedä muualle säilöön. Isäntiä 

auttaakseen saa tietysti huolehtia myös tyhjänä olevien paikkojen siisteydestä. Aurinkoisina päivinä voi 

omien kasvien kastelun lomassa katsoa myös naapurin ja yhteisten kukkien tilannetta. Rikkaruohomyrk-

kyjä saa käyttää oman paikkansa siistimiseen. 
 

- Yhdistyksen sääntöjen mukaan vaunujen sekä autojen tulee olla katsastettuja ja kaasulaitteistot tulee 

koeponnistaa 2 vuoden välein. Hoidathan nämä kuntoon. 
 

- Yhteiset tilat, erityisesti yliset, eivät ole tarkoitettu omien tavaroiden säilyttämiseen. Yhteisten tavaroi-

den palauttamiseen omalle paikalleen tulee myös kiinnittää huomiota.  
 

- Tupakantumpit tulisi tähdätä entistä huolellisemmin niille tarkoitettuihin roskiksiin. Tämän lisäksi al-

koholikäyttäytymiseen alueella on syytä kiinnittää huomiota, jotta ”rymyryhmät” eivät ole ensimmäinen 

vieraiden näkemä asia alueellamme. 
 

- SFC-Hämeenhelmi -yhteisöt Facebookissa sekä Instagramissa ovat julkisia ja haluamme tietysti luoda 

positiivista kuvaa yhdistyksestämme. Näihin kanaviin julkaistavat päivitykset on oltava asiallisia ja esi-

merkiksi ns. ryyppykuvat on syytä jakaa muualla. Paikkalaisten ryhmissä Facebookissa ja Whatsappissa 

päivittäminen on vapaampaa. 


