Hei!
Kausi alkaa olla aluillaan ja SFC Hämeenhelmi alkaa heräilemään talviunestaan.
Tässä muutamia asioita menneestä:
Alue on ollut syys-kevätkauden pääsääntöisesti omatoimialueena, mutta ilahduttavan paljon on väkeä meillä käynyt
läpi talvikauden. Tapahtumat mitä syksyllä ja nyt keväällä on järjestetty, ovat keränneet alueen paikoin jopa täyteen!
Vaikka isäntiä ei ole joka viikonloppuna ollut, niin ihailtava me -henki on vallinnut alueella ja porukalla on touhuttu niin,
että alue on pyörinyt ja asiat ovat tulleet hoidetuksi ja vieraat palvelluksi. Hyvä meidän tiimi!
Tänä vuonna on keretty järjestämään jo K-50 -karkelot sekä Pääsiäistreft, joissa kummassakin saimme alueelle
mukavasti vieraita ja tätä kautta elintärkeää kassavirtaa. Isot kiitokset pääjärjestäjille sekä tapahtumissa auttaneille!
Hallitus on kokoontunut syys-kevätkaudella muutaman kerran ja tässä tiivistelmä olennaisista asioista
"kansanomaisesti kirjoitettuna":
- Jari Frimanin aluepäällikköpestiä jatkettiin kuluvan kauden loppuun. Uusi hallitus tekee päätöksen aluepäälliköstä
2018-2019 kaudelle.
- Päätettiin, että aluepäällikön ei tarvitse olla automaattisesti toimikunnan vetäjä, vaan vetäjänä voi olla joku muukin
hallituksen nimeämä toimikunnan jäsen. Joe Kivelä nimettiin toimikunnan vetäjäksi.
- Syksyllä tehtiin päätös grillikodan hankkimisesta yläpihalle osin EU-tuen voimin. Kota saatiin "pystyyn" jo
loppusyksyn aikana ja on siitä lähtien ollut erittäin kovassa käytössä.
- Käynnistettiin selvitystyö päärakennuksen lämminvesituoton suhteen. Toisinaan kun saunojia on paljon, ei
nykyratkaisu jaksa tuottaa lämmintä käyttövettä tarpeeksi.
- Tehtiin uusi sähkösopimus Vattenfallin kanssa, joka on selkeästi edullisempi kuin aiempi sähkönmyyntisopimus.
- Kilpailutettiin yhdistyksen vakuutukset, jonka jälkeen tehtiin vakuutussopimus OP-Pohjolan kanssa. Sopimus on
kattavampi kuin aiempi IF:n kanssa tehty sopimus, sisältäen myös talkoo- ja oikeusturvavakuutuksen.
- Päätettiin tehdä seuraavat muutokset hinnastoon vuodelle 2018:
Kuukausipaikka 90e läpi vuoden
VRK-maksu SFC-jäsenille 17e
Muut hinnat pidettiin ennallaan.
- Vahvistettiin 2018 tapahtumat ja treft, jotka näkyvillä kotisivuillamme.
- Päätettiin hankkia uusi kassalaitteisto sekä kassajärjestelmä. Vanha laitteisto alkoi vedellä viimeisiään eikä kunnon
varmistuksia järjestelmästä saatu vanhentuneen tekniikan vuoksi. Uusiminen päätettiin tehdä ennen kuin tulisi
käymään huonosti esim. kesken sesonkikauden.
Lähtökohtana uudelle järjestelmälle pidettiin edullista hintatasoa sekä helppokäyttöisyyttä.
Uusi järjestelmä toimii "pilvessä", jonka vuoksi varmistukset tapahtuvat reaaliaikaisesti ja mahdollisiin
ongelmatilanteisiin päästään puuttumaan etätukena tarvittaessa. Järjestelmä on myös helppokäyttöisempi kuin
edeltäjänsä ja virheitä on "vaikeampi tehdä". Järjestelmä on lisäksi yhdistykselle kk-hinnaltaan edullisempi kuin entisen
järjestelmän kustannukset. Järjestelmä ja laitteisto otettiin käyttöön viikkoa ennen Pääsiäistä.
- Päätettiin että trefmaksua ei peritä alueella olevilta kuukausi-/kausi- ja vuosipaikkalaisilta.
- Juhannusetkot kesäkuussa vaihdettiin tapahtumasta trefeiksi toimikunnan esityksestä. Ohjelma on tänä vuonna
laajempi ja houkuttelevampi kuin aiemmin. Marika Strang toimii trefen vetäjänä.
- SF-Caravan ry:n liittokokoukseen valittiin edustajiksemme Pauli Leimu ja Jenni Haikala. Omaa liittokokousehdokasta
ei valittu.
- EU:n uusi tietosuoja-asetus vaatii yhdistykseltämmekin toimia, jotta tietosuoja toteutuu asetuksen mukaisesti.
Yhdistyksemme jäsen, Marika Strang valtuutettiin hoitamaan asiaa.
- Hämyedustajinamme kaudella 2017-2018 ovat toimineet Jari Leskinen ja Pertti Toivonen.
- Päätettiin olla mukana Hämyjen yhteisehdotuksessa liittokokoukselle jossa ehdotetaan että liiton
jäsenmaksukäytäntö palautetaan aiemman mukaiseksi; mikäli henkilö on jäsenenä useammassa SFC yhdistyksessä,
niin liiton osuus jäsenmaksusta peritään vain kerran. Lisäksi olemme mukana Hämyjen ehdotuksessa liittokokouselle,
että liiton järjestämät koulutukset palautetaan maksuttomiksi.

- Laajennettiin vuokra-alueemme kokoa, tekemällä uusi vuokrasopimus maanomistaja Riku Jaakonsaaren kanssa.
Uusi vuokrasopimus kattaa nyt isomman alan yläpihasta sekä ns. "kermalaakson" -alueen. Suurempaa pinta-alaa siis
emme saaneet/ottaneet, mutta nyt sopimus kattaa virallisestikin sen maa-alan jossa meillä on paikkoja ja rakennuksia.
- Ikäväksemme yhdistyksen jäsenlehti jouduttiin laukkauttamaan resurssipulan vuoksi. Lehdelle etsittiin pitkään uutta
päätoimittajaa, mutta sellaista ei löytynyt. Lehti on suuritöinen kokonaisuus toimittaa ja taittaa valmiiksi asti, jonka
vuoksi siitä jouduttiin luopumaan.
- Käynnistettiin uusien nettisivujen projekti osin em. lehden lopettamisenkin vuoksi. Tarkoitus on jatkossa saada
tuoretta luettavaa uusiutuville nettisivuillemme ja tavoittaa sitä kautta entistä isompi lukijamäärä. Toinen syy sivuston
uusimistarpeelle oli, että nykyiset kotisivumme ovat "aikansa eläneet" eivätkä skaalaudu kännykkä- ja tablettikäyttäjille
kunnolla. Edellä mainittujen syiden vuoksi uutta sivustoa rakennetaan jo kovaa tahtia. Tarkoitus on saada sivusto
eetteriin ennen kuin sesonki alkaa. Päävastuu asiassa allekirjoittaneella.
Siinäpä asioista pääpointit mitä valitsemanne hallitus on talvikaudella touhunnut.
Muistuttaisin vielä että 2018 vuosi on täynnä komeita tapahtumia:

27.4-1.5 Vappu
15-17.6 Juhannusetkot (treffit)
17-19.8 Fifty-sixtyt
7-9.9 Yksilla tulilla (treffit)
5-7.10 Musarit
26-28.10 Valoween (treffit)
7-9.12 Pikkujoulut

Ja vielä loppuun tärkeä muistutus:
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään nyt tulevana sunnuntaina Hämeenhelmessä 15.4.18 klo 13.00
(jäsenkorttien tarkastus alkaen12.30). Taas päätetään tärkeistä asioista ja valitaan puheenjohtaja ja hallitusjäsenet
seuraavalle kaudelle. Tulkaahan sankoin joukoin paikalle, arvoisat yhdistyksemme jäsenet!
Ps. Muistathan että me hallitusjäsenet otamme enemmän kuin mieluummin arvokasta palautettanne vastaan, oli asia
sitten pieni tai suuri!
Nähdään Helmessä!
Ystävällisin terveisin
Kimmo Laine
sihteeri

