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TOUKOKUU 2019
KUUKAUSITIEDOTE
Vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin lauantaina 27.4. Hämeenhelmessä. Paikalle saapui yhdistyksen varsinaisia jäseniä 24 ja
rinnakkaisjäseniä 7. Kokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2019. Hallitukseen valittiin jäsenet erovuoroisten tilalle ja
korvauksien sekä maksujen osalta päätettiin jatkaa samaa linjaa kuin
aiemminkin. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen kiinteistöasioista, tiedotusasioista, liittokokouksesta sekä Hämyjen ehdokkaiden tukemisesta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Tuomi.

Hallituksen järjestäytyminen
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin la 4.5. ja kokoonpano kaudelle 1.5.2019–30.4.2020 on seuraava:
Pauli Leimu, puheenjohtaja
Merja Niemi, varapuheenjohtaja ja jäsenkirjuri
Kimmo Laine, sihteeri, www-sivujen pääkäyttäjä ja kassavastaava
Jari Friman, aluepäällikkö

18.5. Talkoot Helmessä

~
19.5. Kausipaikkalaisten
kokous Helmessä 12.00

~
7–9.6. Sinkkuiltamat

~
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€

Enni Vaara, tiedottaja ja tietosuojayhteyshenkilö

~

Susanna Nurmi, sosiaalisen median pääkäyttäjä

11–13.10. Ysärit

Tuula Anttila, kioskivastaava
Marika Strang
Kari-Pekka Kallioniemi
Muut toimihenkilöt:
Jenni Haikala, taloudenhoitaja, Hämy-edustaja sekä www-sivujen
ja sosiaalisen median pääkäyttäjä
Jenni Laine, sosiaalisen media pääkäyttäjä

~
25–27.10. Valoweenit
Treffit, treffimaksu 20€

~
5-8.12. Pikkujoulut, yhdistyksen jäsenet

Menneet tapahtumat:
Pääsiäistreffit 18–22.4.2019
Tapahtuma veti Helmen täyteen iloista väkeä ja sää helli
lämmöllään. Lapset askartelivat pajunoksia ja virpoivat
niin vaunut kuin autotkin noidan ja kissan johdolla. Saaliiksi saatiin mahtava määrä makeisia, joista nautittiin yhteisen elokuvahetken merkeissä. Esiin oli kaivettu myös
trampoliini ja polkuautot, jotka olivat aamusta iltaan innokkaassa käytössä. Pääsiäiseen mahtui paljon muutakin
ohjelmaa. Maisteltiin grillattuja vaahtokarkkeja ja makkaroita sekä suussa sulavia muurinpohjalättyjä, nam! Katseltiin kokkoa, tietovisailtiin, kokeiltiin onnea arvonnassa
sekä yritettiin heittää tarkasti euron kolikoita. Karaoke
houkutteli karavaanarit iltaisin tallituvalle sankoin joukoin.

Vappukaronkka 3–5.5.2019
Vesisade ja tuulikaan eivät saaneet tunnelmaa laskemaan vapun jälkimainingeissa pidetyssä tapahtumassa. NeppisGP-autot viuhtoivat vauhdilla Tornin radalla ja samaan
aikaan Tallituvalla hoidettiin kuntoon kädet ja kynnet. Siirtotatuoinneilla ja kasvomaalauksilla koristeltiin ihoa ahkerasti, ja ottipa joku vähän pysyvämpääkin leimaa
nahkaansa. Havis álá Helmen lakitus ja aikuisten naamiaisasukilpailu olivat unohtumattomia kokemuksia!

