Toimintakertomus
2015

H E L S IN G IN M E T S Ä N K Ä V IJ Ä T

RY

1. YLEISTÄ
Vuonna 2015 otettiin käyttöön uusia jäsenhankintamuotoja. Paperisten mainosten lisäksi HeMe
osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Seikkailupäivään, käymällä Haagan peruskoulussa ja
Isonevan leikkipuistossa esittelemässä toimintaansa. Lisäksi myyjäisissä panostettiin HeMen
näkymiseen esimerkiksi hankkimalla HeMe banderolli. Mainostusstrategiaa kehitettiin, mutta sen
paperinen ohjeistus ei valmistunut.
HeMestä osallistui 20 jäsentä Suomen Metsänkävijöiden pääsiäisleirille Liitokarhulle. Nuorimmat
osallistujat olivat toisen vuoden jermuja. Leirillä onnistuttiin luomaan suhteita muihin
mänkijälippukuntiin . Jyväskylän Metsänkävijöistä tuli vierailijavartio syysretkellemme ja pääsimme
itse osallistumaan JyMen Lokasaunaan.

HeMen 100-vuotishistoriikki ei ole lähtenyt käyntiin halutulla tavalla. Päävastuuta siirrettiin pois
aktiivijohtajilta.

2.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 8.2.2015 Nuorisoasiainkeskuksen tiloissa
osoitteessa Hietaniemenkatu 9.
Kokouksessa läsnä oli 21 vanhempaa jäsentä ja 1 nuorempi jäsen. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Olli-Pekka Aimola ja sihteerinä Inka Lähteenaro. Pöytäkirjan tarkastajina
toimivat Siiri Rekola ja Hannes Kokkonen.
Vuosikokouksessa valitussa hallituksessa toimivat:
Lippukunnanjohtaja
Lippukunnanjohtajan apulainen
Kolkkaveljesjoukonjohtaja
Jermuveljesjoukonjohtaja
Vartioikäistenveljesjoukonjohtaja
Vaeltajaveljesjoukonjohtaja
Sihteeri
Talousjohtaja
Hallituksen jäsen

Meri Lähteenaro
Iiris Rekola
Siiri Rekola
Heini Muukkonen
Emilia Lindgren
Krista Virtanen
Jouko Lappalainen
Casper Luotola
Helmi Palonkorpi

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Jaana Piirainen ja Tua Aimola;
varalla ovat olleet Olli-Pekka Aimola ja Pekka Suomalainen. Hallitus on kokoontunut vuoden
aikana 14 kertaa ja pöytäkirjoihin on merkitty 150 kohtaa.

3.

TALOUS

Vuonna 2015 toimintaa on rahoitettu ensisijaisesti leiri- ja retkimaksuilla. Myös jäsenmaksut,
varainhankinta sekä Vanhempainneuvoston, kaupungin ja muiden tahojen avustukset ovat olleet
merkittävässä roolissa toiminnan mahdollistamisessa. Jäsenmaksun suuruus oli 22€.
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Rahoja on käytetty leiri- ja retkeilytoimintaan, lippukuntalaisten kouluttautumiseen sekä PTkilpailuihin. Vuoden aikana tehdyt suurimmat hankinnat olivat moottorisaha, kaasukäyttöinen
jääkaappi, diaskanneri ja saunateltta.
Vuoden 2015 tulos on tappiollinen.
Vuoden aikana suurin toteutettu varainhankinta oli Konttitori. Johtajisto oli järjestämässä
Konttitoria kesän aikana neljänä sunnuntaina. Johtajisto on myös osallistunut VaNe:n järjestämiin
myyjäisiin sekä muihin varainhankintatapahtumiin.

4.

JÄSENISTÖ

Lippukunnan jäsenistö pysyi vuonna 2015 määrältään samanlaisena ja toimintaan saatiin uusia
jäseniä pitkin vuotta. Luonnollisesti eniten uusia jäseniä liittyi syksyn toimintakauden alkaessa
Kolkkiin, mutta myös muut veljesjoukot ovat saaneet määriään kasvatettua vuoden aikana.
Lippukunnalla oli vuoden 2015 lopussa 118 jäsentä.
Lippukunnan jäsenrekisteri uudistettiin perusteellisesti ja siirrettiin internet-palveluun, jonka avulla
jäsentietojen hallinta ja päivittäminen on huomattavasti helpompaa verrattuna aikaisempaan
järjestelyyn.

5.

ANSIOITUMISET

Lippukunnan tai Metsänkävijäyhteison jäsenille on myönnetty toimintavuoden aikana
seuraavat ansiomerkit tai huomionosoitukset:
II luokan Mannerheim solki
Linda Teittinen
Jouko Lappalainen
Metsänwartia
Meri Lähteenaro
Sudenpäähuivisolki
223 Aada Teittinen
224 Venla Nissinen
Rautainen Karhunkäpälä
H 138 Daniel Teittinen
Pronssinen Karhunkäpälä
H103 Krista Virtanen
H104 Jon-Alarik Scherf
Kultainen Suurmänkijä merkki
73 Harri Pekola , Turun Metsänkävijät
74 Seppo Lahtinen , Turun Metsänkävijät
75 Hannu Hurme, Turun Metsänkävijät

3

6.

LEIRI - JA RETKEILYTOIMINTA

Vuonna 2015 lippukunta järjesti kaksi erittäin onnistunutta kesäleiriä ja vartionjohtajan
peruskurssin. Metsänkävijälippukuntien yhteinen pääsiäisleiri Liitokarhu oli myös onnistunut
tapahtuma, jossa luotujen suhteiden kautta saimme syysretkelle vierailemaan vartion Jyväskylän
Metsänkävijöistä. LKM-suoritusretkellä oli hyvin osallistujia, mutta suoritusprosentti oli heikko.
Veljesjoukot järjestivät omat retkensä, lisäksi vartioikäiset osallistuivat piirin partiotaitokisoihin
menestyksekkäästi. Vuoden lopun jouluretki pidettiin vartioikäisille, kolkille tulee talviretki.
Kämppätalkoot järjestettiin keväällä. Kesän peijaiset pidettiin laavuretkenä ja osallistujia oli hyvin,
talvipeijaisten suosio oli heikompi.

7.

KOULUTUS

Vaeltajille tarjottiin erilaisia koulutusiltoja, joiden aiheita olivat esimerkiksi läävän käyttö ja
lippukunnan talous. Vartioikäisille järjestettiin keväällä vj-kurssi ja syksyllä LKM I ja II -retki.
Suorittamisen lisäksi kerrattiin heikommin hallussa olleita partiotaitoja. Molempiin tapahtumiin
osallistuttiin aktiivisesti.
Koulutus kuului olennaisena osana jermujen viikkotoimintaan, ja toisen vuoden jermut osallistuivat
syksyllä LKM III -kokeeseen, joka järjestettiin Komiolla jermuillan puitteissa. Kolkat suorittivat
TAP-merkkejä parvi-illoissa oppimiensa taitojen pohjalta.

8.

URHEILU

Keväällä ExtremeRun-juoksutapahtumassa oli kaksi Helsingin Metsänkävijöiden edustajaa.
Vartioikäiset osallistuivat menestyksellä piirin partiotaitokisoihin. Louna-Jukolassa oli yksi Venlajoukkue ja kaksi Jukola-joukkuetta. Lippukunnan suunnistusmestaruuskisat järjestettiin kolkkien ja
jermujen kesäleirin vierailupäivän yhteydessä, mutta osallistujia oli hyvin vähän. HeMe Open:ia ei
järjestetty ja tapahtuman tulevaisuutta mietitään.
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9.

VELJESJOUKOT

9.1 KOLKAT
Keväällä kolkille järjestettiin salapoliisikisa Valkoinen Torakka sekä koko veljesjoukon yhteinen
telttaretki. Kesällä kolkat osallistuivat kesäleirille ja syksyllä perinteiselle koko viikonlopun
mittaiselle syysretkelle sekä yhdelle päiväretkelle Nuuksioon.
Kolkkaveljesjoukko kasvatti ansiokkaasti jäsenmääräänsä vuonna 2015 noin 15 kolkalla ja
mainoksia jaettiin paljon kaikkiin lähialueen kouluihin. Kolmannen parven perustaminen ei
kuitenkaan ollut vielä mahdollista. Toiminnan suunnittelussa painotettiin laadukkaan erähenkisen ja
partiomaisen ohjelman luomista. Harrastemerkkien kirjaamisjärjestelmää ei saatu vieläkään
valmiiksi.
Pieni Savu
KVJJ
KJ
KJ
KJ
KJ
KJ
KJ

Siiri Rekola
Inka Lähteenaro
Jouko Lappalainen
Jon Scherf
Helmi Palonkorpi
Oskari Rokka
Otso Lappalainen

Myyränpennut
Myyränpennut
Karhunpennut
Karhunpennut
Karhunpennut

9.2 JERMUT
Syyskaudella 2015 jermut pitivät oman yhteisen telttaretken Nuuksion Ruuhijärvellä ja osallistuivat
syysretkelle, jossa Ahmat – jermuryhmä siirtyi vartioikäisten veljesjoukkoon. Toisen vuoden
jermuryhmä Mäyrät suorittivat LKM III -luokkamerkin. Syyskaudella jermuveljesjoukkoon siirtyi
vuonna -05 syntyneet kolkat muodostaen uuden Ketut – jermuryhmän. Uusina johtajina aloittivat
Daniel “Voltti” Teittinen ja Marko “Marsu” Yrjänä.
Kevätkaudella jermut pitivät yhteisen Taikatalvi-kämppäretken ja toisen vuoden jermut oman Star
Wars -mökkiksen. Jermut osallistuivat myös Valkoiseen torakkaan, Mänkijöiden yhteiselle
pääsiäisleirille Liitokarhulle ja Kohtaamiseen. Kesällä jermut osallistuivat kolkkien kanssa
yhteiselle kesäleirille Olympokselle, joka pidettiin Kimparilla.
Toisen vuoden jermut suunnittelivat kolkille parvi-illan ja kävivät vierailemassa vartioikäisten
illoissa sekä suorittivat jermuvihkoon kuuluvan Aktiviteetti – merkin. Mannerheim museossa ei
keretty käymään toisen vuoden jermujen kanssa. Suuri Savu ahersi uuden jermuvihkon
toteuttamisessa ja lopulta se saatiin valmiiksi. Uusi jermuvihko löytyy dokumenttipankista sisältäen
Ruskea – linja mallisen jermuohjelman sekä kaksi uutta suoritettavaa merkkiä Aktiviteetti- ja
Tempaus – merkit. Veljesjoukon lukumäärää saatiin myös kasvatettua muutamilla uusilla jäsenillä.
Veljesjoukon aktiivisuus ja osallistuminen lippukunnan tapahtumissa sekä omilla retkillä ovat olleet
erinomaista.
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Suuri Savu
JVJJ Heini Muukkonen Ahmat /syksy
JJ Helmi Palonkorpi Ahmat /syksy
JJ Ada Lindroos Mäyrät
JJ Miikka Vihermaa Mäyrät
JJ Daniel Teittinen Ketut
JJ Marko Yrjänä Ketut

9.3 VARTIOIKÄISET
Vartioikäisten veljesjoukko on kokenut kuluneen vuoden aikana muutoksia johtajistossa, ja sen
mukaan muuttanut toimintatapojaan. Syksystä alkaen Hannes Kokkonen toimi
vartioikäistenveljesjoukonjohtajana. Hienosta vuodesta kertoo parhaiten murskavoitto pt-kisoissa,
kun vartio Hukat kipusi ensimmäiselle sijalle ja Naalit-vartio pääsi toiselle sijalle. Saimme todistaa
myös hienon kasvutarinan, kun Kärpät-vartio voitti Wongoivan kallon tänä vuonna. Ikävyyksiltä ei
kuitenkaan vältytty tänä vuonna, kun Kärpät-vartiolta anastettiin joulukalenterimyynnin pohjakassa,
mutta onneksi asia saatiin hoidettua.
Vartiolaiset ovat tapansa mukaisesti järjestäneet aktiivisesti viikkotoimintaa ympäri vuoden, sekä
osallistuneet lippukunnan yhteisille retkille ja leireille. Kesällä vartiolaisten kesäleiri Enigma ja
vartiolaisten talviretki olivat vuoden isoimpia retkeilytapahtumia, jotka olivat haastatteluiden
perusteella kovin onnistuneita. Onnistumisesta kertoo myös se, että LKM-suorituksiin osallistui
monta vartiolaista, ja partiotaitoja päästiin testaamaan oikein urakalla.
Kiehuva Kamina
VIVJJ Emilia Lindgren/ Hannes Kokkonen
Luotsi Sanni Pohjannoro (Kärpät)
Luotsi Mikko Pohjanvirta (Hukat)
Luotsi Nenna Mustalahti (Naalit)

9.4 VAELTAJAT
Vaeltajavartio V90 aloitti vuoden talouskokouksella, jossa heille koulutettiin lippukunnan taloutta
ja juteltiin siitä mikä motivoi partion harrastamista johtaja-aikana. Kevään aikana järjestettiin toinen
vapaamuotoisempi kokous. Vaeltajat toimivat aktiivisesti HeMen johtajissa(viikoittain sekä retkillä
ja leireillä isoissa pesteissä) ja ajan puute onkin yksi suurimmista ongelmista vaeltajatoiminnassa.
V90 järjesti kaksi kämppäretkeä Kimparilla, ja syksyllä he vierailivat Inside Out Escape Roomissa
toiminnanaloituksessa.
Syksyllä syntyi uusi vaeltajavartio nimeltä Briljantit. Toiminta alkoi lääväkoulutuksella. Syksyn
aikana keskityttiin siis enemmän uuteen vaeltajavartioon ja V90 alkoi toteuttamaan toimintaansa
itsenäisesti. Briljanttien toisessa tapaamisessa koottiin yhteen asioita, joita halutaan toteuttaa
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vaeltaja-aikana. Briljantit järjestivät kämppäretken syksyn aikana, josta voikin lukea syksyn aikana
syntyneestä blogista http://helsinginmetsankavijat.blogspot.fi.
Briljanteilla on myös pestit lippukunnassa, he ovat siis päässeet hyvin mukaan johtajatoimintaan ja
heitä näkeekin melkein joka retkellä. Vuosi loppui perinteisesti vaeltajien joulusaunaan.

9.5 KONKARIT
Toimintasuunnitelman mukaisesti keväällä toteutettiin Välipäivälliset, jonka avulla heräteltiin
nukkuvaa konkaristoa tulevaan juhlavuoteen. Tilaisuudessa esiteltiin HeMen Digiarkistoon
skannattuja kuvia kannustaen työn jatkamiseen.
Urheilemassa konkarit kävivät itsenäisesti ilman järjestettyjä tapahtumia. Kesäkuun Jukolassa
nuorempia hemeläisiä vahvistettiin sekä kisajoukkueissa että kannustusjoukoissa.
Kesän kynnyksellä konkarit tempaisivat kämpän hyväksi hankkimalla ja asentamalla saunalle
käsikäyttöisen vesipumpun veden ottamiseksi rantaa syvemmältä. Muuta varsinaista toimintaa oli
syksyllä pidetty talousaiheinen konkaritapaaminen.
Myös myyjäiset ja itsenäisyyspäivän juhla olivat onnistuneita. Itsenäisyyspäivän konkarikahveilla
käytiin ideoivaa keskustelua juhlavuoden historiikin toimittamisesta sekä muutenkin lippukunnan
tulevaisuudesta

10.

TOIMITILAT

Toimitilojen ja etenkin Läävän siisteyteen on panostettu kuluneena vuonna. Kolovouti ja
Kalustovastaava ovat tehneet toimivaa yhteistyötä, joka on hyödyttänyt sekä tilojen että kaluston
kuntoa. Kiinteistökinkerit pidettiin kesällä. Läävä on kokenut kovan muutoksen, kun verstasta on
siivoiltu ja tehty helpommin lähestyttäväksi. Nyt tarvittavat rakentamiset ja huoltamiset on
helpompi hoitaa Läävässä.
Veljesjoukkojen siivousvastuut ovat toimineet vaihtelevasti ja parantamisen varaa on. Toimitiloja
käytettiin paljon, etenkin Komion koloa, jonka käyttöaste on lähellä maksimia. Avaimia oli vuoden
aikana liian vähän suhteessa johtajien määrään, mikä hankaloitti toimintaa. Tillikkaan teetettiin
lisää avaimia, mutta perusteellinen avaintilanteen kartoitus on tarpeen.

11.

KALUSTO

Vuoden aikana lippukunta investoi muun muassa uuteen moottorisahaan ja telttasaunaan. Kalusto
on ollut koko vuoden kovassa käytössä retkillä ja leireillä, ja sitä on tarpeen mukaan huollettu sekä
heitetty pois.
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12.

KÄMPPÄ

Vuoden aikana kämpällä tehtiin kunnostus- ja ylläpitotöitä kämppävuorojen yhteydessä "hyvinä
töinä" ja kämppätalkoissa. Kämppätalkoot järjestettiin toukokuussa kämpällä, jossa
lippukuntalaisten työpanoksella pidettiin kämpän kuntoa yllä.
Kämpällä vierailtiin ahkerasti vuoden aikana. Vuoden aikana kämpällä järjestettiin 11 retkeä, LKM
I & II -retki, kämppätalkoot, VJ-kurssi, kolkkien- ja jermujen leiri, ja vaeltajien joulusauna.

13.

TIEDOTUS

Lippukunnan suorittama viestintä tapahtui vuonna 2015 hyvin pitkälti sähköisten palvelujen kuten
sähköpostien ja sosiaalisen median avulla.
Lippukuntalehteä Kihoa toimitettiin vuoden aikana neljä kertaa. Tosin numeroltaan 4/15 ilmestyvää
lehteä ei saatu yrityksistä huolimatta postitettua jäsenille vuoden 2015 puolella vaan se ilmestyi
vasta alkuvuonna 2016.
Kihoke ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa.

14.

VANHEMPAINNEUVOSTO

Keväällä 2015 vanhempainneuvosto myi lippuja Suomenlinnan Valheet ja Viettelijät – näytelmään,
sekä Pilkkoset-tuotteita ym. Syksyllä vanhempainneuvosto myi lippuja Arena-teatterin Palvelijaesitykseen (15.10.2015) ja Amarylliksen sipuleita. VaNe osallistui lippukunnan kanssa Vermon
konttitorin kirpputorille neljä kertaa. Pääsääntöisesti paikalla oli HeMeläisten lisäksi aina kaksi (tai
kolme) VaNelaista.
Vanhempainneuvosto järjesti partiomyyjäiset Munkkivuoren nuorisotalolla sunnuntaina
22.11.2015. VaNe osallistui järjestämällä myyjäiset, leipomalla, hankkimalla arpajais- ja ongintapalkintoja, hankkimalla huutokaupan palkinnot ja HeMe-herkkukassin sekä hoitamalla
myyntipöytiä ja kahviota. Myyjäisiin hankittiin VaNe T-paidat ja essut.
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MENNYT TOIMINTA
(johtajat+vaeltajat+vartioikäiset+kolkat ja jermut+muut)
(alle 29v tytöt+ alle 29 v pojat + yli 29v naiset + yli 29v miehet)
Listassa ei ole mukana parvien, vartioiden tai vaeltajakiltojen omia kokouksia.
TAMMIKUU

100-v historiikkikokous (1+0+0+0+0+4) (1+0+1+3) 2h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 2h
Jermujen kämppis (4+0+0+13+0+0) (5+9+0+0) 48h
V90 kokous (4+1+0+0+0+0) (3+2+0+0) 2h
KiKa (4+0+0+0+0+0) (2+2+0+0) 1h 2
Jone (14+0+0+0+0+0) (8+6+0+0) 2h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (4+0+0+0) 2h
PiSu (7+0+0+0+0+0) (4+2+0+0) 1,5h
HELMIKUU

Vartsuleirikokous (9+0+0+0+0+0) (6+3+0+0) 2h
Hanki 2015 –PT-skaba (0+0+6+0+0+0) (6+0+0+0) 24h
Vuosikokous (14+3+4+0+0+1) (12+8+0+0) 3h
Samoajailta (2+0+5+0+0+0) (4+3+0+0) 2h
Valkoinen torakka –kokous (2+0+4+0+0+0) (4+2+0+0) 2h
JoNe (8+0+0+0+0+0) (5+3+0+0) 2h
Valkoinen torakka –kokous (6+0+0+0+0+0) (4+2+0+0) 3h
MAALISKUU

Valkoinen torakka (2+11+2+12+7+0) (19+15+0+0) 6h
V90-kokous (6+1+0+0+0+0) (4+3+0+0) 2h
V90-kämppis (3+1+0+0+0+0) (2+2+0+0) 48h
Olympos 2015 –kokous (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 2h
Jermujen mökkis (2+0+0+8+0+0) (6+4+0+0) 48h
Suksivaellus (2+4+0+0+0+0) ( 2+4+0+0) 192h
Historiikkikokous (2+0+0+0+0+0) (1+1+0+0) 2h
Välipävälliset (5+0+0+0+0+43)(6+3+11+28) 4h
Samoajaretki (3+0+4+0+0+0) (5+2+0+0) 48h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 1h
Kärppien kämppis (1+0+8+0+0+0) (8+0+1+0) 48h
JoNe (8+0+0+0+0+0) (6+2+0+0) 2h
HUHTIKUU

Liitokarhu-mänkijäleiri (5+0+9+6+0+0) (12+8+0+0) 96h
Samoajailta (3+0+3+0+0+0) (4+2+0+0) 2h
KiKa (3+0+0+0+0+0) (2+1+0+0) 1h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 3h
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Vartiolaisten yhteispäivis (3+0+14+0+0+0) (10+4+0+0) 7h
Olympos-kokous (6+0+0+0+0+0) (3+3+0+0) 2h
Kohtaaminen (6+1+7+7+8+0) (17+12+0+0) 7h
JoNe (10+0+0+0+0+0) (5+5+0+0) 2h
Karhupiknik-kokous (4+0+0+0+0+0) (2+2+0+0) 2h
VJ-kurssi-ilta (4+0+6+0+0+0)(7+3+0+0) 2h
VJ-kurssi-ilta (5+0+5+0+0+0)(6+4+0+0) 2h
TOUKOKUU

Vj-kurssin retki ( 8+0+6+0+0+0)(6+7+0+0) 96 h
Kolkkien telttissunnittelu (4+0+0+0+0+0) (2+2+0+0) 2h
Vj-kurssi-ilta (4+0+6+0+0+0)(6+5+0+0) 3 h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 3h
Kämppätalkoot (2+7+0+0+0+4) (4+4+1+0) 48h
Kolkkien telttaretki (3+0+0+0+8+0) (5+6+0+0) 24h
Karhupiknik (13+0+12+11+11+0) (26+21+0+0) 2h
JoNe (7+0+0+0+0+0) (4+3+0+0) 2h
KESÄKUU

Jäsenmaksujen postitus (5+0+0+0+0+0) (3+2+0+0) 3h
Olympos 2015 –kesäleiri (14+0+4+15+11+0) (22+21+0+1) 144h
Jukolan viesti (3+5+0+0+0+0+0) (3+5+0+0) 24h
Kiinteistökinkerit (7+0+0+0+0+0) (4+3+0+0) 4h
Kesäpeijaiset (8+1+0+0+0+1) (5+4+0+1) 36h
HEINÄKUU

Konttitori (7+0+0+0+0+3) (4+3+3+0+8) 8h
Konttitori (5+0+0+0+0+3) ( 3+2+3+0+8) 8h
Rakennusleiri (6+3+3+0+0+0) (5+7+0+0) 50h
ELOKUU

Enigma 2015 –kesäleiri (8+7+11+0+0+0) (14+12+0+0) 216h
Purkuleiri (3+3+0+0+0+0) (3+3+0+0) 8h
Kika (4+0+0+0+0+0) (2+2+0+0) 2h
Seikkailupäivä puistossa (2+0+0+0+0+0) (1+1+0+0) 2h
Toiminnanaloistus KoJe (8+0+0+9+14+0) (14+16+0+1) 2h
Toiminnanaloitus VIVJ (3+0+12+0+0+0) (6+6+0+0) 2h
SYYSKUU

VJN (2+0+9+0+0+0) (7+4+0+0) 2h
SuSa (4+0+0+0+0+0) (3+1+0+0) 1h
Syysretki (18+2+15+12+12+2) (24+19+5+7) 45h
Pisu (3+0+0+0+0+0) (2+1+0+0) 1h
Varainhankinta juhlatilaisuudessa (8+1+0+0+0+0) (5+4+0+0) 6h
V90-kokous (3+0+0+0+0+0)(2+1+0+0)
LOKAKUU

SuSa:n kokous (5+0+0+0+0+0)(2+2+0+0)
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JyMen Lokasauna(2+0+0+0+0+0) (1+0+0+1)
MARRASKUU

SuSa (3+0+0+0+0+0)(2+1+0+0)
SuSa (5+0+0+0+0+0) (2+2+0+1)
Peijaiset (4+2+0+0+0+0) (5+1+0+0)
JOULUKUU

Vartiolaisten jouluretki (4+0+20+0+0+0) (14+10+0+0)
Vaeltajien joulusauna (4+5+0+0+0+0+0) (4+5+0+0)
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