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

RY

1. YLEISTÄ
Vuonna 2016 toiminnan painopisteenä on erätoiminta ja erätaitojen kehittäminen. Erätaitoja
koulutetaan kaikissa veljesjoukoissa niin viikkotoiminnassa kuin retkillä. Tavoite näkyy myös niin
loppukesän Norjan lappiin suuntautuvalla vaelluksella, kuin partiotaitokisoihin osallistumisessa ja
niihin valmistautumisessa. Ruskea Linja ohjaa eräkoulutusta ja toimii sen selkärankana. Vuoden
toinen tärkeä tavoite on jäsenhankinnan kehittämisen jatkaminen ja toiminta-alueella näkyminen.
Mainostusta parannetaan erityisesti mainosten ilmettä päivittämällä ja rekrytointivastuun tasaisella
jakautumisella veljesjoukkojen kesken. Myös lähestyvä juhlavuosi näkyy erityisesti johtajistossa ja
konkarien keskuudessa, kun satavuotisjuhlallisuuksia aletaan valmistella. Historiikki valmistuu
vuoden aikana konkareiden kanssa yhteistyössä.

2.

HALLINTO

Lippukunnan tärkeimpiin tehtäviin esitetään seuraavia henkilöitä:
(tummennettuja henkilöitä ehdotetaan lippukunnan hallituksen jäseniksi)
Yhdistyksen puheenjohtaja, Lippukunnanjohtaja
Yhdistyksen varapj, Lippukunnanjohtajan apulainen,
Avainvastaava
Kolkkaveljesjoukonjohtaja
Jermuveljesjoukonjohtaja
Vartioikäisten veljesjoukonjohtaja
Vaeltajaveljesjoukonjohtaja
Sihteeri
Talousjohtaja
Hallituksen jäsen
Kolovouti
Verkkoherra
Kihon toimitussihteeri
Koulutusvastaava
Kalustovastaava
Pääkämppäisäntä
Toiminnantarkastajat
Varatoiminnantarkastajat

3.

Iiris Rekola
Heini Muukkonen
Siiri Rekola, kevät
Linda Teittinen, syksy
Helmi Palonkorpi
Hannes Kokkonen
Krista Virtanen
Otso Lappalainen
Casper Luotola
Sanni Pohjannoro
Otso Lappalainen
Lari Lehtomäki
Meri Lähteenaro
Ada Lindroos
Hannes Kokkonen
Lari Lehtomäki
Jaana Piirainen
Tua Aimola
Olli-Pekka Aimola,
Pekka Suomalainen

TALOUS

Toiminnan kulut tullaan kattamaan pääosin retki- ja leirimaksuilla. Keväällä peritään myös
jäsenmaksut minkä lisäksi tehdään varainhankintaa. Vanhempainneuvostolta ja muilta tahoilta
saatava tuki on lippukunnalle myös tärkeää. Kaupungilta anotaan yleisavustusta.
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Kesällä 2016 kolkat ja jermut osallistuvat Länsi-Helsingin alueen yhteiselle kesäleirille ja
vartioikäisille sekä johtajille järjestetään vaellus Norjaan. Nämä ovat taloudellisesti lippukunnan
merkittävimmät tapahtumat. Kolojen vuokrat ovat edelleen suuri menoerä lippukunnalle.
Talouskoulutuksia on tarkoitus järjestää keväällä ja syksyllä uusille johtajille sekä kertauksena
vanhoille.

4.

JÄSENISTÖ

Vuonna 2016 lippukunta ylläpitää jäsenmääräänsä laadukkaan toiminnan avulla, sekä
mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan jäsenten määräänsä olemalla näkyvästi esillä lähialueen
nuorten keskuudessa.
Uudistunutta jäsenrekisteriä ylläpidetään vuoden aikana mahdollisimman ajantasaisena.

5.

ANSIOITUMISET

Lippukuntalaisia sekä lippukuntaa tukeneita tahoja palkitaan itsenäisyyspäiväjuhlassa sekä
Mannerheim-solkien osalta keväällä Karhupiknikillä.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 jaettavien merkkien anomukset tulee toimittaa
MK:n puheenjohtajalle seuraavasti:
- SP:n ja PäPa:n ansiomerkit: anomukset 7.9.2016 mennessä
- LPK:n ja Mänkijöiden ansiomerkit: anomukset 1.11.2016 mennessä
Vuoden 2017 keväällä jaettavista merkeistä (esim. Mannerheim-soljet) tulee toimittaa
anomukset MK:n puheenjohtajalle 1.11.2016 mennessä. Tietoa ansiomerkkien
myöntämisperusteista sekä anomuslomakkeita saa SP:n ja PäPa:n verkkosivuilta ja
toimistoista. Myös MK:n puheenjohtajalta voi tiedustella ansiomerkeistä.
Anomuslomakkeita lippukunnan ja mänkijöiden ansiomerkkejä varten saa MK:n
puheenjohtajalta tai lippukunnan verkkosivuilta. Ehdotuksia ansiomerkeillä palkittavista
otetaan mieluusti vastaan myös hallituksen ulkopuolelta.

6.

LEIRI - JA RETKEILYTOIMINTA

Kolkilla on toukokuussa oma telttaretki ja syksymmällä sieniretki. Jermut järjestävät tammikuun
alussa yhteisen kämppäretken Kimparilla ja osallistuvat maaliskuussa kolkkien ja jermujen
yhteiselle talviretkelle. Toisen vuoden jermut pitävät oman kämppäretken huhtikuun alussa.
Kesäkuussa kolkat ja jermut osallistuvat Länsi-Helsingin lippukuntien järjestämälle kesäleirille 9.12.6.
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Vartiot järjestävät kevään aikana kämppäretken, laavuretken ja osallistuvat toukokuussa
järjestettäviin luokkamerkkien suoritusretkelle (LKM). Samoajille järjestetään maaliskuun lopulla
oma samoajaretki. Vartioikäiset osallistuvat myös Norjan vaellukselle 29.7.-7.8. Syksyllä
vartioikäiset osallistuvat partiotaitokisoihin ja LKM -retkelle sekä järjestävät kämppäretken.
Vaeltajat osallistuvat kevään aikana kämppätalkoisiin ja kesäpeijaisiin sekä Norjan vaellukselle.
Syksyllä vaeltajat järjestävät kämppäretken Kimparilla ja osallistuvat syksyllä järjestettäviin
kämppätalkoisiin sekä peijaisiin.
Helsingin Metsänkävijät osallistuvat koko lippukunnan voimin syyskuussa perinteiselle
syysretkelle.

7.

KOULUTUS

Koulutustoimintaan panostetaan joka vuosi lippukunnassa paljon, mutta vuoden 2016
erätaitopainotuksen vuoksi koulutuksella on tavallistakin suurempi merkitys tulevan vuoden
toiminnassa. Erätaitoja harjoitellaan ja käytetään kaikissa veljesjoukoissa. Koulutuksen
selkärankana toimivat Kolkkavihko, Jermuvihko ja Ruskea Linja. Keväällä järjestetään
ylimääräinen LKM-retki syksyn retken lisäksi. Luokkamerkkiretket ovat merkittävässä asemassa
vartioikäisten erätaitojen oppimisen kannalta ja niiden koulutusaspektia painotetaan. Johtajia ja
vartionjohtajia kannustetaan osallistumaan Pääkaupunkiseudun partiolaisten kursseille.
Vaeltajaryhmälle järjestetään talous- ja kalustokoulutukset.

8.

URHEILU

Helsingin Metsänkävijät osallistuu perinteiseen Jukolan viestiin, jonne lippukunta osallistuu
useammalla Venla- ja Jukola- joukkueella. Lippukunnan jäseniä kannustetaan käymään iltarasteilla
ja Jytiä järjestetään tarpeen mukaan. EMIT- laitteiden lainaamista jatketaan tavalliseen tapaan.
Lippukunnan suunnistusmestaruuskisa järjestetään kesällä.
Vartioikäisiä ja vaeltajia kannustetaan osallistumaan ainakin yksiin PäPa:n ja SP:n järjestämiin
partiotaitokisoihin. Helsingin Metsänkävijät tukevat Extreme Run:iin osallistuvia aktiivisia jäseniä.

9.

VELJESJOUKOT

9.1 KOLKAT
Kolkkaveljesjoukon toiminnan painopiste vuonna 2016 on erätaidot. Kolkille järjestetään keväällä
talviretki, Valkoinen Torakka, vierailu Tiedekeskus Heurekaan sekä veljesjoukon yhteinen
telttaretki. Kesällä ohjelmassa on Länsi-Helsingin lippukuntien yhteinen kesäleiri. Syyspuolella
kolkkaveljesjoukon voimin osallistutaan lippukunnan syysretkelle sekä järjestetään päiväretki.
Erityisesti Karhunpentujen jäsenmäärän lisääminen on tärkeää ja HeMe:n ahkera mainostaminen
lähialueen kouluissa on tänäkin vuonna olennaista. Harrastemerkkien kirjaamisjärjestelmää
kehitetään.
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9.2 JERMUT
Jermuveljesjoukko jatkaa toimintaansa edellisvuoden tapaan painottaen erityisesti erätaitoja.
Viikkotoimintaan tulee kuulumaan sekä koulutusta että vapaampaa ohjelmaa, jonka sisältöön myös
jermut pääsevät vaikuttamaan.
Jermujohtajat jatkavat Jermuvihkon käyttöä viikkotoiminnan suunnittelun apuvälineenä ja
järjestävät mahdollisuudet tempausmerkkien suorittamiseen.
Keväällä jermuveljesjoukko osallistuu kolkkien ja jermujen yhteiselle talviretkelle. Lisäksi toisen
vuoden jermut osallistuvat omalle kämppäretkelleen, vierailevat vartioikäisten wh:ssa, pitävät
kolkille suunnittelemansa parvi-illan, osallistuvat Valkoiseen torakkaan ja tutustuvat
Mannerheimiin. Kesällä jermuveljesjoukko osallistuu Länsi-Helsingin lippukuntien alueleirille.
Syksyllä veljesjoukko osallistuu lippukunnan yhteiselle syysretkelle, jonka lisäksi järjestetään
jermuveljesjoukon yhteinen telttaretki. Myöhemmin syksyllä toisen vuoden jermut suorittavat LKM
III-kokeen.

9.3 VARTIOIKÄISET
Vartioveljesjoukko jatkaa kehittymistään tänä vuonna, sillä mikään ei ole ikinä valmista.
Vartionjohtajien ja luotsien yhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota. VJN järjestetään
säännöllisesti, ja niissä keskitytään nuorten johtajien sekä nuorten johtamiseen liittyviin ongelmiin
ja haasteisiin, unohtamatta partion hauskuutta. Vartionjohtajista kasvaa Helsingin Metsänkävijöiden
tulevat johtajat, ja tähän heitä valmistaa muun muassa kesällä eri lippukuntien järjestettävä kesäleiri
kolkkaikäisille, missä vartionjohtajat toimivat erilaisissa johtotehtävissä. Tavoitteena on luoda
vankka pohja HeMe:n laadukkaalle toiminnalle
Retkeilytoiminta ja partiotaidot ovat keskeisessä asemassa vartiolaisten tulevassa vuodessa, kun
retkiä ja leirejä järjestetään ympäri vuoden. Vartiolaiset osallistuvat Samoajaretkelle, LKM-retkelle,
Norjan vaellukselle ja Länsi-Helsingin alueleirille. Vartiolaiset järjestävät myös omat laavuretket.
Syksyllä osallistutaan syysretkelle ja vartiolaiset järjestävät omat kämppäretkensä.

9.4 VAELTAJAT
Vaeltajatoiminta keskittyy Briljantit-vaeltajavartion (-99/00) vaeltajatoiminnan kehittämiseen.
Vaeltajat osallistuvat ainakin yhdelle PäPa:n kurssille kevään aikana sekä kokoustavat noin kerran
kuukaudessa, kokoukset painottuvat tekemiseen ja kouluttamiseen. Vaeltajat osallistuvat kevään
kämppätalkoisiin ja kesäpeijaisiin sekä Norjan vaellukselle. Vaeltajat järjestävät
yhteistyöpurjehduksen Otavaeltajien kanssa. Syksyllä vaeltajat jatkavat kokoustamista, järjestävät
kämppäretken Kimparilla ja osallistuvat syksyllä järjestettäviin kämppätalkoisiin sekä peijaisiin.
Suurimpina tavoitteina on tukea kasvua hyvään johtajuuteen lippukunnan strategian mukaisesti ja
saada vaeltajille uusia innostavia kokemuksia partiosta painottaen erähenkisyyttä ja tekemisen
meininkiä.
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9.5 KONKARIT
Alkaneen toimintakauden maaliskuulle on jo varattuna Välipäivälliset. Tämä konkaritapaaminen
hyödynnetään konkarien innostuksen suuntaamiseksi 100-vuotisjuhlien ja historiikin hyväksi.
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin sosiaalisessa mediassa ja puskaradiolla.
Myöhemmin keväällä konkarit toivotetaan tervetulleeksi Kimparille kämppätalkoisiin. Muuten
metsässä konkareita tullaan näkemään sekä Jukolan rasteja etsimässä että retkillä lähialueen
luontokohteissa.
Tänä vuonna syksyn kalenterissa on myyjäiset ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet.

10.

TOIMITILAT

Lippukunnan toimitiloista tullaan pitämään huolta ja painottamaan erityisesti käyttäjän vastuuta
siivouksesta. Vuoden aikana järjestetään myös kiinteistökinkerit, jossa huolletaan kiinteistöjen
akuuteimpia tarpeita. Erityisesti retkeilyvälinevarasto Läävän käyttäjille tullaan selventämään
telttojen jälkisiivouksen tarpeellisuus tilan käytettävyyden edistämiseksi. Selvitetään toimitilojen
huoltotarpeet.

11.

KALUSTO

Kalustoa käytetään ympäri vuoden retkillä ja leireillä. Kalustoa huolletaan tarvittaessa. Inventaario
suoritetaan keväällä. Vaellusta varten selvitetään tarvitseeko lippukunta uusia vaellustelttoja.

12.

KÄMPPÄ

Vuoden 2016 aikana Kimparilla rakennusten ylläpidon ohella jatketaan saunan tuvan
lämmitysjärjestelmän päivittämistä, tuvan eräkämppähenkistä tyyliä uhraamatta. Kämppätalkoot
järjestetään toukokuun viimeisenä viikonloppuna ja syyskuun viimeisenä viikonloppuna.
Vuoden aikana kämpällä järjestetään vartioiden ja jermujen kämppäretkiä, vaeltajaretkiä sekä
luokkamerkkiretki. Koko lippukunnan perinteinen syysretki järjestetään myös Kimparin kallioilla.
Kämppäisännistön toiminta jatkuu entisen tyylisenä. Isännistön taitotasosta huolehditaan talkoiden,
kouluttautumisen ja isäntävuorojen muodossa.

13.

TIEDOTUS

Lippukuntalehti Kihon toimitussihteerinä toimii Meri Lähteenaro. Toimitussihteerin apuna jatkaa
Kihokilta.
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Vuonna 2016 Kihoa tullaan uudistamaan näyttävästi varsinkin ulkoasunsa puolesta. Kiho tulee
ilmestymään ajallaan ja sen sisällön tuottoon on osallistunut monipuolisesti sekä Kihokillan, että
veljesjoukkojen edustajat, jotta se tulee tarjoamaan eri ikäisten näkökulmia lippukunnan
toiminnasta. Tapahtumakuvausten lisäksi Kihoon luodaan vaihtuvia palstoja ja myös nuorimmat
jäsenet huomioon ottavaa sisältöä. Kiho lähetetään myös Pääkaupunkiseudun partiolaisten
lippukuntalehtikilpailuun.
Myös Kihokkeen julkaisemisesta vastaa Meri Lähteenaro. Tiedote ilmestyy vuoden aikana kaksi
kertaa, toimintakausien alussa. Lippukunnan kotisivujen ylläpidosta vastaa Lari Lehtomäki.
Kiho ilmestyy vuonna 2016 seuraavasti:
Kiho 1/2016 ilmestyy viikolla 11, aineiston määräpäivä 1.3.
Kiho 2/2016 ilmestyy viikolla 26, aineiston määräpäivä 8.6.
Kiho 3/2016 ilmestyy viikolla 39, aineiston määräpäivä 7.9.
Kiho 4/2016 ilmestyy viikolla 52, aineiston määräpäivä 7.12
Johtajiston sisäistä tiedotusta hoidetaan johtajaneuvostoissa, MK:n kokouksissa ja veljesjoukkojen
kokouksissa, sekä Peijaisissa. Nettisivuilla olevaa dokumenttipankkia hyödynnetään.
Sähköpostilistat jatkavat tiedonvälityskanavana johtajistolle, isännistölle ja konkareille.
Veljesjoukoilla on käytössä omat sähköpostilistansa, joita käytetään informaation välittämiseksi
HeMeläisten vanhempien ja veljesjoukkojen välillä.
Yllämainittujen lisäksi HeMen viestinnän ja markkinoinnin tukena käytetään lippukunnan
nettisivuja, Facebook-ryhmää ja -sivua, sekä omaa Twitter-tiliä. Lisäksi vaeltajaveljesjoukolla on
oma blogi.

14.

VANHEMPAINNEUVOSTO

Varainhankintaa varten Vanhempainneuvosto varaa lippuja johonkin kevätkauden 2016
teatteriesitykseen ja myy lippuja. VaNe osallistuu myös jälleen Vermon kirpputoritoimintaan kesällä
2016. VaNe menee varainkeruumielessä Halvalle pakkaustalkoisiin joulukuussa 2016.
Tämän lisäksi VaNe suunnittelee uusia varainkeruumuotoja.
Vanhempainneuvosto avustaa lippukuntaa rahallisella avustuksella HeMen hakemuksesta.
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KEVÄT 2016
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SYKSY 2016
0 Heinäkuu Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu Joulukuu
1
"
2
"
Syysretki
Kolkkien sieniretki
3
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"
Itsenäisyyspäiväjuhla
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8 Peijaiset
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