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1. Lippukuntien kuulumiset
KiMe: Viettää syksyllä 40vuotisjuhlaa. Paljon aktiivista toimintaa ja noin 200 jäsentä. Kaikkia
ikäkausia on toiminnassa hyvin.
EsMe: Johtajia tarvittaisiin ajoittain enemmän. Vanhempainyhdistystoiminta käynnistyi ja tukee
lippukunnan toimintaa. Suunnitteilla on ollut myös uuden kolon löytäminen. Kesällä
Supententu/Seikkailijaleiri sekä osallistuminen Roihulle.
TaMK: Lippukunnan toiminnassa on eniten sudenpentuja, mutta myös muita ikäkausia toiminnassa
hyvin. Uusia jäseniä olisi ajoittain tulossa enemmän kuin johtajakapasiteettia ryhmien vetoon olisi.
Liitokarhusta pidettiin ja lisää mänkijätoimintaa on toivottu jäsenten toimesta. Kesällä Roihun
lisäksi jäseniä osallistuu Forssan alueen ystävyysleirille Ruotsiin.
TaMe: Jäseniä ja toimintaa riittää. Kesällä Sudenpentu/seikkailijaleiri ja Roihu. Nykyinen kolo on
remontissa. Jäsenmäärä on n. 100.
RaMe: Roihulle osallistutaan n. 100 hengen voimin. Leiriä varten tehdään runsaasti
varainhankintaa. Jäsenmäärä lippukunnalla on n. 220.
HeMe: Toiminta painottuu tänä vuonna erätaitoihin sekä vuoden 2017 juhlallisuuksien
suunnitteluun. Kesällä lippukunnalla on paikallisten lippukuntien kanssa yhdessä järjestettävä
Sudenpentu/Seikkailijaleiri ja vaellus Norjaan. Jäseniä lippukunnalla on n. 120
RöMe: Varainkeruuta suoritetaan teltan ostamista varten. Lippukunta osallistuu keväällä
Kohtaamiseen. Kesällä lippukunta järjestää ensimmäisen kesäleirinsä.
TuMe: Kesällä Sudenpentu/Seikkailijat osallistuvat paikalliselle kesäleirille. Myös Roihulle
osallistutaan, missä lippukunta on vahvasti tekemässä Vesilaaksoa. Lippukunnan Kolo on menossa
remonttiin, jolloin toimintaa toteutetaan väistötiloissa. Jäseniä on lippukunnassa n. 170
HäMK: Lippukunnan toiminta on vielä pientä, mutta on näkynyt myös piristymisen merkkejä
viime aikoina
ViMe: Lippukunnasta osallistuu Roihulle n. yksi ryhmä.
JyMe: Toiminnassa on motivoitunutta porukkaa. Ongelmaa tuottaa, että suurin osa johtajista on
muuttanut muille paikkakunnille.
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2. Tulevat tapahtumat
Roihu
Yhteisen mänkijätoiminnan organisointi on tällä hetkellä huteralla pohjalla. Toivetta yhteiselle
iltanuotiolle ja muulle toiminnalle kuitenkin on. Aikaisempien kokemusten perusteella ehdotettiin,
että yhteistoiminnan suunnittelussa kannattaa tehdä pohjatyö kunnolla ja selvittää etukäteen kuinka
monta mänkijää leirille osallistuu. Myös leirin järjestäjien mielipidettä kannattaa kysyä, ja
mahdollisuuksien mukaan ehkä noudattaa.
● Mänkijöiden iltanuotiota suunnittelee ja valmistelee Jussi (KiMe)
● SuMe RY:n perustamiskokousta valmistelee työryhmä
● Leirihyttystä tekemään kysytään TuMen toimittajaa, Kukkaa KonTystä sekä Anua EsMestä.
Raparalli PTkisat 1.2.10.2016
Vartioikäisille suunnattu yön yli kestävä PTkisa, missä rapa lentää ja asiat tehdään reilulla
asenteella. Ilmoittautuminen aukeaa syksyn aikana.
Sähkösanomakisa 11.10.2016
Tapiolan Metsänkävijät järjestävät perinteikkään kisan Otsonpäivänä.
HeMen satavuotisjuhlaleiri 2017
HeMe järjestää kesällä oman lippukuntansa 100vuotisleirin, jonka aikana on alustavasti
suunniteltu, että Haikkiosuus olisi mänkijälippukuntien yhteinen PTkisa, johon toivottaisiin
osallistumaan ja tekemään mänkijöitä.
RaRan ralli 8.10.2016
Rajamäen Metsänkävijät järjestää 55. kerran perinteikkään PTkisansa, johon myös muut
lippukunnat ovat tervetulleita osallistumaan. Lisätietoa kisasta antaa Tapio Ranta,
tapioranta(at)pp3.inet.fi
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3. Päätösasiat
Arkisto:
SuMen käyttöön luodaan Google Driveverkkolevy, johon jaetaan tarvitseville käyttöoikeuksia.
Levylle on tarkoitus kerätä lippukunnilta tiedostoja, joista olisi hyötyä SuMen ja
Metsänkävijälippukuntien toiminnassa. Sisällön lataamiselle luodaan ohjeet, ettei ole liian sekava
https://goo.gl/YZppjU
Nettisivut:
Nettisivuista halutaan luoda helposti ylläpidettävät. Sisällön kannalta mietittiin seuraavaa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SuMe:n yhteystiedot
Ansiomerkkien myöntämisohjeet
Lippukunnat kartalla  Linkki verkkosivuille, viimeisimmät yhteystiedot
Yhteistoiminnan päivitykset
Historia
Tavat
Tunnukset
Tapahtumakutsut ja leirikirjeet
Postituslistalle ilmoittautuminen

Nettisivuille on olemassa jo erilaisia mahdollisia domaineja TuMen toimesta ja useita mahdollisia
tekijöitä. Alustavasti sovittiin, että sivuista tehdään aluksi raakaversio Pertun voimin, jonka jälkeen
sivut käyvät kommentointikierroksella ennen lopullista julkaisua.
Vastuunkiertolista:
Päätimme että vuode 2017 mänkijäpäivistä vastaa RaMe. Myös Karhunkaatoretken järjestämistä
suunniteltiin vuoden 2017 mänkijäpäivien yhteydessä.
SuMe:n yhteistä 100vuotisleiriä suunniteltiin vuoden 2019 kesälle. Leirille toivottiin tukea
järjestille, jotta perinteet ja tavoitteet mänkijäleirille toteutuvat. Tietoisuutta leiristä aletaan
levittämään jo vuonna tulevan kesän Roihulla. Samalla voidaan selvittää keskeisiä tekijöitä leirin
Staabiin. Roihulla voitaisiin tuottaa ja jakaa leirihyttystä, jossa olisi mänkijämäistä sisältöä
leiriläisille ja infoa tulevaisuuden yhteistyöstä. TuMe ilmoittautui alustavaksi kiinnostuneeksi
leirihyttysen tuottamisesta.
SuMe ry:
Sääntöjä kommentointiin lippukuntien toimesta ja yleisesti nähtiin yksi vuosittainen kokous
riittäväksi kahden sijasta. Lippukunnilla olisi oikeus kahteen edustajaan kokouksessa, jolloin
jokaisella lippukunnalla olisi enimmillään kaksi ääntä mahdollisissa äänestyksessä.
Yhdistyksen hallituksen jäsenien kartoittaminen alkaa työryhmän toimesta ja toivottiin, että myös
lippukunnat ovat aktiivisia selvittämään halukkaita jäseniä hallitukseen.
Keskustelua käytiin myös runsaasti valtakirjojen käyttämisestä lippukuntien edustajilta.
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Lippukunnat päättävät halukkuutensa osallistua SuMe Ry:n perustamiseen. Halukkuudesta
lippukkunnat laativat kirjallisen vastauksen työryhmälle sekä lähettävät edustajansa yhdistyksen
perustamiskokoukseen. Työryhmä suunnittelee ja vie eteenpäin yhdistyksen perustamiskokousta.
Perustamiskokous suunniteltiin järjestettävän kesällä 2016 järjestettävän Roihuleirin aikana, jolloin
iso osa Metsänkävijälippukunnista on jo valmiiksi koossa.
Vaihtuvuuden nimissä hallituksen jäsenille on asetettu kausirajoitus, eikä yhden kaksivuotiskauden
jälkeen sama henkilö pystyisi hakemaan välittömästi uudelle kaudelle.

