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Sisällysluettelo
Suomessa on tällä hetkellä yli kaksikymmentä toimi-
vaa metsänkävijälippukuntaa. Ne ovat lippukuntia, 
joissa mänkijähenki muodostuu yhteisistä tavoista, 
tunnuksista ja toiminnasta. Lippukuntien yhteistyötä 

koordinoi Suomen Metsänkävijät, SuMe.
Tämä lehti on Karhulaakson Leirihyttynen, kaikkien 
Suomen Metsänkävijöiden yhteinen leirilehti Kajolla. 

Nimi itsessään sisältää kaksi perinnettä. Jo varhaisilla 
liittoleireillä Leirihyttynen on piristänyt osallistuji-

en päiviä humoristisilla jutuillaan. Metsänkävijöiden 
kokoontuessa suurleireille käytetään siitä nimitystä 
Karhulaakso. Karhulaakso on kiinteä osa suurleiripe-
rinnettä ja sen leirilippukunnat tunnistaa näyttävistä 
rakennelmista, sammalkarhuista ja sinivalkoisista 

huiveistaan.

-Mukailtu katkelma Taruksen Leirihyttysen Suomen Metsänkä-
vijäin Sihteeristön pääkirjoituksesta vuodelta 2004.
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Ilmari Vainio – Iso-Hukka – 
(1892-1955) oli eräs suomalai-
sen partioliikkeen merkittävistä 
partiohahmoista . Hänen vaikutuk-

sensa mänkijähenkeen ja metsänkävijöi-
den traditioihin oli huomattava .

Opin tuntemaan hänet henkilökohtai-
sesti 1950-luvun puolivälissä, hänen vii-
meisinä elinvuosinaan . Iso-Hukka kuu-
lui tuolloin sekä Suomalaiset Partiopojat 
-liiton (SPP) hallitukseen että Suomen 
Partiopoikajärjestön (SPJ) johtokuntaan . 
Hän oli tuolloin iältään kuusissakymme-
nissä, minä parikymppisenä opiskelijana 
pyörin ”partiopäämajassa” eri tehtävissä .

Mänkijöitä ja 
mänkijä-yhteistoimintaa 
vuosikymmenien takaa

Tämä teksti on poiminta Taruksen Leirihyttysestä vuodelta 2004. Teksti käsitteleemän-
kijä hisoriaa, jokaisen mänkijän olisi hyvä tuntea pieni pala historiaamme!

Ilmari Vainio oli taiteilija ja romantikko . 
Hänen äitinsähän oli ranskatar ja hän itse 
kuului roomalaiskatoliseen kirkkoon . 
Silloin vielä ensiaskeleitaan ottaneen 
SPP:n hallituksessa hän antoi panostaan 
myös taiteilijana suunnittelemalla mm . 
kunniakirjoja, merkkejä, julisteita yms . 
hyvin kansallisromanttisessa hengessä .

Kun SPJ noihin aikoihin oli hankkimassa 
uusia toimitiloja Iso-Roobertinkadulta, 
johtokunnan jäsenet luonnollisesti esitti-
vät omia toivomuksiaan tilojen suhteen . 
Ilmari Vainion – ihan tosissaan esitetty 
– toivomus oli, että toiminnanjohtajan 
työhuoneen takaseinälle rakennetaan 
iso avotakka . Sellainen, että siinä mah-

tuu palamaan kunnollinen roihu . Takan 
eteen tulisi sitten asettaa isosta puusta 
sahattu järeä pölkky . Kysyessäni sen tar-
koitusta Vainio selitti: ”Katsos, toimin-
nanjohtaja seisoo siinä takkatulen edes-
sä, luonnollisesti polvihousuissa, kädet 
ristissä rinnalla ja toinen jalka siinä pöl-
kyn varassa .” Kysyin vielä, miksi hän sii-
nä seisoo, ja sain vastaukseksi: ”Tietysti 
ottamassa vastaan maaseudulta tulevia 
partiojohtajia!”

Suuri partioromantikko oli puhunut .

Ilmari Vainio ehti toimia Helsingin, Tu-
run, Tornion ja Joensuun Metsänkävijöi-
den lippukunnanjohtajana ja vaikuttaa 
henkilökohtaisesti monen muun män-
kijälippukunnan syntyyn . Oulun Met-
sänkävijöiden syntyyn hänellä oli aivan 
ratkaiseva vaikutus ja hän antoi aloittele-
valle lippukunnalle tukea ja ohjausta .

Pätkä Vainion kirjeestä Ouluun 
29 .11 .1917:

”…Nyt kuuluu ’Metsänkävijäin’ periaat-
teeseen, että päälliköt valitaan pitemmillä 
retkeilyillä saavutetun kokemuksen pe-
rusteella… Jos te valitsette huonoja pääl-
liköitä, te voitte pilata kaikkien ’Metsän-
kävijäin’ hyvän maineen… Vasta sitten, 
kun pojissa on syntynyt oikea partiohen-
ki, epäitsekäs, urhoollinen ja vaivoja pel-
käämätön, siis partiohenki, jota heissä 
varmasti ei alussa ole niin paljon kuin 
tarvittaisiin, vaan joka retkeilyillä ja yh-
teistoiminnassa heihin kehittyy, vasta sit-
ten he puolestaan voivat ryhtyä äänestyk-
seen (uusista päälliköistä).”

Oulun Metsänkävijäin hyvin säilyneessä 
arkistossa on mm . Wiipurista 18 .9 .1927 
klo 13 .34 lähetetty sähkösanoma, jonka 
osoitteena on ”Marjamaa, Oulu” . Säh-
kösanoman teksti on lyhykäisyydessään 
seuraava: ”14092245” .

Kysymys on tietenkin Mänkijöitten säh-
kösanomakilpailun vastausten ilmoitta-
misesta nopeimmalla mahdollisella ta-
valla senkertaiselle kilpailun järjestäjälle, 
Oulun Metsänkävijöille .

Edellä mainittu Kosti Marjamaa oli Ou-
lun Metsänkävijöitten 1920- ja 1930-lu-
vun vahva nimi . Opiskeluaikoinaan Hel-
singissä hän oli voimakkaasti mukana 
myös Mänkijöitten yhteistoiminnassa ja 
vaikutti aktiivisesti ”ruskeassa” liitossa, 
SPPL:ssä .

Teksti: Juhani Lares
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Lainaus Marjamaan Helsingistä 
24 .2 .1927 lähetetystä kirjeestä Oulun 
Metsänkävijöille:

”Niin kuin tietänet, viettää Viipurin Met-
sänkävijät ensi maaliskuun 5-6 päivinä 
kymmenvuotisjuhliaansa.

Sen vuoksi annan Sinulle tässä joitakin 
tehtäviä. Ensiksikin: kaikki toiset veljes-
joukot lähettävät lippunsa sinne, joten 
meidänkin on se tehtävä. Lähetä jär-
jestömme lippu ilman lipputankoa pos-
tipakettina Viipuriin osoitteella: Erkki 
Karvinen, Viipuri, Papulan kansakoulu. 
Lähetyksen täytyy tapahtua viimeistään 
ensi tiistaina. Toiseksi: juhlapäivän joh-
dosta olen päättänyt ehdottaa (Oulun 
Metsänkävijäin) Nälkäiselle Veljeskunnal-
le, että Viipurin Metsänkävijäin johtaja 
Erkki Karvinen nimitettäisiin Nälkäisen 
veljeskunnan Pronssisen Liljan Ritariksi. 
Sen vuoksi, hanki Nälkäisen Veljeskunnan 
merkki, pronssinen lilja hopeaketjussa…”

Moninaisia olivat yhteistyön muodot jo 
ammoin . Toivottavasti tämä yhteyden-
pito ja yhteen hiileen puhaltaminen voi 
jatkua edelleen .

Kirjoittaja on vuonna 1932 syntynyt par-
tiojohtaja . Veitsiluodon Metsänkävijä 
vuodesta 1946, Oulun Metsänkävijäin 
lippukunnanjohtaja vuosilta 1961-70, 
suurmänkijä n:o 27 vuodelta 1963 ja ho-
peasusi n:o 61 vuodelta 1972 . Edelleen 
aktiivinen partiotoimija .

Mänkijät tunnetaan laajalti huudoistaan. Perinteisiin kuuluu mm. ettei iltanuotio-oh-
jelmilla taputeta, vaan suosio osoitetaan erilaisin huudoin ja ”erikoistaputuksin”. 

Tässä siis muutama huuto kertauksena!

Huutoja

Versio 1

Aliviivoo, aliveivoo, alivii-
vooveivoovum,

Vili met-,

Vili sän-,

Vili kä-,

Vili vi-,

Vili jät,

Vili met-sän-kä-vi-jät!

HEI!

Versio 2

Aliviivoo, aliveivoo, alivii-
vooveivoovum,

Vili met-,

Vili sän-,

Vili kävi-,

Vili jät,

Vili met-sän-kä-vi-jät!

Versio 3

Aliviivoo, aliveivoo, alivii-
vooveivoovum,

Vili met-,

Vili sän-,

Vili kä-,

Vili jät, 

Vili met-sän-kä-vi-jät!

Metsänkävijähuuto

Mmm, mmm, mmm,

Metsän,

Kää, käää, käää,

Kävijät,

Met-sän-kävijät, hei, hei, hei!

Toinen mänkijäin perinnehuuto

TuMen Sammalkarhu Taruksella
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Finnjamboreet
Kajo on Suomen Partiolaisten kahdeksas suurleiri, finnjamboree. Osaatko sinä luetella 
aikaisemmat? Milloin järjestettiin ensimmäinen? Lähdetään ottamaan selvää!
Tämä teksti on päivitetty versio vuoden 2016 Roihun leirihyttysessä julkaistusta teks-
tistä.

Ensimmäinen Suomen Partiolaisten 
suurleiri oli Karelia . Se järjestettiin 1 .-
10 .8 .1979 Kolin maisemissa Lieksassa . 
Leirille osallistui noin 9000 partiolaista . 
Osallistujia oli yli 20 maasta, mukaan 
lukien silloisen Neuvostoliiton alueelta 
tulleet pioneerit . Karelialle kehitettiin 
Karelia-jakkara, joka nykyisin tunnetaan 
paremmin nimellä kaasujakkara .

Miilu oli Suomen Partiolaisten toinen 
suurleiri, ja se järjestettiin 23 .7 .-1 .8 .1985 
Jämijärvellä . Osallistujia oli noin 10 000 .

Tervas oli Suomen Partiolaisten kolmas 
suurleiri, joka järjestettiin 1 .-9 .8 .1990 
Kannonkoskella . Osallistujia oli noin
13 500 .

Loisto oli Suomen Partiolaisten neljäs 
suurleiri, finnjamboree, joka järjestettiin 
18 .7 .-27 .7 .1996 Hangossa . Leirin teema-
na olivat ympäristönsuojelu, kansain-
välisyys, seikkailu, partio-ohjelmat ja 
meri . Osallistujia Loistolle saapui kaiken 
kaikkiaan 31 maasta, ja tarkka osallistu-
jamäärä oli 14697 .

Tarus oli Suomen Partiolaisten viides 
suurleiri . Se järjestettiin 28 .7 .-5 .8 .2004 
Padasjoella Iso-Tarusjärven rannalla . 
Leirille osallistui noin 12200 partiolais-
ta, joista noin tuhat ulkomailta . Leirillä 
asuttiin savuissa, jotka olivat yhden tai 
muutaman lippukunnan majoittumis-
paikkoja . Tarus muistetaan hyvin satei-
sesta säästään . Leirin puolivälissä alueen 
yli kulki pilvetön alue, jolloin sade tauko-
si noin pariksikymmeneksi minuutiksi . 
Tämän tapahtuessa tuhannet partiolaiset 
puhkesivat spontaaneihin, kollektiivisiin 
riemuhuutoihin .

Kilke oli kuudes finnjamboree . Se pi-
dettiin Evolla Hämeenlinnassa 28 .7 .-
5 .8 .2010 . Leiri oli ensimmäinen finnjam-
boree, jonka ohjelma toteutettiin uusien 
ikäkausien mukaan . Osallistujia leirillä 
oli noin 11000 . Suomalaisen partioliik-
keen 100-vuotisjuhlavuoden lisäksi lei-
rin ohjelma tuki uutta partio-ohjelmaa . 
Perinteiset retkitaidot ja käsillä tekemi-
nen olivat esillä ohjelmassa .

Roihu oli Suomen Partiolaisten seitse-
mäs finnjamboree . Se pidettiin Kilkkeen 
tavoin Evolla, Hämeenlinnassa 20 .-
28 .7 .2016 . Roihulla osallistujia oli noin 
17000, mikä tekee siitä suurimman tähä-
nastisista finnjamboreista!

Teksti: Niko Sjöholm
Päivittänyt: Osku Tikkanen

Kajo on Suomen Partiolaisten kahdek-
sas finnjamboree . Se järjestetään kahden 
edeltäjänsä tavoin Hämeenlinnan Evolla, 
15 .-23 .7 .2022 . Kajolle osallistuu noin 13 
000 partiolaista . Jännityksellä kohti leiri-
elämyksiä!
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Sammalkarhu
Leireillä mänkijät pystyttävät usein sammalkarhun. Karhun tekemisestä ja purkami-
sesta on olemassa erilaisia versioita. Tällä sivulla esitellään Rajamäen ja Vantaan sam-
malkarhujen rakentamisohjeet. Leirin lopuksi esimerkiksi iltanuotiolla turkulaiset hau-
taavat sammalkarhunsa tietyin menoin ja rajamäkeläiset jättävät karhun paikoilleen.

Kanaverkkotyyppinen sammalkarhu vantaalaisittain

• Puurunko, jonka ympärillä kanaverkko (tehdään valmiiksi ennen leiriä) .

• Ulkokuori sammalta (haetaan ennen leiriä) .

• Kiinnitys siimoilla ja karhunlangalla (100m siimaa ei riitä!)

•  Kaava ohessa:

Luomutyyppinen sammalkarhu rajamäkeläisittäin

• Karhun korkeus on noin kaksi metriä . Aluksi laitetaan puusta runkopuu ja alas 
toinen jalkapuu sekä käsiksi sidotaan puut .

•  Kuonon pohjustus tehdään esim . kuusen ohuista kuivista pikkuoksista tai koi-
vunoksista, jotka sidotaan runkopuun päähän .

•  Kaikkialle runkoon sidotaan risuja, niin kauan, että karhun muoto saadaan oi-
keaksi .

•  Karhu päällystetään mahdollisimman isoina paloina otetuista karhunsammalle-
vyistä, jotka kiinnitetään karhunlangalla kiinni karhuun .

•  Leirin purun jälkeen jätetään karhu vartioimaan leiripaikkaa (maanomistajan 
suostumuksella) . Mikäli tavataan myöhemmin ränsistynyt karhu, se puretaan .

Taruksen sammalkarhu TuMen leirissä
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• Muhoksen Metsänkävijät

• Järvenpään Metsänkävijät
• Kirkkonummen Metsänkävijät 
• Kuusankosken Metsänkävijät
• Rajamäen Metsänkävijät, 
• Röykän Metsänkävijät
• Tammelan Metsänkävijät
• Tammisalon Metsänkävijät
• Tapiolan Metsänkävijät
• Turun Metsänkävijät
• Vantaan Metsänkävijät

Mänkijät Kajolla

• Jyväskylän Metsänkävijät 
• Oulun Metsänkävijät

• Espooon Metsänkävijät
• HelsinginMetsänkävijät
• Viialan Metsänkävijät

Kartta: Kajo2022.fi
Koonti: Osku Tikkanen
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Mänkijät Kajolla
 Leirilippukunnittain

Alaleiri Kylä Leirilippukunta Lippukunnat

Tuike  240 243 PoMeVa  Oulun Metsänkävijät ry.
       Oulun Valppaat ry .
       Pohjolan pirteät ry .

Tuike  240 245 Rusko  Jyväskylän Metsänkävijät ry. 
       Pihkapartio ry .
       Mäkipartio ry .
       Kortepario ry .
       Keljon Kävijät ry .
       Huhtapartio ry .

Halo  320 Haaga jne .  Helsingin Metsänkävijät ry.
       Haagan Eräveikot ry . 
       Haagan Sirkut ry .
       Suosirrit ry .
       Vuoren Valppaat ry . 

Halo  330 332   Espoon Metsänkävijät ry.
       Suvelan Samoojat ry .
       Susivuoren vaeltajat ry .
       Nuuksion Eräkarhut ry .
       Leppävaaran Korvenkävijät ry .

Halo  340 342 Sarastus  Viialan Metsänkävijät ry.
       Kanavan vartijat ry .
       Erä-Pirkot ry .

Alaleiri Kylä Leirilippukunta Lippukunnat

Fotoni  510 513 Karhukainen Kirkkonummen Metsänkävijät ry. 

Fotoni  510 514 VaMe,TuMe,AT Vantaan Metsänkävijät ry.
       Turun Metsänkävijät
       Auran Tytöt ry .

Fotoni  510 515 Kotoni  Järvenpään Metsänkävijät
       Kuusankosken Metsänkävijät ry.’
       Rajan Reippaat ry .
       Järvenpään Scoutit ry . 

Fotoni  520 521 TapMe,  Tapiolan Metsänkävijät ry.
    Merimetsot, TaMe Tammisalon Metsänkävijät ry.
       Merimetsot ry .

Fotoni  520 522 Rame,Röme,Lepa Rajamäen Metsänkävijät ry.
       Röykän Metsänkävijät ry.
       Lepsämän Partio ry .

Fotoni  520 523 Hertsileija  Tammelan Metsänkävijät ry.
       Vesangen Mesikämmenet ry .
       Pertun Tähkäpartio ry .
       Parikkalan Ilvekset ry .
       Noljakan Niemenkiertäjät ry .
       Koijärven kurjet ry .
       Kiteen Rajasamoojat ry .
       Kesälahden Siniveikot ry .
       Jokioisten Korvenkävijät ry .
       Forssan Tulitikut ry .
       Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry .

Loiste  620 625 Pöhinä  Muhoksen Metsänkävijät ry.
       Viessojat ry .
       Suotarpojat ry .
       Sievin Samoojat ry .
       Tyrnävän Mustavarikset ry .
       Nivalan Partio ry .
       Haapaveden Salopartio ry .
       Haapaveden Eräpartio ry .

Metsänkävijöitä saapuu Kajolle suuri joukko! Ohessa listaus Mänkijöiden sijoittumi-
sesta ympäri Evoa. Nyt Leirihyttysen toimitus heittääkin sinulle rakas lukija pienen 
haasteen, etsi mahdollisimman monta mänkijälippukuntaa leirin aikana ja käy tutus-
tumassa heihin. Käytä apunasi edellisen aukeaman karttaa! Antoisaa tutustumisret-
keä!

Koonti: Osku Tikkanen, TuMe
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Suomen
 Metsänkävijälippukunnat

Listaus mänkijälippukunnista 
perustamisjärjestyksen mukaan:

• Helsingin Metsänkävijät, 1917

•  Hämeenlinnan Metsänkävijät, 1917

• Viipurin Metsänkävijät, 1917

•  Oulun Metsänkävijät, 1917

•  Tornion Metsänkävijät, 1919,             
nykyään Pohjan Tytöt ja Sissit

•  Turun Metsänkävijät, 1925

•  Joensuun Metsänkävijät, 1928

•  Jyväskylän Metsänkävijät, 1933

•  Kuusankosken Metsänkävijät, 1933

•  Kemin Metsänkävijät, 1935

•  Viialan Metsänkävijät, 1938

•  Pudasjärven Metsänkävijät, 1945

•  Veitsiluodon Metsänkävijät, 1946, 
uudelleen 1978

•  Muhoksen Metsänkävijät, 1951, 
uudelleen 1977

•  Vantaan Metsänkävijät, 1957

•  Rajamäen Metsänkävijät, 1959

•  Tammisalon Metsänkävijät, 1964

•  Tapiolan Metsänkävijät, 1972

•  Kirkkonummen Metsänkävijät, 
1976

•  Punkalaitumen Metsänkävijät, 1985

•  Vaalan Metsänkävijät, 1985

•  Järvenpään Metsänkävijät, 1987

•  Tammelan Metsänkävijät, 1991

•  Espoon Metsänkävijät, 1993

•  Miehikkälän Metsänkävijät, 2003

•  Porvoon Metsänkävijät, 2004

•  Röykän Metsänkävijät, 2014

• Westendin Metsänkävijät, 2020

Mänkijälippukuntia on yhteensä ollut 27, joista aktiivisessa toiminnassa on edelleen yli 
kaksikymmentä, mikä on aivan mahtavaa! Meitä mänkijöitä yhdistävät niin historia, 
toiminta, tavat kuin tunnukset. Ensimmäinen mänkijälippukunta perustettiin Helsin-
kiin vuonna 1917. Helsingin lippukunnanjohtaja Ilmari ”Iso-Hukka” Vainio matkusteli 
tullimiehen työssään ympäri maata ja perusti samalla lisää metsänkävijälippukuntia. 
Hän loi meille kaikille tutut tunnukset: sinivalkoisen huivin ja Metsänkävijämerkin.

Juttu on julkaistu alunperin Roihun leirihyttysessä 2016. Päivitetty 2022.

Seuraavaksi lisää mänkijöistä:

Ensimmäinen metsänkävijälip-
pukunta oli Helsingin Metsän-
kävijät, 1917 perustettu Töölön 
Partiopojat, jonka nimi muutet-

tiin myöhemmin Helsingin Metsänkävi-
jöiksi . HeMe:n perustaja ja ensimmäinen 
lippukunnanjohtaja oli Ilmari ”Iso-Huk-
ka” Vainio . 1917 aloitettiin mänkijätoi-
minta Iso-Hukan innoittamana ja tuke-
mana myös Oulussa, jossa perustettiin 
Oulun Metsänkävijät, jotka ovat koko 
historiansa ajan olleet erittäin merkittä-
viä vaikuttajia mänkijämaailmassa . 

Iso-Hukka toimi myöhemmin tullinhoi-
tajana, minkä johdosta hän joutui kier-
telemään usein ja laajasti Suomea . Hän 
rohkaisi ja auttoi perustamaan uusia 
lippukuntia ympäri maata, ja hän koho-
sikin pian koko mänkijätoiminnan pe-
rustajaksi .

Uuden mänkijälippukunnan perustami-
sessa vakiintunut käytäntö on, että perus-
tajajäsenissä on yksi tai useampi henkilö, 
jolla on vankka mänkijätausta tai paik-
kakunnalla on aiemmin todistettavasti 
ollut mänkijätoimintaa . Edellytykset ar-

vioi ja hyväksyy Suomen Metsänkävijät . 
Tämän johdosta ovat vanhat perinteet 
säilyneet aivan uusiin lippukuntiin asti 
lähes muuttumattomina .

Hyvin pitkään metsänkävijälippukunnat 
olivat pelkkiä poikalippukuntia, ja vielä 
tänäkin päivänä toiminnassa on lukuisia 
poikalippukuntia . Uusimmat lippukun-
nat ovat käytännön syistä jo perustami-
sestaan lähtien yhteislippukuntia . Pelkil-
lä poikalippukunnilla on usein samalla 
paikkalippukunnalla toimiva sisarlippu-
kunta, jonka kanssa tehdään paljon yh-
teistyötä .

Tarkkoja lukumääriä mänkijöistä ei ole . 
Keväällä 2003 tehdyn selvityksen mu-
kaan lippukuntien jäsenmäärä vaihteli 
20-250 välillä, eikä suurta muutosta näy-
tä tapahtuneen viimeisen reilun kymme-
nen vuoden aikana .

Mänkijähenki

Metsänkävijät määrittelivät hyvin pian 
ensimmäisten lippukuntien perustami-
sen jälkeen omat erityispiirteensä – lä-
hinnä toiminnan myötä . Nämä piirteet 
ovat säilyneet vuosikymmenten myller-
ryksessä ja nykyään mänkijät tunnetaan 
edelleen erähenkisimpinä ja ”mielipuoli-
simpina” partiolaisina .

Vaikka mänkijälippukuntia Suomessa 
erottavat pitkät välimatkat ja huomat-
tavan eroavat toimintamahdollisuudet, 
ovat lippukuntien sisäinen henki silti 
huomattavan samanlaiset . Mänkijä-
hengelle on tyypillistä perfektionismi, 
täydellisyyden tavoittelu, kaikessa mitä 
sitten tehdäänkin . Merkittävää mänki-

Teksti: Niko Sjöholm, TuMe
Kuvat: TuMe:n arkisto, Antti Karhunen ja Matti Helén
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jöille on myös erähenkisyys – kyllähän 
jo pelkkä nimi ”metsänkävijät” velvoittaa 
toiminnan suuntaamista luontoon .

Leireillä mänkijät tunnetaan jykevistä, 
joskus jopa inhimillisen käsityskyvyn 
ylittävistä rakennelmista, jotka monesti 
valtaavat ulkopuolisen katsojan tajunnan 
niin suurella voimalla, että se voi sytyttää 
partiohenkisen kipinän ihmiseen lop-
puiäkseen . Tavoitteena mänkijät pitävät 
yhteisen tunnuseläimen, karhun, raken-
tamista ainakin suurimmille partiolei-
reille . 

Leirejä mänkijät ovat järjestäneet ahke-
rasti . Pelkkien lippukuntaleirien lisäksi 
mänkijät ovat kokoontuneet perinteisesti 
omille mänkijäleireilleen vähintään ker-
ran vuosikymmenessä . Lisäksi mänkijöi-
den meno on näkynyt myös valtakun-
nallisilla suurleireillä, esim . Taruksella ja 
Kilkkeellä .

Kaikenlainen kisailu on myös perinteis-
tä mänkijätoimintaa parhaimmillaan . 

Mänkijälippukuntien nimet ovat yllättä-
vän usein esiintyneet kansallisten kisojen 
tuloslistojen kärjissä . Lisäksi mänkijät 
järjestävät sisäisiä taitojenkoitoksia mm . 
jokavuotisen Sähkösanomakisan mer-
keissä .

Suomen Metsänkävijät

1919 aloitti toimintansa kaikkia mänki-
jälippukuntia koordinoiva yhteistyöelin 
Suomen Metsänkävijät – SuMe . SuMe:n 
virallistamista on monesti pohdittu, 
mutta toistaiseksi ollaan päädytty ratkai-
suun, että epämuodollinen toimintatapa 
on paras ratkaisu .

Suomen Metsänkävijät -yhteisön tarkoi-
tus on toimia yleisenä materiaalin- ja 
informaation jakajana mänkijälippukun-
tien kesken . Lisäksi SuMe järjestää män-
kijäpäivät, jonne kokoontuu osanottajia 
lähes jokaisesta mänkijälippukunnasta . 
Näissä tilaisuuksissa jaetaan lippukun-
nille erilaisia vastuutehtäviä, kuten säh-
kösanomakisojen järjestäminen .

SuMe myös valvoo mänkijänimien, 
-merkkien ja tunnusten jakamista ja 
käyttöä, sekä pitää yllä ja kerää talteen 
mänkijöiden historiaa ja perinnettä . 
SuMe hyväksyy uudet mänkijälippukun-
nat, jolloin se pitää huolen, että lippu-
kunta tuntee ja täyttää mänkijälippukun-
tien erityispiirteet . Lisäksi SuMe välittää 
uusille lippukunnille kummilippukuntia, 
jotka auttavat toiminnan ja tradition al-
kuun saamisessa .

SuMe:n johtoon valittiin joku vuosikym-
men sitten yksi lippukunta vuorovuo-
sittain, sittemmin pääsihteeri . Vuodesta 
2004 alkaen johdossa häärii Sihteeristö .

Metsänkävijöillä on koko olemassaolon-
sa ajan ollut erittäin vahva tarve säilyttää 
itselleen omaksumiaan tapoja . Suuri osa 
näistä perinteistä johtaa juurensa aina 
ensimmäisen metsänkävijälippukunnan 
perustamiseen vuonna 1917 .

Kisat

Mänkijät ovat kuuluja kisailuperinteis-
tään, joten on luonnollista, että myös 
sisäistä ”paremmuutta” kokoonnutaan 
aika-ajoin ratkomaan . Tunnetuin ja yh-
distävin kisamuoto on Viipurin Met-
sänkävijöiden aloittama sähkösanoma-
kisa, jossa mänkijälippukuntien vartiot 
kokoontuvat samana päivänä samaan 
kellonaikaan koloillensa, jossa avattiin 
sinetöidyt kysymyskuoret . Jokaisella 
vartiolla oli tietty aikamäärä käytössään 
kysymysten ratkaisuihin ja ratkaisuiden 
toimittamiseen noin kilometrin päässä 
olevalle lennätinasemalle, jossa palau-
tusaika otettiin ylös . Vastaukset toimi-
tettiin järjestävälle lippukunnalle, joka 
sitten arvioi tulokset ja julkaisi voittajat .

Nimi sähkösanomakisalle tulee siitä, että 
ensimmäisinä kisavuosina vastaukset 
todellakin toimitettiin sähkeenä peril-
le – se kun oli varmin ja nopein tiedon 
välityksen muoto . Sittemmin käytettiin 

Mänkijöiden yhteinen iltanuotio Taruksella

TuMelaisia Taruksella
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Suomen
 Metsänkävijäin 

ansiomerkit
Teksti: Perttu Aimola, HeMe

Tiesitkö, että Suomen Metsän-
kävijöillä on omia ansiomerk-
kejä? Niitä voi saada jo suden-
pentuna! Myöskin seikkailijat 

ja tarpojat voivat saada ansiomerkkejä . 
Sudenpennuille ja seikkailijoille on ole-
massa partiohuivissa kannettava suden-
pääsolki ja tarpojat voivat saada myöskin 
huivissa kannettavan karhunpääsoljen .

Jokainen tarpojalupauksen antanut saa 
luvan käyttää partiopaidassaan Mänki-
jämerkkiä . Se on lähes yhtä vanha met-
sänkävijöiden tunnus kuin sinivalkoi-

nen huivimmekin . Johtajatehtävistä voi 
ansaita Mänkijämerkkiin kiinnitettäviä 
karhunkäpäliä . Jotkut lippukunnat kut-
suvat niitä karhunkynsiksi . Niiden värit 
ovat rautainen, pronssinen ja hopeinen .

Tämän vuoden Mänkijäpäivillä hyväk-
syttiin myöntämisperusteet uusille an-
siomitaleille, joiden värit ovat karhunkä-
päliä mukaillen rautainen, pronssinen ja 
hopeinen . Niitä voidaan myöntää met-
sänkävijäprojekteista, metsänkävijäyh-
teisön eteen tehdystä työstä tai lippukun-
taa tukevasta toiminnasta .

perinteistä postia ja 1990-luvulla vasta-
ukset lähettiin faxina järjestäjille, jotka 
parhaassa tapauksessa pystyivät julkai-
semaan voittajat saman illan kuluessa . 
Vuonna 1997 kilpailussa käytettiin en-
simmäisen kerran internettiä kirjeiden 
ja faksien ohella . Kokonaan nettiin säh-
kösanomakilpailu siirtyi vuonna 2001 .

Mistä tunnet mänkijän?

Tunnusvärit: Tunnetuksi metsänkävijät 
tekee yhtenäiset huivit ympäri Suomen; 
kaikkien mänkijöiden huivit ovat sini-
valkoisia, siten, että vasen puoli huivista 
on valkoinen . Valkoinen vasemmalla ku-
vastaa sydämen puhtautta ja pyyteettö-
myyttä – näin itseämme kehuaksemme . 
Lisäksi värit esiintyvät lippukuntien he-
raldisissa tunnusmerkeissä, kuten lipuis-
sa ja vaakunoissa .

Metsänkävijöiden huivit kuvastavat yh-
tenäisyydellään kuulumista samaan ryh-
mään . Huivien väri-idea kuvastaa tilan-
netta Suomessa vuonna 1917; oltiin juuri 
perustetun kansakunnan ylpeitä jäseniä, 

joten tahdottiin kunnioittaa Suomen lip-
pua ja sen värejä . Mutta ennen huivien 
valmistusta tarvittiin tietysti lippu, jonka 
olisi kuvastettava samoja värejä .

Lippuun käytettiin onnistuneesti Töölön 
Yhteiskoululta luvatta hankittua Venäjän 
valtakunnan lippua . Lipusta revittiin irti 
punainen sortoa kuvaava raita . Lipun 
yläkulmaan maalattiin vielä kullanväri-
nen partiolilja ja lopuksi lippu kiinnitet-
tiin salkoon . Metsänkävijöiden lippu oli 
syntynyt .

Tunnusväreihin yhteensopivaksi kehi-
tettiin myös leiripäähine, sinivalkoinen 
väiski, joka on myöhemmin omaksuttu 
koko Suomen Partiolaisten päähineeksi .
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Etsi seuraavat ansiomerkit ruudukosta. 
Sanat voivat olla ruudukossa ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin, 
kulmittain, tai sivulta toiselle

HOPEINEN ANSIOMITALI

HOPEINEN KARHUNKÄPÄLÄ 

KARHUNPÄÄSOLKI 

KULTAiNEN SUURMÄNKIJÄMERKKI 

 MÄNKIJÄMERKKI  

PRONSSINEN KARHUNKÄPÄLÄ 

RAUTAINEN ANSIOMITALI 

PRONSSINEN ANSIOMITALI 

RAUTAINEN KAHRUNKÄPÄLÄ 

SUDENPÄÄSOLKI

Suomen Metsänkävijöiden korkein an-
siomerkki on Kultainen Suurmänkijä-
merkki, jota kannetaan Mänkijämerkin 
paikalla ilman karhunkäpäliä . Suurmän-
kijämerkin myöntämiseen vaaditaan 
kahden eri metsänkävijälippukunnan 
puoltolausunnot ja merkin myöntää Su-
Men ansiomerkkitoimikunta .

Kannattaa tutustua Mänkijäpäivillä hy-
väksyttyyn Suomen Metsänkävijöiden 
ansiomerkkioppaaseen, jossa kerrotaan 
tarkemmin merkeistä ja niiden myöntö-
perusteista . Myöskin SuMen ansiomerk-
kitoimikunta opastaa mielellään kiittä-
miskulttuurin edistämisessä .

Mänkijämitali

Seuraavalla aukeamalla on ristikko, jos-
ta voit bongata kaikki metsänkävijöiden 
ansiomerkit . Tsemppiä tehtävän kanssa!

Tarpojien karhunpääsolki

Sudenpentujen sudenpääsolki

Mänkijämerkki
ja pronssinen karhunkäpälä
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Metsänkävijäin kunniamarssi

Kun usko puhdas, säihkyvä on,
niin vuoret siirtää voi.
Tää sielun varmuus horjumaton
ain sankareita loi.
Jos uskos hyvään, oikeaan
vain syttyy uudestaan,
käy joukkohon ja horjuttaa
ei milloinkaan, sua esteet saa.

Ja täysi raikas rakkaus luo
kuin ihmeet itsestään.
Se elon kukkaseppeleen tuo
myös kruunuks ihmispään.
Jos työt ja toimet vaikeat
on sulle rakkahat,
käy joukkohon ja taivas suo,
ett toimintaan se tulta tuo.

Vain toivo, voima taivahinen
voi maalin kirkastaa.
Kun kulkee eespäin suojassa sen
ain suurta aikaan saa.
Jos toivo mieles jännittää
ja aikees puhtaiks jää,
käy joukkohon ja kulje ties
kuin voimakas ja terve mies.

Kun päivä vaihtuu,
ja vierestäs päivänvalo haihtuu .
Voit aina löytää sen,
sisältä sun aina kajo loistaa . 

Kajotaan,
tähän hetkeen vajotaan,
kun löydät uuden maailman .
Sinun kanssa
voin valoa heijastaa .
Kajotaan!

Äventyr, det väntar framför oss .
Nu gäller det att bara kasta loss .
Som jag längtat efter det här

Av varanda får vi mera kraft,
du och jag vi går i samma takt .
Tillsammans är vi alltid redo för vad som 
helst .

Brevid dig är jag i skymningen,
tillsammans kan vi känna fiilisen .
Då solen stiger känner vi värmen nå 
fram .

Sprida ljus
Kan du höra skogens sus?
Alla nya vänner som jag fått
Här tillsammans
I vår nya värld kan vi
Sprida ljus

Leirilauluja

Virallinen leiribiisi — Kajotaan

Seikkailuun me tänään lähdetään,
uudet haasteet saattaa jännittää .
Kuinka toiveeni täyttyykään? 

Kun toisistamme voimaa peilataan,
epävarmuus varjoon ajetaan .
Yhdessä maailman pystymme värjää-
mään

Vieri viereen sinun kanssas jään,
koko leiri yhteen liitytään,
ja kun aamu nousee, Kajon värit kim-
meltää . 

Kajotaan,
tähän hetkeen vajotaan,
kun löydät uuden maailman .
Sinun kanssa
voin valoa heijastaa .
Kajotaan! 

Jos pimeys sut joskus piirittää,
valonsäteet hetkeks himmentää,

sä teet valon pimeään . 

Take a look around and what you’ll see,
the afterglow is reflecting in me .
Together we can form a better and
brighter life . 

Side by side I stay with you tonight .
In the shadows tiny sparks unite
at the nighttime right before the twilight . 

Shining light,
when all the new friends stay around,
you can find your inner stronger sound .
Only with you reflection can shine 
through . 

Shining light!
Shining light!
Shining light! 

Woo-oo-oo-oooo
Woo-oo-oo-oo-oo-o!
Woo-oo-oo-oooo
Woo-oo-oo-oo-oo-o! 

Metsänkävijöillä on muutamia perinteikkäitä leirilauluja, tässä niitä, sekä muutama 
muu perinteinen iltanuotiolaulu muistutuksena. Lisäksi Kajolla on tottakai oma viral-
linen leiribiisi. Leiribiisi tullaan laulaman useasti leirillä, joten senkin sanat on hyvä 
osata!

Tää ystävyys ei raukene

Tää ystävyys ei raukene, vaan kestää ai-
niaan .
On suuri silloin riemumme, kun jälleen 
kohdataan .
Tiet kauas voivat loitota, jää muistot sy-
dämiin .
Siis vielä kiitos kaikesta ja terve näke-
miin .
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Puolalainen nuotiolaulu

Meill´ on metsässä nuotiopiiri,
missä kuusten kuiske soi .
Kipunat kohti tähtiä kiirii,
lähipuutkin punervoi .

Ja me muistain sankari aikaa
sadun tenhon tunnemme taikaa,
kun laulumme yön yli kiirii
ja kun hongat huminoi .

Tuli leiskuen nuolevi puuta,
 hämy verhoo metsän, maan .
 Jutut kuulemme, huudot, ei muuta,
sydän syttyy tuntemaan .

Ja me muistain sankari aikaa
sadun tenhon tunnemme taikaa,
kun laulumme yön yli kiirii
ja kun hongat huminoi

Ja kun himmenee hiipuva hiillos
ja kun lankee lauha yö,
viime laulussa harras soi kiitos,
 Pyhän Yrjön kutsuu työ .

Ja me muistain sankari aikaa
sadun tenhon tunnemme taikaa,
kun laulumme yön yli kiirii
ja kun hongat huminoi

Sandy

Missä kaukana on länsi, joki rotkoon vie,
asui majassansa Sandy, kuinka kauan lie .
Missä lumiraja alkaa, on Sandyn maa .
Siellä jossain ylimalkaan Sandy asustaa .

Sinne metsäin taa sä myös aikonet
Siellä varmasti saa lumikengillä tallustaa .

Pistä karhunlihaa pannuun pitkävarti-
seen,
heitä sitä sitten naamaas rokonarpiseen .
Sieltä tarinaa on monta, joki rotkoon vie .
Voi sitä onnetonta, jolta hukkuu tie .

Sinne metsäin taa sä myös aikonet .
Siellä varmasti saa lumikengillä tallustaa .

Mandoliinimies

Hei ystävä, pyyhi kyyneleet,
Aivan turhaan niitä teet,
Minä mandoliinin rinkan päällä saan 
kulkemaan .
Kyllä muistan sinutkin;
Mä osoitteesi siihen raaputin,
Mä osoitteesi siihen raaputin .

On mandoliinimiehen matka tää
Niin täynnä elämää,
Että joskus unohtaa voi, kuinka toinen 
odottaa .
Sinut muistan kuitenkin,
Kun mandoliiniin nimes kirjoitin,
Kun mandoliiniin nimes kirjoitin .
Maljan sulle jossain juon,
Jotain jännää sulle tuon .
Minä vuori-ilmaa pulloon laittaa voin 
tietenkin,
Taikka vettä Atlannin .
Ne sulle tuon, kun saavun takaisin,
Ne sulle tuon, kun saavun takaisin .

Hei kuuntele, vieras, laulu tää,
Kun viini lämmittää!
Mä mandoliinin kanteen säkeet nää kir-
joitin,
Kohta tunnet sinäkin
Tuon tytön, jonka jätin jonnekin,
Tuon tytön, jonka jätin jonnekin .

Maljan sulle jossain juon,
Jotain jännää sulle tuon .
Minä vuori-ilmaa pulloon laittaa voin 
tietenkin,
Taikka vettä Atlannin .
Ne sulle tuon, kun saavun takaisin,
Ne sulle tuon, kun saavun takaisin .

Hei ystävä, pyyhi kyyneleet,
Aivan turhaan niitä teet,
Minä mandoliinin rinkan päällä saan 
kulkemaan .
Kyllä muistan sinutkin;
Mä osoitteesi siihen raaputin,
Mä osoitteesi siihen raaputin .

1972
Kristian
Kerran teki Jumalan
Luokan kattoon nuuskallaan
Se näköjään yrittää vieläkin viiksiä kas-
vattaa

Susannaa
Taisin joskus rakastaa
Mut se ei halunnut olla mun kaa
Ajoi kaljuksi päänsä
Naisen kanssa asustaa

Nummelin
Poika etupulpetin
Nuo samat rillit vieläkin
Istuu nurkassa yksin ihan niin kuin en-
nenkin

Ihailin
Silloin Roopea kadehdin
Hänen elämänsä halusin
Tanssilattialla sen housut putoo nilkkoi-
hin
 Meidän piti muuttaa maailma
 Meistä tuli muurareita
 Taksikuskeja, suutareita
 Yksinhuoltajaäitejä, autokaup- 
 piaita
 Meistä tuli lääkäreitä
 Virkamiehiä, vääpeleitä
 Ja tänään voidaan hetki olla ku- 
 ninkaita

Nurminen
Pallon kosketus kultainen
Olisi ammattilainen
Jos ei ois kännipäissään pudonnut lou-
hokseen

Kaunis Jasmin
Se aikoi malliksi Pariisiin

Hyvältä näyttää vieläkin
Taas kertoo kuinka pääsi Miss Lohja -fi-
naaliin

 Meidän piti muuttaa maailma
 Meistä tuli muurareita . . .

Kun lakit päähän vedettiin
Kaikesta kaikki tiedettiin
Mitä vanhemmiksi vartutaan
Sitä tyhmemmiksi muututaan
Enkä minä ainakaan
Mistään tiedä paskaakaan
Eilen kun kotiin palasin
Avain ei sovi lukkoihin
Ikkunasta vaatteitani lentääv

 Meidän piti muuttaa maailma
 Meistä tuli muurareita . . .

Vuorinen
Ystävä takaa vuosien
Ennen meni tunteja jutellen
"Oli kiva nähdä", nyt muuta sanoa osaa 
en



Mänkijöiden Suuri iltanuotio!
Lauantaina 16.7. Mänkijät kokoontuvat Kajolla 
yhteiselle iltanuotiolle, jossa kitara soi ja laulu 

raikaa.
Iltanuotiolla lippukunnilla on mahdollisuus palkita 

ansioituneita jäseniään. 
Iltanuotion 

loppuhuipentumassa SuMe:n puheenjohtaja luo-
vuttaa juhlallisesti lippukuntien jäsenilleen myön-

tämiä ansiomerkkejä.  

Pukukoodi: 
Partiopaita

 
Aika: 

16.7. klo 18.00-20.00
 

Paikka: 
Tiedotetaan leirilippukuntiin vasta hieman ennen 

Iltanuotion alkua


