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Tämä on neljäs  Suomen Metsänkävijöiden tiedote. Karhukirje ilmestyy muutaman kuukauden välein ja sen 

tarkoituksena on tiedottaa lippukuntia ajankohtaisista asioista ja luoda yhteishenkeä mänkijälippukuntien 

välille. Jos lippukunnallanne on tiedotettavaa muille metsänkävijöille, voitte lähettää viestiä hallitukselle 

osoitteeseen: sume-hallitus@googlegroups.com. 
 
Suomen Metsänkävijät ry perustettiin Helsingissä 5. marraskuuta 2016 ja se hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 

20. joulukuuta. Perustamiskokouksessa oli paikalla edustajia 13:sta eri metsänkävijä lippukunnasta. Tällä 

hetkellä SuMeen kuuluu 16 metsänkävijä-lippukuntaa ympäri Suomen.  

 

 

Pihkatappi 10.-11.2.2018 kokosi mänkijöitä yhteen taistelemaan mänkijämestaruudesta Rajamäelle. 

Mestaruutta ratkottiin yösarjoissa sininen/punainen ja ruskea/harmaa.  

Kilpailuun osallistui 3 joukkuetta. Oranssissa sarjassa RaMe, Vihreässä HeMe ja Ruskeassa JäMe 
 
 
Vuosikokous ja mänkijäpäivät 7.-8.4.2018 Järvenpäässä. 
Tervetuloa Mänkijäpäiville Järvenpään kulttuurimiljööseen.  

SuMe kustantaa kahden lippukunnan edustajan osallistumisen, mutta koko lippukunnan johtajisto on 

tervetullut mukaan edulliseen hintaan (noin 10-15 euroa riippuen osallistujamäärästä). Luvassa hauskaa 

ohjelmaa ja yhdessä tekemistä.  

 

Sunnuntaina ohjelmassa virallisempaa ohjelmaa kuten SuMe ry:n vuosikokous ja mänkijäpäivä asioita. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa 

olevien tilalle, lisäsksi valitaan juhlaleirin 2019 staabi. 

 

Tule ja osallistu kokoukseen. Asetu ehdolle hallitus virkaan ja Staabiin, näin pääset  vaikuttamaan ja 

kehittämään SuMe toimintaa sekä yhdistämään mänkijälippukuntien toimintaa. 

 

Mänkijäpäiville ilmoittaudutaan osoitteessa jäme.fi/mänkijäpäivät sunnuntaihin 25.3. mennessä. Jokainen 

lippukunnan osallistuja täyttää oman ilmoittautumislomakkeen.  

 

 jäme.fi/mänkijapaivät/  

Olet tervetullut osallistumaan myös vain sunnuntain vuosikokoukseen. Täytäthän kuitenkin myös silloin 

ilmoittautumislomakkeen, niin osaamme varata kokoustarjoiluja kaikille. 
 

 
Suomen Metsänkävijät ry 
metsänkävijät.fi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVh0zMIboJKx_OH6f8ajP_f8FVVAicV-axNdQ7M5l7cMp3ew/viewform
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100v-juhlaleiri  
Järjestetään kesäkuussa vuonna 2019. 

Leirin johtajana toimii Antti Karhunen Turun Metsänkävijöistä. Leirin Staabi tullaan valitsemaan 

vuosikokouksessa / mänkijäpäivillä 7.-8.4.2018 Järvenpäässä  

Tämän karhukirjeen liitteenä on  leirirekry. Nyt rohkeasti hakemusta vetämään staabin pestiin ja tekemään 

hienoa juhlaleiriä 2019. 

 
 
Hallituksen kokous 1 ja 2/2018 
Hallitus piti vuoden 2018 ensimmäisen kokouksen  puhelinkokouksena  21.1.2018. Toinen kokous pidettiin 

19.2.2018 RaMe kololla. Kokouksien aiheina mm. juhlaleiri, mänkijäpäivät 2018, sekä toimintamme 

edelleen kehittäminen ja tiedottamisen parantaminen. 

 
 
Tapahtumat 

Ilmoittakaa tapahtumista SuMelle, näin saamme mänkijälippukunnat osallistumaan toistensa tapahtumiin 

entistäkin paremmin. Tapahtumavastaava Eerik Tirkkonen kerää tietoa eri lippukuntien tapahtumista ja 

välittää sitä eteenpäin facebook ja nettisivuillla sekä sähköpostitse. 
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