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Tämä on kolmas 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.  

 

 

Uudenmaan Metsänkävijät kokoontuivat Säihkeelle Heinäkuussa 

Uudenmaan Partiopiirin piirileiri Säihke kokosi mänkijälippukuntia yhteen Hangon Syndaleniin 

12.-20.7.2017. Leiri tarjosi hyvän mahdollisuuden yhteistyön lisäämiseen lippukuntien välillä, tutustumiseen 

ja perinteiden vaalimiseen. Leiriläiset pääsivät nauttimaan aurinkoisista keleistä, monipuolisesta ohjelmasta 

ja perinteisestä leirielämästä. 

 

 

Mänkijämestaruus ratkotaan Rajamäellä 10.-11.2.2018 
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100v-juhlaleiri  
Järjestetään kesäkuussa vuonna 2019 

Tulevan talven aikana ennen seuraavia mänkijäpäiviä laitetaan staabin virat hakuun ja ilmoitetaan 

leiripaikka! 

Tämä huikea tapahtuma kannattaa laittaa kalenteriin kesän 2019 ykköstapahtumana. 
 
 
Sähkösanomakisa  
Järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 klo 18-20 

Röykän Metsänkävijät ovat järjestäjänä tällä kertaa. 

Tästä tulee jakoon erillinen kutsu. 
 
 
Hallituksen kokous 3/2017 
Hallitus kokoontui 14.10.2017 Räyskälässä Liitokarhu-leirin maisemissa, missä TaMk järjesti samaan aikaan 

oman syysleirinsä.. Pidimme hyvän ja pitkän kokouksen. Aiheina mm. juhlaleiri, tiedottaminen, historia, 

merkit, lippukuntien tapahtumat ja niistä tiedottaminen. 
 
 
Tapahtumat 

SuMen on tarkoitus aktivoida mänkijöitä osallistumaan toistensa tapahtumiin, ja tapahtumavastaava Eerik 

Tirkkonen kerää tietoa eri lippukuntien tapahtumista ja välittää sitä eteenpäin. Voit lähettää 

tapahtumakutsun tai ennakkotiedon hallituksen sähköpostiosoitteeseen. 

 

 
Tiedoksi mänkijöille 
Mänkijöitä toimii myös suurleirien ja tapahtumien tekniikkaa rakentamassa. 

Scout Electric Team SET ry  on rakentanut monen suurleirin sähköverkon ja ylläpitää Evon leirialueen 

sähköverkkoa. Scout Electric Team SET ry:n joukkoon kuuluu myös monta mänkijää. Osa SET-ryhmästä 

toimii myös kouluttajina Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ry:n sähkövoimajärjestelmät-kursseilla. 

Partiolaisille kurssi on tärkeä, sillä Puolustusvoimat  ja Suomen Partiolaiset on tehnyt sopimuksen leiri 

kaluston käytöstä. Sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkon käytön ehtona on tämän kurssin käyminen. 

Kurssi järjestetään Parolannummella vuosittain syyskuun viimeisenä viikonloppuna. 

Kurssin tiedot löytyvät www.mpk.fi sivuilta.  
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SuMen hallitus esittäytyy  
 

Kuka? Manu Alarto 

Lippukunta? Tammelan Metsänkävijät 

Partioikä? 29v. partiossa ja 26v. mänkijä 

Partrioura? Lippukunnassa kierretty kaikki pestit ja tehtävät läpi, osa useampaan 

kertaan. Piirissä myös on touhuiltu jotakin. Erilaisia pestejä kisoissa, suurleireillä, 

piirileireillä, ystävyyskaupunkileireillä ja mänkijäleireillä. 

Mänkijäjutut alkoi 2003 vuonna, kun minut valittiin silloiseen sihteeristöön, jossa 

olin mukana vuoteen 2007, jolloin sihteeristö vaihtui. Paluu aktiiviseen 

mänkijätoimintaan tapahtui vuonna 2013, kun pyydettiin seuraavan 

mänkijäleirinleiristaabiin. Vuonna 2015 vedettiin Liitokarhu-leiri, sitten loistavan 

työryhmän kanssa 2016 perustettiin SuMe ry. 

Nyt on kunnia toimia SuMe ry:n puheenjohtajan tehtävässä. Hallituksen kanssa 

tavoitteena on yhdistää ja aktivoida mänkijätoimintaa, työtä on paljon, ja se vaatii 

aikaa. Te mänkijät olette tärkeässä roolissa meidän ja tulevien SuMe ry:n hallitusten lisäksi tässä 

mänkijätoiminnassa. Kiitokset tähänastisesta, tästä on hyvä jatkaa.  

 

 

 

 

Kuka? Sanna Palmu 

Lippukunta? Rajamäen Metsänkävijät 

Mitä teet SuMessa? Merkkivastaava 

Partioikä? Mänkijä 4v., partionäkkärin purija 34 v. 

Partioura? Tällä hetkellä olen SuMen hallituspestin lisäksi akela ja 

lippukunnanjohtaja. Partioura sisältää kaikenlaista temppuilua lippukunta- ja 

piiripesteistä SP:n tasoiseen touhuun. 
 
 

 EEN ILVES 2018 
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