
KARHUKIRJE I/2023
TERVETULOA SUOMEN
METSÄNKÄVIJÄT RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN 16.4.2022

Tänä vuonna mänkijäpäivät kokoaa Metsänkävijät kautta Suomen

Uutelaan, Helsingin Vuosaaren lähelle, Meriharjun luontotaloon

ja leirikeskukseen 15.-16.4.2023. Paikalle on mahdollista saapua

jo perjantaina. SuMe:n jäsenlippukunnista pääsee osallistumaan

kaksi lippukunnan nimeämää edustajaa maksutta, mutta myös

kaikki muut metsänkävijälippukuntien johtajat ovat tapahtumaan

tervetulleita. Hinta muille kuin jäsenlippukunnan nimeämille edustajille on 15€/henkilö.

Mänkijäpäivien yhteydessä järjestetään mänkijämestaruuskilpailut, joiden kilpailukutsu on julkaistu

ja ilmoittautuminen on auki. Ilmoittautuminen on auki 23.3. asti ja jälki-ilmoittautuminen 31.3.

saakka. Mänkijäpäivien eräänä ohjelmana voi päästä rastille auttamaan ja seuraamaan vartioiden

menoa tarkemmin, eli vähintäänkin sinne kannattaa lähteä, jos ei itse kisaan muuten lähtisi!

Vaihtoehtoista seminaariohjelmaa mänkijäpäiville osallistuville järjestetään kilpailukeskuksessa

Meriharjun luontotalolla.

Sunnuntaina 16.4.2023 mänkijäpäivät huipentuvat kello 13—16 pidettävään Suomen Metsänkävijät

ry:n vuosikokoukseen.

Linkki kutsuun kokonaisuudessaan.

Nähdään vuosikokouksessa!

Iiris Rekola, puheenjohtaja

Suomen Metsänkävijät ry

https://nuorten.hel.fi/nuorisotalot/meriharjun-luontotalo-ja-leirikeskus/
https://nuorten.hel.fi/nuorisotalot/meriharjun-luontotalo-ja-leirikeskus/
http://xn--helsinginmetsnkvijt-swbcd.fi/tapahtuma-arkisto/tiituksen-torays/tiituksen-torays-2023/
http://xn--helsinginmetsnkvijt-swbcd.fi/tapahtuma-arkisto/tiituksen-torays/tiituksen-torays-2023/
https://docs.google.com/document/d/1o7D7nfIxFVF0falCD2nHPNAcHNiu7Xca/edit?usp=sharing&ouid=100350560180973345548&rtpof=true&sd=true


Paraatikutsu

Tervetuloa tekemään mänkijähistoriaa Hämeen paraatiin 7.5. Tampereella!
Tampereen ja Tammelan Metsänkävijät kutsuvat muut Metsänkävijä-lippukunnat
ympäri Suomen Metsänkävijäin omaan marssirivistöön. Varsinainen paraati klo
11:45-13:30, mutta ennen ja jälkeen Metsänkävijät kokoontuvat Näsinpuistossa.

Klo 11 kokoontuminen Näsinpuistossa ja reppujen varusteiden jättäminen puistoon
valvovan silmän alle. Siitä siirrytään paraatiin. Paraatin jälkeen Metsänkävijöiden
yhteistä ohjelmaa Näsinpuistossa ja sen lähettyvillä klo 13:30-16 ohjelmassa
vapaasti kierreltäviä rasteja, Metsänkävijöiden ansiomerkkien luovutuksia ja
iltanuotiomaista ohjelmaa. Jotta tämä eeppinen tapahtuma toimisi, tarvitaan
osallistujia ja tietoa osallistujista. Näin ollen pyydämme teitä tekemään seuraavat
asiat määräaikaan mennessä:

Ensi tilassa valittu lippukunnalle yhteyshenkilö ja ilmoitettu yhteyshenkilön tiedot:
https://forms.gle/rj632t4hajeFVFfQ6

26.3 mennessä yhteyshenkilö selvittänyt lippukunnan paraatiin osallistujat ja
osallistujien allergiat ja lippukunnan erikoistoiveet/tarpeet esimerkiksi lippukunnan
omalla Kuksa-tapahtumalla tai formskyselyllä ja ilmoittanut lippukunnan:
https://forms.gle/rj632t4hajeFVFfQ6

Huhtikuun aikana etsikää 20cm*20cm pala levyä, ohjeet levyn käytölle ja tarkempi
päivän ohjelma annetaan ilmoitetuille yhteyshenkilöille 7.4.

Karhuterveisin
Justus 0442110949
Lintu 0442907031
Manu 0407242500



SuMe haluaa sinut hallitukseensa!

SuMen hallituksen jokavuotiset tiukkaakin tiukemmat vaalit lähestyvät, joten nyt
viimeistään kannattaa kaivella teidänkin lippukunnastanne ehdokas Suomen
Metsänkävijöiden hallitukseen! Hallituksessa pääsee vaikuttamaan kaikkia
Mänkijöitä koskeviin asioihin ja kehittämään koko Suomen kattavaa yhteisöä sekä
sen toimintaa.
Vapaita pestejä ovat mm. puheenjohtaja ja kaksi jäsentä

Porvoon Metsänkävijöiden toiminta loppunut

Porvoon Metsänkävijät ry on yhdistyksen kokouksessa päättänyt lakkauttaa
yhdistyksen riittämättömien resurssien sekä pitkäaikaisen toimimattomuuden vuoksi.

Sinusta tekijä tai leirinjohtaja?

Suomen Metsänkävijät etsii leirinjohtajaa ja tekijöitä parin vuoden päässä
järjestettävälle SuMen kesäleirille! Jos olet kiinnostunut järjestämään tai kenties
vetämään leiriä, täytä oheinen lomake: https://forms.gle/hYvnnTn4zaya4a3YA

Toim. Huom. Leiri järjestetään vain, jos tekijöitä saadaan riittävästi — ja tekijöitä ei
koskaan voi olla liikaa. Ilmoita siis omasi ja kaverisikin mukaan tekemään
ikimuistoista kesäleiriä, josta varmasti löytyy uusia tuttavuuksia ympäri Suomen.

https://forms.gle/hYvnnTn4zaya4a3YA


Mänkijäkisat

Ensi vuoden mänkijämestaruuskilpailut järjestetään Mänkijäpäivien yhteydessä
Helsingin Uutelassa 15.-16.4. Kilpailukutsu on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen
on auki!

Lähde mukaan kisaamaan tai liity tekijäksi!
https://helsinginmetsänkävijät.fi/tapahtuma-arkisto/tiituksen-torays/tiituksen-torays-20
23/

Ilmoittautuminen on auki 23.3. asti ja jälki-ilmoittautuminen 31.3. saakka.

Ps. Mänkijäpäivien eräänä ohjelmana voi päästä rastille seuraamaan vartioiden
menoa tarkemmin, eli vähintäänkin sinne kannattaa lähteä, jos ei itse kisaan muuten
lähtisi!

Kysymyksissä ota yhteyttä Eraan (veera.melvasalo@partio.fi)!

5-vuotissuunnitelman järjestelyvuorot

Suomen Metsänkävijöille ollaan tekemässä viiden vuoden suunnitelmaa omien
tapahtumien kuten Mänkijäpäivät, Sähkösanomakilpailu ja mänkijämestaruuskilpailu
järjestelyvuoroista.

Seuraavat Mänkijäpäivät pidetään 15.-16.4.2023 Helsingissä.

http://xn--helsinginmetsnkvijt-swbcd.fi/tapahtuma-arkisto/tiituksen-torays/tiituksen-torays-2023/


Vuoden aikana ansioituneet mänkijät

Vuonna 2022 mänkijöiden ansiomerkkejä on myönnetty jäsenlippukunnissa ja
Suomen Metsänkävijöissä seuraavasti. Lue linkkien takaa tarkemmat kuvaukset
ansioituneista!

Sudenpääsolki
Helsinki: H236 Alva Kaila, H237 Alex Kulmala, H238 Daniel Laier, H239 Emma
Lampinen, H240 Eemeli Rantonen
Tampere: Tre1 Kaapro Lappalainen, Tre2 Lumi Ritaranta

Karhunpääsolki
Helsinki: H2 Oona Hyppönen, H3 Vuokko Saarinen
Järvenpää: Olivia Reingoldt
Tampere: Tre1 Noah Tilhe

Rautainen karhunkäpälä
Kirkkonummi: Hilma Kajuutti, Sandra Kari, Onni Virtanen
Turku: Kasper Granö
Vantaa: Elin Löfqvist, Anniina Aho

Pronssinen karhunkäpälä
Helsinki: H115 Edith Ylönen
Kirkkonummi: Myrsky Suolanen
Tampere: Tre1 Kaarna Häikiö

Hopeinen Karhunkäpälä
Helsinki: H40 Heini Muukkonen
Vantaa: Maari Saarikoski

Suomen Metsänkävijöiden rautainen ansiomitali
Nro 1 Iippu, Iiris Rekola, Helsingin Metsänkävijät
Nro 2 Petri Heikkinen, Viialan Metsänkävijät
Nro 3 Jarno Virtanen, Viialan Metsänkävijät

https://docs.google.com/document/d/1nFgWLOOIzuBW01QNa-RZ9W0GrV09_ZAY6OAHltnIQdM/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/16Vgmjj_BXPlwBhA6gOMrcB-ABucrWsakjSLlmlFwGck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WZQYsRCJrdTrjE6A06c_D3zf2CCagJq04qBo4kmAiXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uidlBKv5Vx6mxFBIsUwG5JvhZ8XkFGFVhiejJQJn46k/edit?usp=sharing


Kultainen Suurmänkijämerkki
Nro 83 Mervi Somervuori, Kirkkonummen Metsänkävijät

Puuttuvatko lippukuntasi ansioituneet listasta? Muistakaa toimittaa
ansiomerkkitoimikunnalle tiedot vuoden aikana luovutetuista mänkijöiden
ansiomerkeistä, julkaisemme ansioituneet vuoden ensimmäisessä Karhukirjeessä!

SuMen tiedotusryhmät

Whatsappiin on luotu kaksi tiedotusryhmää Mänkijöille. Toinen ryhmistä on tarkoitettu
lippukuntien johtokolmikoille ja toinen kaikille SuMen asioista kiinnostuneille.

Linkki johtokolmikoiden liittymiseen:
https://chat.whatsapp.com/FSy8k6l0Bpg1dq86vjegYT

Linkki muiden liittymiseen:
https://chat.whatsapp.com/ED9kqRpBp6SDooc5fXCGRf

https://docs.google.com/document/d/1O2gl_T5SE4KQz-ub8TB6zCt7dqKfzk3zlXUMKkkVxzo/edit?usp=sharing


Mistä SuMen löytää:

● Facebook sivu
https://www.facebook.com/suomenmetsankavijat/?ref=br_rs

● Facebook ryhmä keskusteluun:
https://www.facebook.com/groups/mankijat/

● Nettisivut: metsänkävijät.fi

Hashtagit
SuMella on omat hashtagit! Lisätkää postauksinne #mänkijät #metsänkävijät, niin
näytetään maailmalle, kuinka siistiä mänkijätoiminta on.

Mänkijäyhteyshenkilö

Muistathan ilmoittaa SuMelle jos lippukuntanne mänkijäyhteyshenkilö on vaihtunut.
Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen hallitus@metsänkävijät.fi Jos haluat
karhukirjeen myös muille kuin yhteyshenkilölle, pyydä lisäämään postituslistalle.

https://www.facebook.com/suomenmetsankavijat/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/mankijat/
http://xn--metsnkvijt-t5acd.fi/

