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SUNNUNTAINA 23. SYYSKUUTA 2018 
 
Sähköisissä käpälissäsi on Suomen Metsänkävijöiden tiedote, Karhukirje. Mutta eiköhän mennä suoraan 
asiaan. 

 

Tässä numerossa ajankohtaisina asioina löydät lisätietoa tulevan kesän juhlaleiristä, Suurmänkiöstä; 
ensikevään Mänkijäpäivien ajankohdan — heti kalenteriin! — sekä vielä kutsun kisaamaan 
Sähkösanomakisoissa. Lisäksi julistamme kaikkien Suomen Metsänkävijöiden kesäkuvakilpailun avatuksi! 
 

Kuivissa asioissa taas kerromme jäsenrekisteriselostepäivityksestä — huh!  hieno sana! — ja SuMen 
varojen käytöstä kuluvana vuonna, jäsenmaksulaskut nimittäin lähtevät lippukuntiin näinä päivinä. 

 

Ajankohtaiset asiat 

Tulevia tapahtumia: 

Sähkösanomakisa 

Sähkösanomakisa järjestetään taas perinteiseen 
aikaan Otsonpäivänä eli torstaina 11.10.2018. 
Järjestäjänä on tänä vuonna Turun Metsänkävijät. 
 

Kilpailukutsu oheisen linkin takana: 
https://tume.fi/partio/sahkosanoma/ 
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Mänkijäpäivät 2019  

Paikka: Espoo 
Aika: 13.-14.4.2019 
Järjestävä taho: Tapiolan Metsänkävijät 
 

 
 

 

Kesäkuvakilpailu 

Haluamme kannustaa mänkijöitä suorittamaan eeppisiä tekoa tai jotakin vastaavaa. Julistamme 
päättyneen kesän kunniaksi vuoden 2018 Kesäkuvakilpailun. Palkintoa kunniakirja ja laatikollinen 
munkkeja 
 

Kilpailun sääntöinä on: 
1. kuva itse otettu 
2. kuva on otettu kuluvan vuoden kesän leiriltä tai muusta partiotapahtumasta 
3. kuva kuvaa hyvää toimintaa tai mänkijähenkeä 
4. kuva on tunnistettava mänkijätoiminnaksi, esim. mänkijähuivi näkyy 
5. kuvan julkaisuun on lupa 
6. Kuvien tulee olla lähetettynä SuMe:n hallitukselle 31.10. mennessä osoitteeseen: 

sume-hallitus@googlegroups.com 
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● Leirin ajankohta 26.6.2019-2.7.2019 

● Talousvastaavarekry: Leirin staabiin haetaan tällä hetkellä vielä talousvastaavaa. Tällä 

hetkellä leirin staabissa on jo lippukunnista edustettuina TuMe, VM, KMK ja  JäMe. 

● Ohjelmatiimin mestaripestit ovat tulossa haettaviksi: arcademestari, mänkijäohjelmamestari, 

kahvilamestari ja suurohjelmamestari. 

● 26.6-29.6 Sudenpennut ja/tai Seikkailijat leirillä. Seikkailijat voivat myös olla koko leiri ajan 
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Kuivaa ja kuivempi-osio 

Rekisteriselostepäivitystiedote 

Olemme päivittämässä rekisteriselostepäivitystiedotteemme, koska tarvitsemme yhteydenpitoa 
varten lippukuntien ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Löydät jatkossa jäsenrekisteriselosteemme 
kotisivuiltamme. 
 

Jäsenmaksut lähtevät pian 

Maksuilla katetaan yhdistyksen toiminta ja suurimpana kuluna: 
● mänkijäpäivät 307,44 euroa 
● partiotaitokilpailujen palkintoihin 130,20 euroa, eli laatat, kaiverrukset ja postitukset 
● tilinhoitokulut elokuun loppuun mennessä 56,69 euroa 

 

Ensi numerossa 

Official Bear of Approval 
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