
KARHUKIRJE II/2021

Tulevia tapahtumia:

Mänkijäpäivät 10.-11.4.  etäyhteydellä

Mänkijäpäivät kokoaa joka huhtikuu johtajaikäiset
Metsänkävijät viikonlopun seminaaritapahtumaan. Hyvän
ohjelman, seuran ja ruuan äärellä pohdimme päivän
polttavia aiheita, kuulemme lippukuntien kuulumisia, iloja ja
huolia, ja visioimme SuMe:n tulevaisuutta. Mänkijäpäivät
järjestää tänä vuonna Kirkkonummen Metsänkävijät ja ne pidetään koronatilanteen vuoksi
kokonaan verkossa. Ohjelman tarkemmat tiedot tulevat lähempänä mänkijäpäiviä, mutta
merkkaathan jo kalenteriin lauantain ja sunnuntain seminaaripäiviksi.

Sunnuntain seminaarissa keskustellaan mm. ansiomerkeistä sekä perhe- ja aikuispartiosta.
SuMe selvittää edelleen perhepartion järjestämistä lippukunnissa ja pohtii perhe- ja
aikuispartiomahdollisuuksia mänkijäyhteistoiminnassa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet
mukaan keskustelemaan! Jo aiemmassa Karhukirjeessä I/2021 pyydettiin kaikkia
metsänkävijälippukuntia, joissa on jo perhepartiotoimintaa, ilmoittamaan SuMeen / Hefelle.
Samoin niitä lippukuntia joissa mahdollisesti olisi kiinnostusta, vaikkei vielä aloitettu.
Kartoitamme millaisia ideoita, toiveita ja tarpeita mänkijäyhteistyöhon olisi perhepartion
saralla? Perhepartion vetäjät kertokaa – Miten SuMe voisi olla avuksi?

- yhteyshenkilö Heikki “Hefe” Kotajärvi, SuMen vpj

Mänkijäpäivien päätteeksi on SuMe ry:n vuosikokous, jossa mm. valitaan seuraavan kauden
hallitus, päätetään budjetista ja sovitaan tulevien mänkijätapahtumien järjestäjälippukunnat.
Lisätietoa tapahtumasta tulee piakkoin. Tänä vuonna vuosikokouksen käsiteltäväksi tulee
myös ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi! Tutustuthan siis etukäteen
kokouskutsuun, muutosehdotus ja perustelut löytyvät sieltä. Kokouskutsu on lähetetty
sähköpostitse lippukunnan yhteyshenkilölle. Lisäksi se löytyy SuMe:n nettisivuilta,
metsänkävijät.fi.



Lähde mukaan SuMen hallitukseen tai vinkkaa kaveri.

Avoimet pestit:
- Puheenjohtaja
- Ansiomerkkivastaava
- Tapahtumavastaava
- Taloudenhoitaja
- Viestintävastaava

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tai sopivan kaverin yhteystiedot oheisella lomakkeella.

Ansiomerkkiuudistus

Tervehdys sinä ansiomerkeistä kiinnostunut mänkijäsisar tai -veli!

Vuoden alusta aloitetaan Mänkijöiden ansiomerkkien päivitystyö. Tarkoituksena on päivittää
karhunkäpälien ja Suurmänkijämerkin säännöt vastaamaan tätä päivää sekä luoda niiden ja
Mänkijämerkin käyttöä ja tilausta varten ohjeistus kaikille. Lisäksi pohditaan
metsänkävijöiden tarvetta yhteiselle ansiomitalijärjestelmälle, jolla voitaisiin palkita ja
kannustaa mänkijäpesteissä ansioituneita. Mikäli koet kiinnostusta aihetta kohtaan, ota
yhteyttä Perttu Aimolaan, 040-831 8583 tai perttu.aimola@gmail.com.

Hoi sinä 15—18-vuotias partiolainen!

Unelmoitko Lapin erämaan hiljaisuudesta tai oletko aina halunnut järjestää oman
vaelluksen?

Nyt sinulla on siihen mahdollisuus, sillä Suomen Metsänkävijät järjestää ensi kesänä (2021)
vaelluksen, jonka tarkoitus on ensisijaisesti opettaa vaelluksen suunnittelua: mitä pitää ottaa
huomioon vaellukselle lähtiessä, kuinka muonitus toimii ja kaikkea muuta olennaista.

Koronapandemia on huomioitu kokonaisuuden toteutuksessa, ja tarvittaessa vaelluksen
ajankohtaa voidaan siirtää. Lähdemme kuitenkin liikkeelle siitä, että ensi kesänä nähdään!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOaV9pnLRfa_cIoCmT9HNRhoGURPdUENI2atUWm9vlmUC-Sg/viewform?usp=sf_link


Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!
Keräämme listan kiinnostuneista ja selvitämme tämän jälkeen sitovat ilmoittautumiset, eli jos
pienikin kiinnostus heräsi, niin viestiä tulemaan!

Partiovasemmalla, SuMen Erätoimikunta

Otso Lappalainen
+358 50 4901577
lappalainen.otso@gmail.com

Mänkijäkisat
Onko lippukunnallasi kisat tulossa, voisiko kisoissa kilpailla myös mänkijämestaruudet.
Mänkijäkisoille etsitään järjestäjälippukuntaa. Kisat voi järjestää syksyllä 2020 tai keväällä
2021 lippukunnan toiveiden mukaan. Ilmoittakaa halukkuudestanne Mänkijäpäiviin
mennessä hallitukselle tai Facebook-ryhmässä.

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.


