KARHUKIRJE III/2021
Kuulumisia Mänkijäpäiviltä 10.-11.4.
Kirkkonummen Metsänkävijät järjestivät lauantaille
yhteisohjelmaa. Osallistujat pääsivät tutustumaan
KiMe:n remontoituun kämppään virtuaalikierroksella,
kisaamaan toisiaan vastaan SuMe:n historian
tuntemuksessa ja luomaan lippukunnastaan
kuntavaalipersoonan.
Sunnuntain ohjelmassa oli työpajat aikuis- ja
perhepartiosta sekä ansiomerkkitoimikunnan järjestämä työpaja. Aikuis- ja
perhepartiotoiminnalle ei vaikuttanut olevan tarvetta lippukunnissa ja SuMe:n rooli
siinä ei tuntunut merkitykselliseltä. Ansiomerkkityöpajassa osallistuja keskustelivat
SuMe:n ansiomerkkijärjestelmästä ja keskustelun pohjalta ansiomerkkitoimikunnan
johtaja Perttu Aimola, sekä muu työryhmä on alkanut työstää materiaaleja.
Sunnuntain ohjelma huipentui tietysti vuosikokoukseen, jossa valittiin uusi hallitus ja
päivitettiin SuMe:n sääntöjä. Kiitos kaikille järjestäjille ja osallistuneille!

Ansiomerkkiuudistus
Suomen Metsänkävijöille on perustettu ansiomerkkitoimikunta. Toimikuntaan kuuluu
kuusi jäsentä eri lippukunnista ja sen vetäjänä toimii Perttu Aimola, HeMe.
Tarkoituksena on luoda ansiomerkkipolku sudenpennusta vanhempaan konkariin
kaikille metsänkävijälippukunnille.

Samoajavaellus
Kevät on edennyt taas ehkä vähän liiankin vauhdilla ja on aika edistää suurta
kiinnostusta kerännyttä SuMen samoajavaellusta.
Ajankohta on tarkoitus ajoittaa syksylle mahdollisuuksien mukaan. Tällöin tapahtuma
ei sijoittuisi lippukuntien kesäleirien kanssa päällekkäin ja Lapissakin olisi pahin
hyttysaika jo toivottavasti mennyt ohi. Kts. tapahtuman sivu viestin lopusta.
Esimerkiksi väriloistostaan tunnettu Lapin ruska on parhaimmillaan syyskuun kaksi
ekaa viikkoa, mutta luonnollisesti osallistujien maksimoimiseksi koulun, töiden ym.
arjen aikataulut rajaavat vaihtoehtoja.
Tapahtuman kohderyhmä ovat tosiaan samoajat ja “samoajanmieliset” eikä siten
tarkkaan rajata ikävuosilla. Ideana on kuitenkin mahdollistaa tapahtuma yksinomaan
nuorille.
Vaelluksen suunnittelu ja toteutus tapahtuu pääosin touko- kesäkuussa pidettävien
etäkokoontumisten kautta. Näissä käsiteltäviä aiheita ovat:
●
●
●
●
●
●
●

Kohteet
Ajankohta ja kesto
Logistiikan suunnittelu ja toteutus
Budjetointi ja rahoitus
Varusteet
Huolto vaelluksella ja sen jälkeen
Muonitus

Kokoontumisten aikana on tarkoitus suunnitella sekä konkreettisesti toteuttaa
vaellusta porukalla jokaisen aihealueen osalta. Tarkat ajankohdat ja linkit julkaistaan
tapahtuma-sivulla.

Suunnittelukokoukset on tarkoitus toteuttaa myös niin, että ne tarjoaisivat
mahdollisimman paljon osallistujille vaikkei itse vaellukselle pääsisikään
osallistumaan.
Viestintää varten tapahtumaa varten on luotu tapahtuma facebookkiin. Käy
liittymässä oheisen linkin kautta sekä äänestämässä itsellesi sopia aikoja. Jaa myös
kiinnostuneille kavereillesi:
https://fb.me/e/282mVaoMD

Mänkijäterveisin,
Otso Lappalainen, SuMen Erätoimikunta

SuMen uusi hallitus — Lue ja löydä! Opit ehkä jotain uutta?
Mänkijäpäivillä (ks. s.1) valittiin SuMen uusi hallitus. Näiden nimitysten jälkeen
vastavalituille hallituksen jäsenille esitettiin seuraavat kolme kiperää kysymystä:
1.
2.
3.

Nimi ja kotilippukunta?
Mitä teet SuMen hallituksessa, rooli/pesti?
Mikä on elämänohjeesi?

Alta löydät hallituslaisten vastaukset:
"Iippu", Iiris Rekola, Helsingin Metsänkävijät
Puheenjohtaja
"Joka päivä jotain uutta"
Heikki "Hefe" Kotajärvi, Viialan metsänkävijät
Olen varapuheenjohtaja, toimin myös perhepartio- ja ansiomerkkiasioissa

"Svansen upp på alla väder!" (lainaten isoäitiäni Anettia, ja vapaasti soveltaen:
Metsänkävijät kulkevat pää pystyssä säässä kuin säässä!)
Tuomas Mustapää, Kuusankosken Metsänkävijät
Hallituksen jäsen ja sihteeri
”Jätä se turha hosuminen pois ja muista mitä olet tekemässä”
Osmo Suominen, Röykän Metsänkävijät
Hallituksen jäsen, talousasiat, mitä teen... saas nähdä
”Elämä on hyvin yksinkertaista, mutta teemme siitä jatkuvasti monimutkaista.”
— Kungfutse
Antti Karhunen, Turun Metsänkävijät
Tiedottaja
”Tällä rahalla sai tämmösen”
Mikko Hurme, Turun Metsänkävijät
Hallituksen jäsen.
”Kun uskaltautuu omalle epämukavuusalueelleen, saattaa oppia jotain uutta.”
Veera Melvasalo, Helsingin metsänkävijät
Hallituksen jäsen eli duunailen kaikkea mahdollista, ja mahdotonta, mitä eteen tulee.
”Kukin käyttää aikansa siihen, minkä kokee tärkeäksi.” — Pikku Prinssi

Sääntömuutos
Vuosikokouksessa äänestettiin yhdistyksen sääntöjen kohtien 6. ja 10.
muuttamisesta. Muutosehdotus perusteluineen oli lähetetty lippukuntiin
kokouskutsun yhteydessä. Muutos hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Uudet
säännöt mahdollistavat jatkossa
-

Etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jos kokouskutsussa niin sallitaan.
Hyväksytyt osallistumistavat ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

-

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtan maksimikausimäärä nostettiin kahteen
Puheenjohtajan ja varapuhenjohtaja erovuoroisuuksien osuminen eri vuosille
varmistettiin lisäämällä kohta, jonka perusteella varapuheenjohtaja valitaan
vain yhdeksi vuodeksi, mikäli PJ ja VPJ valitaan samana vuonna.

Jos sääntömuutos herättää sinussa tunteita tai kysymyksiä, perusteluihin voi
tutustua täältä, tai olla yhteyksissä SuMe:n hallitukseen Facebookissa tai
sähköpostitse.

Mänkijäin tv-vinkki: Merkkien salat, sarjan toinen tuotantokausi.
Metsänkävijät ovat käsittelyssä jaksossa nro 2, joka tulee Yle Areenaan
7.6.2021.

Mänkijäpäivät 2022
Seuraavan vuoden mänkijäpäivät on myönnetty Turkuun. TuMe
toivottaa kaikki tervetulleeksi viettämään viikonloppua Suomen
hienoimmalle kololle.

Mänkijäkisat
Onko lippukunnallasi kisat tulossa, voisiko kisoissa kilpailla myös
mänkijämestaruudet. Mänkijäkisoille etsitään järjestäjälippukuntaa. Kisat voi järjestää
syksyn 2021 aikana. Ilmoittakaa halukkuudestanne 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.

