
KARHUKIRJE IV/2021

Ansiomerkkiuudistus

Tämän vuoden aikana on tehty Suomen Metsänkävijöiden ansiomerkkeihin
päivitystä, jonka tarkoituksena oli luoda ansiomerkkipolku metsänkävijöille
sudenpennusta iäkkäimpäänkin partiolaiseen. Lokakuun aikana tehtiin yhteistilaus,
johon osallistui kuusi lippukuntaa. Ilahduttavasti kaikki lippukunnat tilasivat itselleen
järjestelmän uusimpia merkkejä, eli sudenpennuille ja seikkailijoille tarkoitettua
sudenpääsolkea sekä tarpojaikäisille kohdennettua karhunpääsolkea. Ensimmäiset
merkit luovutettiinkin juhlallisesti itsenäisyyspäivänä. Ainakin Helsinki, Röykkä,
Tammela ja Viiala ottivat merkit hienosti käyttöönsä. SuMen hallituksen nimittämä
väliaikainen ansiomerkkitoimikunta jatkaa talven aikana työtään tarkoituksenaan
tuoda kevään Mänkijäpäiville valmis esitys ansiomerkkien koordinoinnista ja tulevien
vuosien tavoitteista. Uudistettu ansiomerkkiopashan löytyy jo Suomen
Metsänkävijöiden kotisivuilta.

Kysymyksiin SuMen ansiomerkeistä vastaa Perttu Aimola (040-831 8583,
perttu.aimola@gmail.com)

mailto:perttu.aimola@gmail.com


Tampereen Metsänkävijät

Tampereella oli aikoinaan 1937-1939 metsänkävijälippukunta, jonka toiminta lakkasi
Talvisodan aikana. Ensi vuoden aikana kauan nukuksissa ollut lippukunta herätetään
henkiin. Olen ollut yhteyksissä Hämeen partiopiiriin ja he ilmaisivat Tampereella
olevan lippukuntavajausta lännessä Raholan ja Villilän alueella. Tämä ilahdutti
minua, koska asun nykyään itse Länsi-Tampereella Raholassa.
Kerään tällä hetkellä johtajistoa lippukunnalle ja olen kuullut, että Tampereelle on
muuttanut jonkin verran mänkijöitä, kuka mistäkin syystä, jotka eivät ole löytäneet
itselleen täältä lippukuntaa. Nyt olisikin oiva tilaisuus lähteä luomaan omaa
lippukuntaa ja sille omia perinteitä! Toiminnan olisi tarkoitus pyörähtää käyntiin
vuoden 2022 syksyllä. Kun nyt innostuit perustamaan uuden
metsänkävijälippukunnan Pirkanmaan sydämeen, niin ota yhteyttä minuun, Perttu
Aimolaan (040-831 8583, perttu.aimola@gmail.com). Voit soittaa rohkeasti, vastaan
puhelimeen, enkä pure ainakaan lankoja pitkin.

Samoajavaellus

Syvällä haikeudella ilmoitamme, että SuMe:n pitkään rummutettu samoajavellus on
päätetty perua toistaiseksi. Nykytilassa henkilöresursseja tapahtuman järjestämiseen
ei löydy. Emme kuitenkaan ole hautaamassa tapahtumaa kokonaan. Vaellus
järjestetään, kunhan projektille löytyy johtoryhmä ja maailman tilanne paranee.
Pahoittelut kaikille kiinnostuneille, joille tapahtuman toistuvasta peruuntumisesta on
ollut harmia.

Kajo

Mänkijöiden perinteenä on ollut yhteinen alue useilla aiemmilla Finnjamboreilla ja
tätä aluetta nimitämme Karhulaaksoksi. Suomen Metsänkävijät on ollut yhteydessä
ensi kesänä järjestettävän Finnjamboree Kajon järjestäjiin Karhulaakson saamiseksi
leirille. Toive on otettu vastaan, mutta sen toteutumista ei vielä voitu luvata.



Sähkösanomakilpailu

Valkoisen sarjan voittaja Naalit / HeMe ja Sinisessä sarjassa kolmoisvoitto meni
ViMelle, voittajana vartio perässälaahaajat.

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

Asiaa käsitellään tarkemmin kevään mänkijäpäivillä, jossa pohditaan käytännön
toteutusta ja jossa on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä entisille SuMe-leirin
vetäjille ja konkareille.

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.

Mänkijäkisat

Onko lippukunnallasi kisat tulossa, voisiko kisoissa kilpailla myös
mänkijämestaruudet. Mänkijäkisoille etsitään järjestäjälippukuntaa. Kisat voi järjestää
syksyn 2022 tai kevään 2023 aikana. Ilmoittakaa halukkuudestanne hallitukselle tai
Facebook-ryhmässä.

https://forms.gle/hYvnnTn4zaya4a3YA


Mänkijäpäivät 2022

Seuraavan vuoden mänkijäpäivät on myönnetty Turkuun. TuMe
toivottaa kaikki tervetulleeksi viettämään viikonloppua Suomen
hienoimmalle kololle Turun keskustaan 2.-3.4.2022. Kololle on
kävelymatka sekä linja-autoasemalta että juna-asemalta. Lisätietoa
tapahtumasta tulee keväämmällä. 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 10€/henkilö.

Mänkijäpäivät huipentuvat sunnuntaina 3.4.2022 klo 12-15 pidettävään Suomen
Metsänkävijöiden vuosikokoukseen. Kokouksessa tullaan tavanomaisten asioiden
lisäksi hyväksymään SuMe:n päivitetyt ansiomerkkiohjeet ja päättämään Suomen
Metsänkävijöiden ansiomitalien käyttöön ottamisesta.

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.

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


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.


