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SUNNUNTAINA 29. HUHTIKUUTA 2018
Sähköisissä käpälissäsi on Suomen Metsänkävijöiden tiedote. Karhukirje ilmestyy noin kerran
kuukaudessa sopivin väliajoin ja sen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista asioista ja luoda
yhteishenkeä mänkijälippukuntien välille. Jos lippukunnallanne on tiedotettavaa muille metsänkävijöille,
voitte lähettää viestiä hallitukselle osoitteeseen: sume-hallitus@googlegroups.com.
Tässä numerossa pääset lukemaan viimeisimmät kuulumiset Mänkijäpäviltä sekä tutustumaan uuteen
hallitukseen ja hallituksen suuntalinjoihin alkaneelle toimintakaudelle. Lukuiloa ja niin edespäin!

KUULUMISET MÄNKIJÄPÄIVILTÄ JÄRVENPÄÄSTÄ
| Kata / TapMe
Mänkijäpäivät on ollut
itselleni tuntematon
tapahtuma ennen kuin
päätin lähteä katsomaan
minkälainen meininki
siellä mahtaa olla. Se hetki
tapahtui tänä keväänä. Muita ei lähtenyt mukaan omasta lippukunnasta, mutta päätin kuitenkin lähteä
yksin katselemaan mikä ihme onkaan Mänkijäpäivät.
Tämän vuoden Mänkijäpäivät järjesti Järvenpään Metsänkävijät 7.-8.4. Järvenpäässä. Alkuun fiilikset oli
hieman jännittävät, varsinkin kun ajattelin ettei ketään tuttua ole paikalla. Kuitenkin pelot olivat aivan
turhia sillä keittiön puolelta löytyi jo heti yksi tuttu joten nopeasti fiilikset vaihtuivat innostukseen! Meitä oli
lauantaina paikalla noin 10 paikalla ja sunnuntaina vuosikokoukseen saapui vielä lisää porukkaa. Lopulta
meitä oli paikan päällä noin 15 henkeä. Ohjelmaan oli suunniteltu muun muassa tutustumista, pelailua ,
ulkofutista ja uimahallissa käyntiä, joista lopulta toteutui ainoastaan tutustuminen ja uimahallissa käynti.
Mutta miksi? Olimme niin suustaan kiinni jääviä, joten suurin osa ajasta käytettiin juttelemiseen mikä oli
erittäin antoisaa! Samalla syötiin todella maittavaa ruokaa. Itse en ollut iltaa ja yötä paikan päällä, mutta
kuulin ainakin että oli pelailtu lautapelejä ja valvottu myöhään. :)
Mitä jäi minulle päällimmäiseksi mieleen Mänkijäpäiviltä ja mitä sain irti? Ehdottomasti haluan sen sanoa,
että jokainen joka tulee Mänkijäpäiville tutustuu ainakin yhteen uuteen mänkijään. Nyt kun menin, niin
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tunsin yhden entuudestaan, tapahtuman lopussa olin jo tutustunut jopa yli 10 uuteen mitä mahtavimpaan
mänkijään! Mänkijäpäivistä saisi myös entistä enemmän irti jos sinne tulisi enemmän mänkijöitä. Nyt meitä
oli vain murto-osa paikalla, olisko ensi Mänkijäpäivillä entistä enemmän? Mänkijäpäivät ei myöskään ole
mikään pestihirvitysloukku vaan nyt on tosi innostunutta porukkaa tekemässä, joten hädin tuskin
pestejäkään on vapaana ;) Eli älä mieti, että Mänkijäpäivät olisi pestaustapahtuma. Vaikkakin itse lähdin
mukaan SuMen hallitukseen kyseisillä päivillä, tuli se innostus mukaan lähtemiseen omasta tahdosta ja
halusta. Lisäksi oli kiva huomata miten mänkijyys voi yhdistää partiossa vielä enemmän porukkaa. Mieleen
jäi nyt Mänkijäpäivien kehittäminen eteenpäin ja toivon että ensi vuoden Mänkijäpäiville tulee entistä
enemmänkin porukkaa mukaan!

UUSI HALLITUS ESITTÄYTYY
Mänkijäpäivillä valittiin siis SuMen uusi hallitus. Päätimme jokainen kirjoittaa lyhyen esittelyn itsestämme,
jotta tiedätte, kenen kanssa saatte toimintavuotta 2018-2019 viettää.

MARSU
Eksyin vuonna 2003 sisään partioon. Onneksi lippukunta, joka minut
nappasi, oli Jyväskylän Metsänkävijät, sillä vielä en ole löytänyt tietä
ulos partiosta ja partioelämä olisi jo varmasti käynyt tylsäksi ilman
jatkuvaa mänkijämäistä sekoilua seikkailua.
Olen saanut toimia monenmoisissa tehtävissä JyMessä ja
ryhmänvetäjänä myös HeMessä sekä 3rd Fleet Air Scouts
-lippukunnassa Irlannissa. Kohokohtia ovat olleet loppumaton sade
Taruksella sekä KV-projektimatkat Etelä-Afrikkaan, Kreikkaan ja Islantiin, ja vielä kokematta on
palvelutehtävä vessatiimissä.
Vuonna 2015 eksyin ja upposin SuMeen, ensin Liitokarhulle kokkailemaan ja sen jälkeen järjestelemään
Mänkijäpäiviä ja yhdistyksen perustamista, ja nyt lopulta yhdistyksen toiseksi puheenjohtajaksi. Hupsis.
Pyrin joka tapauksessa tarjoamaan alkaneella hallituskaudella mänkijäaatteen alttarille parasta, mihin vasen
käpäläni kykenee.
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TUOMAS
Terve!
Olen Tuomas Mustapää Kuusankosken Metsänkävijöistä. Aloitin
partion samaisessa lippukunnassa syksyllä 1999 ja lippukunnassa
toimin tällä hetkellä lippukunnan johtajana. SuMen toimintaan tulin
mukaan yhdistyksen perustamiskokouksessa ja samalla lähdin mukaan
hallituksen toimintaan ja vuoden 2017 mänkijäpäivien jälkeen löysin
itseni yhdistyksen varapuheenjohtajan pestistä. Tältä hallituskaudelta
odotan luonnollisesti, että se jatkaa siitä mihin edellinen jäi.

ANTTI
Moro!
Olen Antti Karhunen Turun Metsänkävijöistä. Partiossa olen aiemmin
toiminut lähinnä omassa lippukunnassani erilaisissa tehtävissä.
Nykyään kun asun Helsingissä, olen hakeutunut Suomen
Metsänkävijäin toimintaan. Ensimmäisen kerran osallistuin
mänkijäpäiville, kun ne pidettiin pari vuotta sitten kolollamme Turussa.
Tällöin kiinnostuin SuMen toiminnasta ja olen osallistunut siihen
jatkuvasti enenevissä määrin. Nyt olenkin päässyt mukaan hallitukseen
sekä toimin ensi vuoden kesäleirin johtajana.
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SARPPA
Pieni sudenpentu aloitti partiouransa 1978 Pohjois-Pohjanmaalla
Saloisten Sirkoissa ja Susissa, jossa jatkoin aina 1990 asti aktiivisena
johtajana. Huippukohta oli 87/88 vuodenvaihteessa kun kolme rohkeaa
nuorta lähti Raahesta toiselle puolelle maapalloa Australian
Jamboreelle.
Keväällä 1990 muutin töiden perässä etelä-Suomeen. Joitakin vuosia
toimin akelana Vantaalla Koskenhaltijoissa. Sitten tuli monelle tuttu
noin 20 vuoden tauko. Aina oli kuitenkin kova palo palata partioon.
Kävin suurjuhlissa ja partioparaateissa vanhan lippukuntani kanssa,
jonka jäsen muuten edelleenkin olen. Mutta Röykässä ei ollut toimivaa lippukuntaa. Niinpä kasasin
sudarilauman ja aloitimme RaMen alaisuudessa kunnes marraskuussa 2014 perustimme Röykän
Metsänkävijät. Nyt meillä on pieni mutta innokas porukka.
SuMen toimintaan lähdin mukaan oppiakseni mänkijöiden elämää. Enhän oikein edes tiennyt mitä nämä
omituisilta kuulostavat mänkijät ovat. Nyt olen oppinut että he ovata huipppuporukkaa ja samanlaisia
heittäytyjiä kuin itse olen. Onneksi RöMeä perustettaessa päätimme ryhtyä mänkijöiksi.
Vuoden 2019 kesäleiriä odotellessa, jossa pääsen näyttämään meidän pienille mänkijöille kuinka paljon
meitä on.

EKI
Moikka!
Olen Eerik “Eki” Tirkkonen ja oma lippukuntani on Tapiolan
Metsänkävijät, jossa olen ollut koko partiourani. TapMessa pestit
joissa olen toiminut ovat mm. lpkj, lpkja ja talousvastaava. Olen nyt
toista vuotta SuMe:n hallituksessa ja odotan innolla miten
Mänkijätoimintaa saadaan vietyä eteenpäin uuden hallituksen
kanssa. Odotukset ovat luonnollisesti korkealla kun meillä on kasassa
näin energinen ja osaava joukko, ja itselleni tärkeimpiä
tavoitteita/odotuksia ovat Mänkijälippukuntien lähentäminen.
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KATA
Heippa!
Oon Katariina “Kata” Niemelä Tapiolan Metsänkävijöistä. Olen
aloittanut sudenpentuna Kelotytöissä vuonna 2004, josta sitten eksyin
Tapiolan Metsänkävijöihin 2010 Finnjamboreen Kilkkeen jälkeen.
Hyvin olen kotiutunut mänkijöihin siitä lähtien. Lippukunnassa olen
toiminut monissa pesteissä niin laumanjohtajasta
lippukunnanjohtajaan.
SuMe tai muut mänkijä lippukunnat on olleet hieman tuntemattomia
ennen vuotta 2012. Tällöin aloin havaita muita mänkijöitä, aika kivojakin sellaisia. SuMe kokonaisuutena on
ollut selvityksen alla monta vuotta ja nyt on selkiintynyt entistä enemmän. Varsinkin kun päätin lähteä nyt
hallitukseen mukaan. Mitä odotan tulevalta hallituskaudelta ja SuMelta? Odotan löytäväni lisää uusia
tuttavuuksia mänkijöistä, lisää tietoa, taitoja ja seikkailuja! Toki Mänkijäpäivät ovat hallituksen puolelta
minulle annettu tehtäväksi ja odotan innolla jo seuraavia mänkijäpäiviä!

IIPPU
Moi!
Olen Iippu Helsingin Metsänkävijöistä. Omassa lippukunnassa olen
tehnyt sitä, tätä ja tuota. Lippukunnan ulkopuolella huomattavasti
vähemmän. Ensimmäistä kertaa törmäsin SuMen toimintaan
mänkijäpäivillä 2011. Pitkään seurasin toimintaa kiinnostuneena
sivusta. Nyt koin viimein, että on minun aikani tarjota panokseni
SuMen hyväksi. Kuluvalla kaudella tehtäväni on valaa öljyä byrokratian
koneistoon luomalla timantista pöytäkirjamateriaalia sihteerinä.
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ALKAVAN TOIMINTAVUODEN SUUNTAUKSET
| Marsu / JyMe
Alkaneesta vuodesta on tulossa yhdistyksemme tähän
mennessä aktiivisin, sillä vuonna 2019 juhlimme
Suomen Metsänkävijöiden satavuotista toimintaa.
Vuoden kohokohta on tietysti kesäkuun juhlaleiri
Kemiön Sandössa Turun Metsänkävijöiden
Karhurannassa. Tähän vuoden tärkeimpään projektiin
saimme Mänkijäpäivillä nimittää leirinjohtajat, ja
muukin staabi on talousvastaavaa lukuunottamatta
kasassa. Matka kohti mänkijöiden omaa suurleiriä on
alkanut!
Vaikka Suomen Metsänkävijöiden toiminta juhlii
satavuotista historiaa, on yhdistyksemme vielä uusi, ja
kärsinyt monenlaisista uuden toimijan kasvukivuista.
Erityisen paljon palautetta olemme saaneet
viestinnästä: Karhukirjeet, vuosikokouskutsut tai muut
viestimme eivät ole aina tavoittaneet kaikkia
lippukuntia asiallisesti ja ajoissa. Tähän tuomme suurimman muutoksen eli viestimme useammin,
selkeämmin ja päivittämme viestinnän kanavat niin, että tavoitamme varmasti kaikki lippukunnat.
Jatkamme myös muuten yhdistyksen toiminnan kehittämistä. On tärkeää löytää nyt, taipaleemme
alkumetreillä, hyvät käytännöt, jotka kantavat seuraavienkin hallitusten toimintaa. Viemme esimerkiksi
loppuun mänkijämerkkien käytäntöjen työstön, jotta jokainen lippukunta saa täyden hyödyn yhteisistä
merkeistämme. Samalla pyrimme asettamaan tavoitteet sopiviksi, sellaisiksi, jotka pystymme varmasti
saavuttamaan.
SuMen toiminta ei kuitenkaan ole vain hallituksen puuhastelua vaan meidän tehtävämme on auttaa ja
mahdollistaa lippukuntien toimintaa ja yhteistyötä. Niinpä haluamme innostaa lippukunnat aikaisempaa
aktiivisemmin kutsumaan muita mänkijöitä mukaan toimintaansa, vierailemaan retkillä ja leireillä sekä
tuomaan ideoita ja palautetta myös SuMen hallitukselle.
Tehkäämme yhdessä parasta partiota!
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