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Mastonvartijoiden kolme tavoitetta tulevalle vuodelle: 

1. Johtajiston sisäisen kommunikaation parantaminen 
a. Johtajistoneuvostojen elvyttäminen 
b. Vuosikokouspäivistä myös johtajiston koulutuspäiviä 
c. Uutiskirjeen kehittäminen 
d. Pestaamisten selkeytys 

2. Erä- ja retkitaitojen parannus erityisesti johtajiston kohdalla 
3. Enemmän osallistujia ikäkausikohtaisiin tapahtumiin 

 
 

1. TAPAA MASTONVARTIJAT: YLEISTÄ 
 
Partiolippukunta Mastonvartijat ry toimii sekalippukuntana. Lippukunnan varsinaiset       
kokoontumistilat ovat 56 neliön rivitalohuoneistossa osoitteessa Nöykkiönlaaksontie       
11 as 9, joka on vuokralla Espoon kaupungilta. Kokoontumistilassa eli kololla on            
kaksi kokoontumishuonetta viikottaisiin kokouksiin ja lisäksi retkeilytarvikkeiden       
varastohuone. Lisäksi kololla on wc ja keittiö. Koloa käyttävät kokouksissaan Mavan           
seikkailijat, tarpojat ja samoajat. Lisäksi seikkailijaryhmistämme kaksi hyödyntää        
kokouksissaan Espoon nuorisotilaa Nöykkiössä. Taustayhteisönämme toimii      
Espoonlahden seurakunta. 
 
Lippukunnan kuusi sudenpentulaumaa kokoontuu Kantokasken koululla, ja kaksi        
sisuryhmää kokoontuu Hanikan virkistyskeskuksessa. Vuonna 2018 jäsenmäärä on        
kasvanut 300 jäseneen ja tavoitteena on vuonna 2019 pitää jäsenmäärä ennallaan.           
Olemme ylpeitä kasvustamme ja siitä, miten monia toimintamme tavoittaa.         
Mahdollistamme myös vuonna 2019 laadukkaan partiotoiminnan useille alueen        
lapsille ja nuorille. Lisäksi järjestämme perhepartiota perheille, joissa on alle          
kouluikäisiä lapsia sekä sisupartiota 14-22-vuotiaille autismin kirjon nuorille. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. IKÄ ON VAIN NUMERO: IKÄKAUSITOIMINTA 
 
 

Ikäkausi Ryhmien lkm/kevät 2019 Ryhmien lkm/syksy 2019 

Sudenpennut 6 6 

Seikkailijat 4 5 

Sisut 2 2 

Tarpojat 5 3 

Samoajat 4 5 

Vaeltajat 1 2 
 

Toimintakausien aikana tehdään ikäkausien ohessa ikäkausien mukaisia       
taitomerkkejä. Tarpojat osallistuvat vuoden aikana Espoonlahden lippukunnat ry:n        
(Elli) piirissä järjestettäviin koko ikäkauden tarpojatapahtumiin (KITT), ja seikkailijat         
osallistuvat Ellin järjestämään päiväkisa Sepeliin. Tarpojaohjelmassa erityishuomiota       
saavat majakat eli ohjelmakokonaisuuden päätöstapahtumat. Majakoiden      
järjestämisen kynnystä madalletaan aloittamalla valmiiden majakkapakettien kehitys       
SP:n ehdotuksien pohjalta. 

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset auttavat retkien ja muiden tapahtumien         
järjestämisessä. Vaeltajien oma retki järjestetään tammikuussa 2019. Lisäksi        
vaeltajat jatkavat vaeltajaohjelman toteuttamista ja loput vaeltajat tekevät        
Suomi-projektinsa. Johtajiston ikäkausisiirtymiä parannetaan ja syksyllä 2019       
järjestetään niin samoajien kuin vaeltajienkin siirtymät. Ikäkausitoiminnassa       
noudatetaan Suomen Partiolaisten julkaisemaa tarkastettua ohjelmaa. Kaikkien       
tapahtumien markkinoinnissa otetaan huomioon kaikki ikäkaudet ja kohdistetaan        
ohjelmaa myös johtajaikäisille. 

Johtajiston yhteishenkeä ja erätaitoja parannetaan järjestämällä johtajien       
erätaitoretki keväällä 2019. Johtajiston sisäistä kommunikaatiota ja vaikuttamisen        
mahdollisuuksia parannetaan aloittamalla uudestaan johtajaneuvostot eli jonet sekä        
kannustamalla johtajistoa osallistumaan alueen ja piirin vuosikokouksiin.       
Johtajaneuvostoissa samoajat, vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat esimerkiksi       
vuosikokouksien yhteydessä käsittelemään lippukunnan asioita sekä toteuttamaan       
yhteistä johtajahuolto-ohjelmaa. Lisäksi sisäistä viestintää parannetaan kehittämällä       
johtajiston uudistuneita uutiskirjeitä. Ikäkausilla on omat ikäkausivastaavansa, joiden        
kanssa kyseisen ikäkauden johtajat kokoontuvat tarpeen mukaan. 



Lippukunnalla on ohjelmajohtaja, pestijohtaja sekä lippukunnanjohtaja, jotka       
muodostavat johtokolmikon. Lippukunnan suuren koon vuoksi johtotehtäviä jaetaan        
eteenpäin myös lippukunnanjohtajan apulaiselle ja hallitukselle. Vuoden 2019 aikana         
pohditaan, kannattaisiko lippukunnan siirtyä johtokuusikkoon, jossa jokaista       
johtokolmikon pestiä hoitaisi kaksi johtajaa parijohtajuudella. Hallituksella on        
toiminnassaan oma aikuinen tuki. 

Lippukunta haastaa jokaisen ryhmän osallistumaan myös toimintavuoden 2019        
aikana vähintään yhteen ikäkaudelle suunnattuun tapahtumaan. 

 

3. LIIAN VÄHÄINEN RETKEILY AIHEUTTAA STRESSIÄ: LEIRI- JA       
RETKITOIMINTA 

Johtajiston leiri- ja retkitaitoja kohennetaan järjestämällä erätaitoretki keväällä.        
Ryhmien omat retket pyritään ohjaamaan metsään. Lisäksi lippukunnan perinteisellä         
jouluretkellä tarpojat ja samoajat yöpyvät toisen yön kamiinateltoissa. Ikäkausien         
yhteiset retket ovat suositeltavia. Keväällä 2019 järjestetään tarpojien yhteinen retki.          
Vaeltajat retkeilevät tammikuussa yhdessä. Samoajien yhteisretki on syksyllä        
samoajasiirtymässä. 

Sudenpennut tekevät tämän lisäksi kaksi päiväretkeä ja yhden retken metsään.          
Seikkailijat tekevät myös kaksi päiväretkeä ja sen lisäksi yhden viikonlopun mittaisen           
retken. Tarpojat tekevät vuoden aikana kaksi viikonlopun mittaista retkeä. Samoajat          
retkeilevät vähintään kerran oman ryhmänsä kanssa. 

3.1. KESÄN 2019 VAELLUS 
Lippukunta kohentaa vaellusperinteitään järjestämällä 3-4 päivän      
vaelluksen tarpojista vanhemmille eli yli 12-vuotiaille. Lippukunta       
käyttää vuonna 2019 varoja kaluston päivittämiseen vaellusta varten. 
 

3.2. KESÄN 2019 SUDENPENTU- JA SEIKKAILIJALEIRI 
Lippukunnan nuoremmille jäsenille eli 7-9-vuotiaille sudenpennuille ja       
10-12-vuotiaille seikkailijoille järjestetään yhteinen kesäleiri. 

 
 

4. EI OPPI OJAAN KAADA: KOULUTUS 

Osana samoajaohjelmaa koulutamme kaikki samoajaikäiset Ellin      
ryhmänohjaajakurssilla (ROK), jonka suunnitteluun ja järjestämiseen lippukuntamme       
osallistuu. Osallistumme SP:n, PäPan ja SPR:n järjestämiin koulutuksiin tarpeen ja          
kiinnostuksen mukaan. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan lippukunnan sisäisiä        
työpajoja, esimerkiksi koulutusta jäsenrekisteri Kuksan käyttöön. Kannustamme       



johtajia osallistumaan pestikohtaisiin koulutuksiin, esimerkiksi luotsi-, akela- tai        
sampokurssille. Innostamme johtajiamme osallistumaan piirin partiojohtajan      
peruskurssille ja hiljattain mukaan lähteneitä uusia aikuisia Tervetuloa partioon         
-kurssille. Maksamalla kurssimaksun kannustamme siihen, että kukin aktiivisesta        
johtajistosta kävisi vähintään yhdellä kurssilla vuoden aikana. 

 

5. HOPEA EI OLE HÄPEÄ: KILPAILUTOIMINTA 

Osallistumme Ellin, EPT:n, Päpan sekä SP:n järjestämiin partio- ja         
erätaitokilpailuihin. Mainostamme jäsenistöllemme erilaisia kilpailuita yleisen      
kilpailuvalmiuden kohentamiseksi ja opittujen partiotaitojen kertaamiseksi.      
Lippukunta maksaa vartioiden osallistumismaksut partiotaitokilpailuihin.     
Kannustamme sudenpentulaumoja osallistumaan EPT:n lumiveistoskilpailuun sekä      
Pinkki-kisaan. Tarpoja- ja seikkailijavartioita kannustetaan osallistumaan Päpan       
Törmä-piirimestaruuskisaan. Myös johtajistoa kannustetaan aktiiviseen kisaamiseen      
esimerkiksi Maailman nopeimmassa partiotaitokisassa sekä ikäkausikohtaisissa      
kilpailuissa. Mastonvartijat auttavat aktiivisesti järjestämään Espoon Punanen       
-kilpailun, jonka järjestelyvastuussa vuonna 2019 on alueemme Elli. 

 

6. VIELÄ MAINITTAKOON: MUUTA 
 
Lippukunnan hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdeksan kertaa.        
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja sääntömääräinen      
syyskokous pidetään loka-marraskuussa. 
 
Vietämme joulu- ja kevätjuhlat, joissa jaetaan kunnia-, vaihe- ja taitomerkkejä.          
Mastonvartijat hakee ansiomerkkejä ja kiittää niillä sekä lahjoilla ja palkinnoilla          
ansioituneita mavalaisia. Mavan omat ansiomerkit sekä hihamerkki julkaistaan        
vuonna 2019 kevätjuhlassa. Juhlissa annetaan myös partiolupaus, mutta        
Mastonvartijoiden huivin uudet partiolaiset saavat jo alkusyksystä. Syksyllä 2019         
lippukunta järjestää jälleen syyskauden aloitustapahtuman. 
 
Kaudella 2019 lippukunta kasvattaa retkeilykalustoaan kasvaneen jäsenmäärän       
vuoksi. Ostamme esimerkiksi Niger-telttoja ja vaellustelttoja. Jatkamme       
Mastonvartijoiden nettisivujen päivittämistä Suomen Partiolaisten yhteiselle      
WordPress-pohjalle. Nettisivujen uudistuksen myötä siirrämme myös      
Mastodontti-lehden sähköiseen muotoon, esimerkiksi blogiksi. Otamme keväällä       
osaa Kirkon ulkomaanavun järjestämään Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi toimimme       
yhteistyössä alueen asukasyhdistyksen Latokaskiseuran kanssa esimerkiksi      



järjestämällä ohjelmaa ja markkinoimalla partiota Latokaskiseuran syys- ja        
talviriehoissa. Huhtikuussa lippukuntamme osallistuu myös valtakunnallisen      
Partioviikon tapahtumiin. Osallistumme perinteisesti loka-marraskuussa partiolaisten      
adventtikalentereiden myyntiin, joka muodostaa yhden merkittävistä varainkeruun       
muodoistamme. 


