
PARTIOLIPPUKUNTA MASTONVARTIJAT R.Y. 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2020 

 

Mastonvartijoiden päätavoitteet vuodelle 2020:  

 
1. Pestaamispolku kuntoon 

a. Kaikki lippukunnan pesteissä olevat johtajat on pestattu 
b. Myös väli- ja päätöspestikeskusteluista tulee tapa lippukunnassamme 

2. Menetelmiä uuden johtajan perehdytykseen 
a. Perehdytysopas ja/tai -suunnitelma uudelle johtajalle 
b. Mastonvartijoiden oma Tervetuloa partioon -kurssi käyttöön 

3. Erityistä tukea tarpojaikäkauteen 
a. Oma luotsi jokaiselle tarpojavartiolle 
b. Enemmän yhteistä ohjelmaa lippukunnan tarpojien kesken 

 

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 yksi seikkailijaryhmistämme hyödyntää        
kokouksissaan Espoon kaupungin nuorisotilaa Nöykkiössä sekä yksi samoajaryhmä        
Espoonlahden seurakunnan Kaskikappelia Latokaskessa. Lippukunnan viisi      
sudenpentulaumaa kokoontuu Kantokasken koululla, ja erityisen tuen tarpeen        
nuorista koostuva sisuryhmä kokoontuu Hanikan virkistyskeskuksessa. 

Lippukunnan johtotehtävissä toimii johtokuusikko, jossa jokaista johdon osa-aluetta        
hoitaa kaksi johtajaa parijohtajina. Yhdistyksen hallinnosta vastaavat       
lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen, ikäkausien toiminnasta ja       
partio-ohjelman toteutumisesta ohjelmajohtajapari sekä johtajiston hyvinvoinnista ja       
osaamisesta pestijohtajapari. Parijohtajuuden avulla johtotehtäviä ja vastuuta       
saadaan jaettua tasaisemmin. Johtokuusikon lisäksi yhdistyksen johtoon kuuluu        
lippukunnan hallitus. Nuorista johtajista koostuvan hallituksen toimintaa tukee        



aikuinen mentori. 

Vuonna 2019 jäsenmäärämme on ollut noin 300 jäsentä, ja olemme olleet ylpeitä            
kasvustamme pääkaupunkiseudun suurimmaksi lippukunnaksi. Vuonna 2020      
tavoitteena on pitää jäsenmäärä ennallaan. Suuren jäsenmäärään myötä        
toimintamme tavoittaa useita alueen lapsia ja nuoria, joille myös vuonna 2020           
mahdollistamme laadukkaan ja monipuolisen partiotoiminnan. 15-25-vuotiaille      
autismin kirjon nuorille suunnatun sisupartion avulla teemme toiminnastamme        
avoimempaa myös erityisen tuen tarpeen nuorille. Viikkotoiminnan lisäksi        
järjestämme kuukausittain perhepartiota perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.         
Taustayhteisönämme toimii Espoonlahden seurakunta. 
 
 

2. IKÄ ON VAIN NUMERO: IKÄKAUSITOIMINTA 

 

Ikäkausi Ryhmien lkm/kevät 2020 Ryhmien lkm/syksy 2020 

Perhepartio 1 1 

Sudenpennut 5 4-5 

Seikkailijat 3 5 

Sisut 1 1 

Tarpojat 5 4 

Samoajat 4 5 

Vaeltajat 2 1 
 

Toimintakausien aikana ikäkaudet suorittavat ikäkausiohjelman mukaisia suoritus- ja        
taitomerkkejä. Ikäkausitoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten (SP)      
julkaisemaa tarkistettua ohjelmaa. Viikkokokouksiensa lomassa seikkailijat      
osallistuvat Espoonlahden lippukunnat ry:n (ELLI) järjestämään päiväkisa Sepeliin ja         
tarpojat osallistuvat Ellin järjestämiin koko ikäkauden tarpojatapahtumiin (KITT).        
Jokaiselle tarpojavartiolle pestataan oma luotsi. Luotsien ja ikäkausivastaavien        
avulla järjestetään lippukunnan omia tarpojaikäkauden yhteisiä tapahtumia: retkiä,        
KITT:ejä tai vastaavia. 

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset auttavat retkien ja muiden tapahtumien         
järjestämisessä. Lisäksi vaeltajat jatkavat vaeltajaohjelman toteuttamista ja uudet        



vaeltajat aloittavat Suomi-projektinsa. 

Kuten vuonna 2019, parannetaan myös vuonna 2020 johtajiston sisäistä         
kommunikaatiota ja vaikuttamisen mahdollisuuksia aloittamalla uudestaan      
johtajaneuvostot eli jonet. Johtajaneuvostoissa samoajat, vaeltajat ja aikuiset        
kokoontuvat esimerkiksi vuosikokouksien yhteydessä käsittelemään lippukunnan      
asioita sekä toteuttamaan yhteistä johtajahuolto-ohjelmaa. Ikäkausilla on omat        
ikäkausivastaavansa, joiden kanssa kyseisen ikäkauden johtajat kokoontuvat       
tarpeen mukaan. Lisäksi ohjelmajohtajat suunnittelevat vuotta ikäkausivastaavien       
kanssa kauden aikana. 

 

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

Vuonna 2020 järjestetään koko lippukunnan yhteinen erätaitoretki toukokuussa, jolla         
ylläpidetään lippukunnan leiri- ja retkitaitoja, ja perinteinen jouluretki joulukuussa.         
Jouluretkellä tarpojat ja samoajat yöpyvät toisen yön kamiinateltoissa. Kaikkien         
johtajaikäisten retki järjestetään tammikuussa. Keväällä 2020 järjestetään myös        
kaikkien tarpojaryhmien yhteinen retki.  

Lippukunnan yhteisten retkien lisäksi ryhmät käyvät omalla retkellä vähintään kerran          
kaudessa. Sudenpennut tekevät kaksi päiväretkeä ja yhden yöretken. Seikkailijat         
tekevät kaksi päiväretkeä ja yhden viikonlopun mittaisen retken. Tarpojat tekevät          
vuoden aikana kaksi viikonlopun mittaista retkeä. Samoajat retkeilevät vähintään         
kerran oman ryhmänsä kanssa. Vaeltajat retkeilevät kerran kevätkauden ja kerran          
syyskauden aikana. Myös ikäkausien yhteiset retket ovat suositeltavia. 

3.1. KESÄLEIRI VÄISKI 2020 

 
Väiski on Espoon Partiotuen kesäleiri, joka järjestetään 29.7.-5.8.2020 Hangon         
Syndalenissa. Väiskille odotetaan saapuvan yli 2000 leiriläistä. Omasta        
lippukunnastamme tavoittelemme osallistujia kertyvän 100. Lippukuntamme tukee       
kaikkia jäseniämme Väiskin leirimaksussa adventtikalenterituotoilla. 
 
 

4. EI OPPI OJAAN KAADA: KOULUTUS  

Kannustamme kaikki lippukuntamme samoajat ryhmänohjaajakoulutukseen (ROK),      
joka kuuluu samoajien ikäkausiohjelmaan. ROK järjestetään yhteistyössä       
Espoonlahden lippukunnat ry:n (ELLI) lippukuntien kesken. Myös Mastonvartijoiden        



johtajia osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen aktiivisesti. 

Lippukuntamme vaeltajaikäisten ja aikuisten partiopolkuun kuuluu partiojohtajan       
peruskurssi (PJ-PK). Tarjoamme kaikille kurssin käyneille mielekkään       
johtamistehtävän lippukunnassamme tai alueellamme. Pyrimme myös kouluttamaan       
johtajistoamme PJ-kurssilaisen johtamisharjoituksen ohjaajan kurssilla (PJOK), jotta       
meiltä löytyy päteviä ohjaajia kaikille kurssilaisille. 

Lippukuntamme johtokuusikko kouluttautuu lippukuntakurssilla, jossa on tarjolla       
omat koulutukset jokaiselle pestille: lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja       
pestijohtajalle. 

Kannustamme ikäkausijohtajia eli akeloita, sampoja, luotseja ja perhepartio-ohjaajia        
kouluttautumaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) tarjoamilla pestikohtaisilla      
kursseilla. Tavoitteenamme on, että jokaisessa ryhmässä on vähintään yksi         
pestikohtaisen koulutuksen käynyt johtaja. Innostamme myös muuta johtajistoamme        
piirin muille kursseille, kuten leikki- ja Ensiapu 1 -kurssille. 

Ko-Gi- eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi on partiojohtajan jatkokurssi. Kurssilla käsitellään        
nimensä mukaisesti partiota ja johtamista, mutta PJ-peruskurssia huomattavasti        
syvällisemmin. Ko-Gi on tarkoitettu kaikille yli 22-vuotiaille partiolaisille, ja vuonna          
2020 lähetämme Ko-Gille vähintään yhden lippukuntamme johtajan. 

Koulutamme myös tarpeen mukaan lippukuntamme jäseniä esimerkiksi Kuksan        
käyttöön. Järjestämme lippukunnan oman Tervetuloa partioon -kurssin uusille        
aikuisille sekä aloittaville johtajille. Järjestämme myös kevät- ja syyskokouksien         
yhteyksissä koulutusta johtajistollemme vuoden 2019 onnistuneen kokemuksen       
perusteella.  

Maksamalla kurssien osallistumismaksut kannustamme siihen, että kukin       
johtajistomme jäsen kävisi vähintään yhdellä kurssilla vuoden aikana. 

 

5. HOPEA EI OLE HÄPEÄ: KILPAILUTOIMINTA  

 
Osallistumme Ellin, EPT:n, PäPa:n sekä SP:n järjestämiin partio- ja erätaito- ja           
kaupunkikilpailuihin. Mainostamme jäsenistöllemme erilaisia kilpailuja yleisen      
kilpailuvalmiuden kohentamiseksi ja opittujen partiotaitojen kertaamiseksi.      
Lippukunta maksaa vartioiden osallistumismaksut partiotaitokilpailuihin.  
 
Perhepartioryhmä osallistuu EPT:n lumiveistoskilpailuun. Kannustamme     
sudenpentulaumoja osallistumaan vähintään joko EPT:n lumiveistoskilpailuun tai       



EPT:n Pinkki-kisaan. Seikkailijajoukkueet ja tarpojavartiot osallistuvat PäPan       
Törmä-piirimestaruuskisaan. Myös johtajistoa kannustetaan aktiiviseen kisaamiseen      
esimerkiksi PäPan Maailman 8. nopeimmissa partiotaitokisoissa sekä       
ikäkausikohtaisissa kilpailuissa. Haastamme lippukunnastamme viiden vartion      
osallistuvan syksyn 2020 Espoon Punanen -kilpailuun. Mastonvartijat auttavat        
järjestämään partiotaitojen syys-SM-kilpailu Käännekohdan, jonka     
järjestelyvastuussa vuonna 2020 on piirimme PäPa. 

 

6. VIELÄ MAINITTAKOON: MUUTA  

 
Lippukunnan hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdeksan kertaa.        
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja sääntömääräinen      
syyskokous pidetään loka-marraskuussa. 
 
Vietämme lippukuntamme kevätjuhlaa toukokuussa Latokasken asukaspuistossa ja       
joulujuhlia joulukuussa. Juhlassa jaetaan ansio-, suoritus- ja taitomerkkejä.        
Kevätjuhlassa palkitsemme myös ikäkausien parhaat ja aktiivisimmat ryhmät        
kiertopokaaleilla. Lippukuntamme ansiomerkkiryhmä hakee säännöllisesti     
ansiomerkkejä ja kiittää niillä ansioituneita mavalaisia. Tavoitteenamme on julkaista         
Mavan omat ansiomerkit vuoden 2020 joulujuhlissa. Juhlissa annetaan myös         
partiolupaus, mutta Mastonvartijoiden huivin uudet partiolaiset saavat jo        
toimintakauden aluksi.  
 
Vuonna 2020 lippukunta kasvattaa retkeilykalustoaan kasvaneen jäsenmäärän       
vuoksi. Tavoitteenamme on ostaa puolijoukkueteltta ja siihen liittyvät lisävarusteet eli          
telttakepit, maavaate, kamiina ja kiilat. Selvittelemme myös mahdollisuutta ostaa         
lippukunnalle leirikatos. 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. Partioviikon sunnuntaina       
järjestämme kololla vanhojen mavalaisten tapaamisen. Tapaamisessa pääsemme       
kertomaan vanhoille jäsenille lippukuntamme kuulumisia, ja toisaalta he voivat kertoa          
historiatietoa nykyiselle hallitukselle. Osallistumme perinteisesti loka-marraskuussa      
partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin, joka on merkittävin varainkeruun       
muotomme. Tavoitteenamme on myydä 3000 kalenteria. 
 
Lippukuntamme osallistuu syksyllä 2020 järjestettävään pääkaupunkiseudun      
partiolippukuntien kokoontumiseen, Kohtaamiseen. Kun tapahtuman luonne ja       
aikataulu selviävät, päätämme, osallistuvatko kaikki ikäkaudet vai vain osa. 



 
Mastonvartijat pyörittää Espoon kaupungin leirivälinelainaamoa yhdessä muiden       
Espoonlahden lippukuntien kanssa. Lippukunnallamme on lainaamon      
päivystysvuoroja noin viiden viikon välein, ja tämän lisäksi osallistumme lainaamon          
talkoisiin. Lippukunta saa korvauksen lainaamon ylläpidosta. 
 
 
 
 
 
 
  



TOIMINTAKALENTERI 2020 
 
Sininen: Mastonvartijoiden oma toiminta 
Musta: SP:n, piirin (PäPan), EPT:n ja Ellin toiminta 
 

Tammikuu 

15.1. Ansiomerkkihaku 1/4 päättyy (tässä haussa haetaan erityisesti sudenpää- ja          
tarpojasoljet) 
Hallituksen järjestäytymisviikonloppu 
24.-26.1. Johtajiston retki 
 

Helmikuu 

8.2. Piirin talvimestaruuskisat 
ELLI ry:n vuosikokous ja suuri ROK-iltama 
19.-23.2. EPT:n talvileiri Vinkuli 
28.2.-1.3. Tarpojaretki Nuuksiossa Korvenkolkalla ja Piiliksellä 
29.2. Ilmoittautuminen piirin kevään koulutuksiin päättyy 
EPT:n lumiveistoskisa 
 

Maaliskuu 

1.3. Latokaskiseuran talvirieha, Mavalla toimintapiste 
6.-8.3. Seikkailijajoukkueiden omat retket, varattuina Kattilaniemen leirikeskus,       
Piilopirtti ja Korvenkolkka 
20.3. Piirin Samoajat Gone Wild -tapahtuma 
20.-22.3. EPT:n kesäleiri Väiskin seminaari 
20.-22.3. Tarpojavartio Mastomurmeleiden ja Pinkkien ponipoikien yhteisretki 
Lippukunnan kevätkokous 
30.3.-3.4. Yhteisvastuukeräysviikko, sudenpennut ja seikkailijat keräävät kokouksien       
aikana 
30.3. Kaupungin yleisavustuksen haku päättyy 
 

Huhtikuu 

3.-5.4. EPT:n Vimma-viikonloppu 
8.4. Ellin aluetapaaminen 
15.4. Ansiomerkkihaku 2/4 päättyy 



19.4. Piirin sudenpentutapahtuma SuperSupe Helsingissä 
20.-26.4. Partioviikko - partiohuivit kaulassa kouluun, töihin ja vapaa-ajalle! 

● 22.4. Maailman 8. nopeimmat partiotaitokisat vaeltajille ja aikuisille 
● 24.4. Partiojohtajien juhlaillallinen 
● 25.4. Päiväkisa Törmä seikkailijoille ja tarpojille 
● 26.4. Vanhojen mavalaisten tapaaminen kololla 

25.-26.4. Sudenpentulauma Karhujen retki 
 

Toukokuu 

2.5. tai 9.5. Nöykkiö-päivä, Mavalla oma toimintapiste 
9.5. EPT:n pyöräkisa Vihree tarpojille ja samoajille 
14.5. Latokasken siivoustalkoot yhteistyössä Latokaskiseuran kanssa 
15.-17.5. Koko lippukunnan eräretki 
19.5. Koko lippukunnan kevätjuhlat asukaspuistossa 
Sudarit siirtyvät toukokuussa seikkailijoiksi (kesäleirillä vielä sudenpentuina) 
Lippukunnan vierailut valmistujaisjuhlissa 
 

Kesäkuu 

Johtajiston kesägrillaus 
 

Heinäkuu 

29.7.-5.8.2020 EPT:n Väiski -kesäleiri Syndalenissa 
● Rakennusleiri 24.-28.7. 
● Sudenpentujen leiri 30.7.-2.8. 
● Seikkailijoiden leiri 29.7.-2.8. 
● Vierailupäivä 2.8. 
● Purkuleiri 6.-10.8. 

 

Elokuu 

Tarpojat siirtyvät samoajiksi 
19.8. Akelat tapaavat asukaspuistossa 
Sampot tapaavat 
Ellin ryhmänohjaajakurssi (ROK) alkaa 
28.-30.8. SP:n vaeltajatapahtuma Väre Evolla 
31.8. Ilmoittautuminen piirin syksyn koulutuksiin päättyy 
 



Syyskuu 

2.9. Vanhempainilta Latokasken asukaspuistossa 
Vaeltajat siirtyvät aikuisiksi 
Kantokasken koulun syysrastit, Mavalla tarpojien pitämä toimintapiste 
Latokaskiseuran syysrieha, Mavalla toimintapiste 
5.9. Piirin lippukuntien Kohtaaminen 
15.9. Ansiomerkkihaku 3/4 päättyy 
19.-20.9. EPT:n Espoon Punanen -partiotaitokilpailu tarpojille, vaeltajille ja aikuisille 
Piirin Supersemma lippukuntien johdolle 
 

Lokakuu 

3.-4.10. Partiotaitojen SM-kilpailu Käännekohta 
4.10. EPT:n päiväkisa Pinkki sudenpennuille, perhepartiolle ja ensimmäisen vuoden         
seikkailijoille 
31.10. Piirin ensi vuoden kämppävuorojen haku päättyy 
 

Marraskuu 

1.11. Kaupunkikisa Hiippari tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille 
6.-8.11. EPT:n Vimma-viikonloppu samoajille 
6.-8.11. Ellin ROK-kämppäviikonloppu 
15.11. Ansiomerkkihaku 4/4 päättyy, tässä haussa erityisesti Mannerheim-soljet 
30.11. Ilmoittautuminen piirin talven koulutuksiin päättyy 
Lippukunnan syyskokous 
 

Joulukuu 

6.12. Mavan itsenäisyyspäivän lipunnostovuoro Espoonlahden kirkolla 
Lippukunnan joulujuhlat 
Ellin joulusauna johtajistolle 
Johtajiston pikkujoulut 
11.-13.12. Lippukunnan jouluretki 


