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TIIVISTETYSTI: Mastonvartijoiden vuosi 2019 lukuina 
 

281 jäsentä 
Toimintaa 220 lapselle ja nuorelle 
Yli 100 yli 15-vuotiasta vapaaehtoista johtajaa 
 
Noin 525 viikkokokousta 
19 aktiivista ryhmää 
 
26 lippukunnan omaa yöretkeä 
8 lippukunnan omaa päiväretkeä 
Lähes 150 osallistujaa kesän leirillä ja vaelluksella 
 
25 lisäkoulutusta hankkinutta johtajaa 
21 jaettua ansiomerkkiä esimerkillisille jäsenille 
 
Yli 2 900 myytyä adventtikalenteria - eniten koko Suomessa 
Yli 12 000 euroa tuottoa omatoimisella varainhankinnalla 
 
Yli 100 Instagram-julkaisua 
Lähes 1 000 henkilöä tavoittavaa sosiaalisen median viestintää 
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KOHTI HAAVEITA: Vuoden 2019 tavoitteiden täyttyminen 
 
Mastonvartijoiden toiminnalle vuonna 2019 asetettiin kolme päätavoitetta johtajiston 
sisäisen kommunikoinnin, erä- ja retkitaitojen sekä ikäkausikohtaisten tapahtumien 
osallistujamäärien kehittämisestä. Nyt avaamme sitä, kuinka kyseiset tavoitteet ovat vuoden 
aikana toteutuneet. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu myös liikennevaloin, jossa vihreä 
merkitsee tavoitteen toteutumista, keltainen tavoitteen toteutumista osittain ja punainen 
tavoitteen toteutumatta jäämistä. 
 
 

1. Johtajiston sisäisen kommunikaation parantaminen 
 

a. Johtajaneuvostojen elvyttäminen 
Johtajaneuvostoja eli koko johtajiston yhteisiä tiedottamiseen, 
päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun sekä johtajien 
kouluttamiseen liittyviä tapaamisia on alettu taas järjestää 
muutaman vuoden tauon jälkeen. Lippukunnassa on myös 
laadittu suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla 
johtajaneuvostoja järjestetään vuonna 2020 eli käytäntö on taas 
vakiintumassa  
lippukuntaan. 
 

b. Kevät- ja syyskokouspäivistä myös johtajiston koulutuspäiviä 
Kokeilimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa sekä kevät- että 
syyskokouksessa uutta mallia, jossa sääntömääräisten kokousten yhteydessä 
johtajistolle tarjotaan omaa johtajuutta ja lippukunnan toimintaa kehittäviä 
työpajoja. Samaan kokoontumiseen on myös yhdistetty koko lippukunnan 
yhteisten retkien suunnittelua. Sääntömääräisten kokousten 
osallistujamäärät on saatu nousuun ja tapahtumat ovat olleet hyvin 
markkinoituja ja onnistuneita. 
 

c. Johtajiston uutiskirjeen kehittäminen 
Koko johtajistolle kuukausittain lähtevään uutiskirjeeseen löydettiin toimiva, 
selkeä rakenne ja tahti. Uutiskirjeessä tiedotetaan lippukunnan tapahtumista, 
esitellään uusia ohjelmavinkkejä, muistutetaan ryhmänjohtajia juoksevista 
asioista ja kerrotaan uusista käytänteistä. Jokaisella johtajalla on nyt 
mahdollisuus lähettää oma asiansa uutiskirjeeseen. Tulevana vuonna 
uutiskirjeessä aloittaa myös hallituksen palsta, jonka tarkoituksena on lisätä 
lippukunnan päätöksenteon läpinäkyvyyttä. 
 

d. Pestaamisten selkeytys 
Lippukunnan rekrytointi- ja pestaamiskulttuurin eteen on tehty töitä vuoden 
aikana, ja lippukunnan johdon laajennuttua johtokolmikosta 
johtajakuusikkoon tätä työtä johtaa nyt kaksi pätevää pestijohtajaa. 
Pestikäytäntöihin keskitytään erityisesti vuonna 2020, jolloin 
päätavoitteisiimme on kirjattu pestaamispolun selkeyttäminen, väli- ja 
loppupestikeskusteluiden vakiinnuttaminen, perehdytysoppaan luominen 
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uusille johtajille ja lippukunnan oman Tervetuloa partioon -kurssin 
kehittäminen. 

 
 

2. Erä- ja retkitaitojen parannus erityisesti johtajiston kohdalla 
 

Erä- ja retkitaitojen kohentamisessa otettiin loistavia askeleita vuoden 
aikana. Vuosi aloitettiin johtajiston yhteisellä erätaitoretkellä, jossa 
johtajat saivat lisää varmuutta omiin retkeilytaitoihinsa ja valmiuksia 
viedä ryhmiä retkeilemään maastoon. Kesällä Mavassa järjestettiin 
ensimmäinen vaellus vuosiin pienempien partiolaisten nauttiessa omasta 
telttaleiristä. Lippukunnan jouluretkellä kaikki retken seikkailijat, tarpojat 
ja samoajat sekä osa vaeltajista ja aikuisista pääsi treenaamaan kamiinan 
lämmitystä ja nukkumaan talviyön teltassa. Myös ikäkausien ja ryhmien 
retket suuntautuivat vuonna 2019 entistä enemmän metsään. 
 

3. Enemmän osallistujia ikäkausikohtaisiin tapahtumiin 
 

Ikäkausitapahtumia on markkinoitu aktiivisesti ja kannustettu ryhmiä 
osallistumaan. Osallistujamäärät ovat lähteneet hienoon nousuun 
erityisesti seikkailijoiden ja samoajien kohdalla. Muiden ikäkausien 
kohdalla tilanne on pysynyt melko samana. Kannustamme jatkossakin 
ryhmiämme ja jäseniämme, erityisesti tarpojaikäisiä ikäkausitapahtumiin 
ja rakennamme ystävyyttä yli lippukuntarajojen!  
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1. TAPAA MASTONVARTIJAT: Yleistä 
 

Partiolippukunta Mastonvartijat ry, tuttavallisemmin Mava, on toiminut vuodesta 1982 
Latokasken, Tillinmäen ja Nöykkiön alueella Espoossa. Toimintamme tarkoituksena on 
järjestää monipuolista ja elämyksellistä partiotoimintaa alueen asukkaille ikään, sukupuoleen, 
varallisuuteen, sairauteen, vammaan tai muuhun ominaisuuteen katsomatta. 
 
Suurin osa lippukunnan toiminnasta järjestetään lippukunnan kokoontumistilassa eli kololla 
Espoon Nöykkiössä sijaitsevassa 56 neliön rivitalohuoneistossa, joka on vuokralla Espoon 
kaupungilta. Viime vuosina 7-9-vuotiaiden sudenpentulaumat ovat toimineet Kantokasken 
koululla, koska kolon tilat eivät riitä kaikille ryhmille. Lisäksi 10-12-vuotiaiden 
seikkailijaryhmät ovat hyödyntäneet Nöykkiön nuorisotilaa ja 15-17-vuotiaat samoajat 
Espoonlahden seurakunnan Kaskikappelia. Erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille 
aikuisille suunnatut sisuryhmät ovat kokoontuneet Hanikan virkistyskeskuksessa Soukassa. 
 
Vuoden 2019 päättyessä lippukuntaamme kuului 281 partiolaista. Vuoden aikana 
lippukunnassamme pidettiin noin 525 puolentoista tunnin mittaista perhepartion, 
sudenpentujen, seikkailijoiden, tarpojien, sisujen, samoajien ja vaeltajien kokousta. 
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. 
Lippukunnan ikäkausi- ja viikkotoiminnan sekä tapahtumien ja retkien suunnittelun puitteissa 
kokoonnuttiin useita kymmeniä kertoja. Lippukunnan täysin vapaaehtoisvoimin toimiva 
johtajisto on sitoutunut tekemään laadukasta ja partio-ohjelman mukaista toimintaa, ja 
viettää tämän vuoksi paljon aikaa valmistelun parissa. 
 
 

 
 
 
Lippukuntamme johdossa koettiin vuoden aikana muutoksia, kun päätimme loppuvuodesta 
siirtyä johtokolmikosta johtokuusikkoon. Tämä tarkoittaa, että nykyisellään lippukuntaamme 
luotsaa lippukunnanjohtajasta, lippukunnanjohtajan apulaisesta, pestijohtajaparista ja 
ohjelmajohtajaparista koostuva tiimi, joka vastaa lippukunnan johtotehtävistä yhdessä 
hallituksen, sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa. Hallitus kokousti kuluneen vuoden aikana 
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10 kertaa. Lippukunnan hallintoa valvoivat toiminnantarkastajat, joiden kanssa lippukunnan 
johto kokousti maaliskuussa toiminnantarkastuksen ja lippukunnan kehittämisen merkeissä. 
Lippukuntamme viestintää koordinoivat viestintäjohtaja ja somevastaavat. 
 
Mastonvartijoiden viestintä näkyy ja kuuluu monessa kanavassa. Kuluneena vuonna 
kokosimme kuukausittain kotiväelle ja johtajistolle suunnatut omat sähköpostiuutiskirjeet, 
uudistimme nettisivujamme, päivitimme aktiivisesti lippukunnan Facebookia ja julkaisimme 
lippukunnan Instagram-tilillä @mastonvartijat yli 100 julkaisua, joiden kautta esittelimme 
lippukunnan toimintaa, tiedotimme tapahtumista ja jaoimme lippukunnan hyvää henkeä 
kaikkien nähtäville. Lisäksi avasimme päivitetyn verkkokaupan, jossa myydään 
lippukuntaamme kuuluvan nuoren suunnittelemaa uutta Mava-tuotemallistoa. 
 

2. IKÄ ON VAIN NUMERO:  Ikäkausitoiminta 
 

Lippukunnan viikkotoimintaa on järjestetty aktiivisesti niin kevät- kuin syyskaudella. 
Noudatamme toiminnassamme Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa, jonka mukaisesti 
lippukuntamme jäsenet ovat jakautuneet ikäkausiin. Viikoittaiseen toimintaan osallistuivat 7-
9-vuotiaat sudenpennut, 10-12-vuotiaat seikkailijat, 12-15-vuotiaat tarpojat, 15-24-vuotiaat 
sisut, 15-17-vuotiaat samoajat, 18-22-vuotiaat vaeltajat ja yli 22-vuotiaat aikuiset. Lippukunta 
on sitoutunut kustantamaan ohjelmaan kuuluvat suoritus- ja taitomerkit kaikille jäsenilleen. 
 

 
 
Lippukunnassamme on järjestetty jo useita vuosia sisupartiotoimintaa, joka on tarkoitettu 
erityistä tukea tarvitseville autismin kirjon nuorille ja nuorille aikuisille. Keväällä 2019 
lippukunnassa toimi kaksi sisuvartiota; alle 18-vuotiaiden vartio sekä 18-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien vartio. Syksyllä 2019 sisuvartiot päätettiin yhdistää jälleen yhdeksi vartioksi, sillä 
suurempi ryhmäkoko koettiin toimivammaksi. Mastonvartijoiden, Espoon Autismi- ja 
Aspergeryhdistyksen sekä Espoonlahden seurakunnan yhteistyössä järjestämä sisuvartio 
Mavarana kokoontuu viikoittain Hanikan virkistyskeskuksessa. 
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Vuoden aikana Mastonvartijoissa järjestettiin myös kuukausittaista perhepartiotoimintaa, 
johon kaikki alueen perheet toivotettiin tervetulleiksi. Perhepartio on koko perheen yhteistä, 
partiohenkistä toimintaa, jossa myös perheen alle kouluikäiset lapset saavat makua 
partiotoiminnasta viikonloppuna järjestettävissä tapaamisissa ja päiväretkillä. Näitä 
tapaamisia oli yhteensä 12. Perhepartion kautta nuorimmat lippukuntamme toimintaan 
osallistuneet ovat 0-6-vuotiaat perhepartiolaiset, ja vuonna 2019 heidät on liitetty myös 
Mastonvartijoiden virallisiksi jäseniksi Suomen Partiolaisten virallistettua perhepartio yhdeksi 
partion toimintamuodoksi. 
 
 

Ryhmien lukumäärä 2019 Kevät Syksy 

Laumat 7-9 v. 6 5 

Joukkueet 10-12 v. 4 5 

Tarpojavartiot 12-15 v. 5 3 

Samoajavartiot 15-17 v. 4 4 

Vaeltajavartiot 18-22 v. 1 2 

Sisuvartiot 14-23 v. 1 1 

 

2.1 Sudenpennut 
 

Lippukunnan toimintaan osallistui vuoden aikana 99 sudenpentua yhteensä 
seitsemässä eri laumassa. 23 sudenpentua antoi lupauksen ja teki ikäkauden 
aloitusmerkin. Sudenpennut tekivät vuoden aikana yhteensä 25 erilaista 
sudenpentujen jälkeä ja jälkimerkkejä jaettiin lippukunnassa noin 500 kappaletta. 
Sudenpentujen päätösmerkkejä jaettiin 25 kappaletta keväällä. 
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2.2 Seikkailijat 

 
Seikkailijaikäkauteen kuului vuoden aikana yhteensä 68 seikkailijaa viidessä eri 
joukkueessa. 28 seikkailijaa antoi lupauksen ja suoritti ikäkauden aloitusmerkin. 
Seikkailijat suorittivat myös ilmansuuntia eli aktiviteettikokonaisuuksia. Pohjoisen teki 
12 seikkailijaa, etelän 23, lännen 26 ja idän 27 seikkailijaa. Näiden lisäksi yhteensä 52 
seikkailijaa teki 12 erilaista taitomerkkiä. Suomen Partiolaisten Panda-merkki 
suoritettiin lippukunnan omalla kesäleirillä. Joulujuhlissa jaettiin 25 seikkailijoiden 
päätösmerkkiä, kun kaksi joukkuetta siirtyi vuodenvaihteessa tarpojiksi. 31 mavalaista 
seikkailijaa kolmesta joukkueesta osallistui oman ikäkautensa Sepeliin eli 
seikkailijoiden peliin marraskuussa. Sepeli järjestettiin yhteistyössä Espoonlahden 
lippukuntien kanssa. 
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2.3 Tarpojat 

 
Vuoden aikana lippukunnassamme toimi 33 tarpojaa viidessä eri vartiossa. 16 tarpojaa 
antoi lupauksen ja sai ikäkauden aloitusmerkin. Tarpojat suorittivat 
aktiviteettikokonaisuuksiaan tarppoja seuraavasti: luovuustarpon suoritti 9,  
yhteiskuntatarpon 15 ja selviytyimistarpon suoritti 22 tarpojaa. Lisätarpoista 
Minäminä-merkin suoritti lisäksi 7 tarpojaa. Kevätjuhlissa jaettiin 11 tarpojaikäkauden 
päätösmerkkiä. Viikkokokousten ohella tarpojia osallistui  koko ikäkauden 
tarpojatapahtumiin KITT:eihin. 
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2.4 Samoajat 
 

Samoajatoiminnassa oli mukana yhteensä 50 samoajaa viidessä eri vartiossa. Vuoden 
aikana 9 samoajaa antoi samoajalupauksen ja sai ikäkauden aloitusmerkin. 
Kokouksissaan samoajat suorittivat aktiviteetteja eri samoajaohjelman taskuista.  
Lisäksi samoajat ottivat osaa ikäkaudelleen suunnattuihin tapahtumiin. EPT:n 
järjestämiin  Vimma-viikonloppuihin osallistui vuoden aikana yhteensä 14 samoajaa, 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Samoajat Gone Wild -iltatapahtumaan yksi 
samoaja ja Flaksi-viikonloppuun kaksi samoajaa. Suomen Partiolaisten järjestämään 
Samoaja-Explo -viikonlopputapahtumaan osallistui 10 lippukunnastamme samoajaa. 
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2.5 Vaeltajat ja aikuiset 

 
Lippukunnan vaeltajaikäkauden muodostivat 16 vaeltajaa. Samoajavartio Foonit siirtyi 
syksyllä samoajista vaeltajiksi. Vaeltajat tekivät vuoden aikana vaelluskarttojaan ja 
osallistuivat aktiivisesti lippukunnan toimintaan. 
 
Vuoden aikana lippukuntaamme liittyi kolme uutta aikuista. Syksyllä 
lippukunnassamme järjestettiin ensimmäinen Tervetuloa aikuiseksi -siirtymä. Tähän 
osallistui kolme vaeltajasta aikuiseksi siirtynyttä partiolaista. 
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2.6 Sisupartio 

 
Mavan sisupartiotoimintaan osallistui vuoden aikana 11 sisua. Sisupartiolaiset 
suorittivat kokouksissaan tarpojaohjelmaa. Keväällä luovuustarpon suoritti 9 
sisuvartiolaista. Yksi sisuvartioiden johtajista järjesti partiojohtajan peruskurssin 
johtamistehtävänään Sisupussiskaba-nimisen partiotaitokilpailun lippukunnan 
sudenpennuille. Rastien toteutus suunniteltiin sisuvartioiden kokouksissa ja 
sisuvartiolaiset osallistuivat rastien vetämiseen yhdessä johtajien kanssa. 
 

 

 
 

2.7 Perhepartio 
 

Perhepartiotoiminnassa oli mukana vuoden aikana kymmenen perhettä ja kävijöitä oli 
kerrasta riippuen 10-20. Perhepartion kokouksia oli noin kerran kuukaudessa. Osa 
kokouksista pidettiin kololla ja kolon läheisyydessä sekä Nöykkiön nuorisotilalla ja osa 
kokouksista suuntautui lähiretkikohteisiin. Perhepartiolaisten ohjelmassa käytettiin 
uutta Suomen Partiolaisten perhepartiolle kehiteltyä partio-ohjelmaa. 

 

2.8 Johtajien yhteinen ohjelma 

 
Lippukunnan aikuiset, vaeltajat ja samoajat ovat avustaneet lippukuntaa ja muita 
ryhmiä retkien järjestämisessä. Toukokuussa lippukunnan johtajisto rentoutui 
kevätgrillauksen merkeissä Nuuksiossa 9 osallistujan voimin. Elo-syyskuun vaihteessa 
12 johtajaa suuntasi Evolle Suomen Partiolaisten Johtajatulille. Joulukuussa 
johtajiston pikkujoulut keräsivät kololle 7 osallistujaa muistelemaan kulunutta vuotta. 
 
Lippukuntamme kevät- ja syyskokouksia uudistettiin. Kevätkokouksen yhteydessä 
järjestettiin neljä eri koulutusta, joihin lippukuntamme johtajisto sai osallistua oman 
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kiinnostuksensa mukaan. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin kaikille johtajille 
suunnattu Haaveiden lippukunta -paja, jossa alustettiin sitä, minkälainen lippukunta 
haluamme olla tulevaisuudessa. Työstöä jatketaan vuonna 2020. 
 
 

 
 

3. LÄHTEKÄÄMME METSÄÄN RETKELLE: Retket ja leirit 

3.1 Ikäkausien ja ryhmien retket 
 
Sudenpentulaumat tekivät vuoden aikana yhteensä kahdeksan retkeä, joista yöretkiä 
oli seitsemän ja päiväretkiä yksi. Retkille osallistui keskimäärin 10 sudenpentua ja 3-4 
akelaa eli sudenpentujen johtajaa per retki. 
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Seikkailijajoukkueet tekivät vuoden aikana yhteensä seitsemän yöretkeä sekä kaksi 
päiväretkeä. Syksyllä seikkailijoilla oli iso maastoretki, jolle lähti kolme joukkuetta. 
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Tarpojille järjestettiin ikäkauden yhteinen yöretki, jossa oli 36 osallistujaa. 
Mastomurmelit ja Pinkit Ponipojat järjestivät yhteisen yöretken, jolla oli yhteensä 11 
osallistujaa. Tarpojavartio Tulikäärmeet järjestivät oman yöretken, jolla oli viisi 
osallistujaa. Mastomurmelit järjestivät myös oman yöretken, jolla oli seitsemän 
osallistujaa. Kaikki tarpojavartioiden omat retket sekä Mastomurmeleiden ja Pinkkien 
Ponipoikien yhteisretki toteutettiin maastoretkinä, mikä on merkittävää verrattuna 
aikaisempien vuosien useisiin kämppäretkiin. Tarpojien retkitoiminnassa toteutuikin 
vuoden 2019 pyrkimys siihen, että retket ohjautuisivat metsään. 

 
Vuoden aikana lippukunnassa järjestettiin neljä ryhmien omaa samoajaretkeä. 
Vaeltajat retkeilivät tammikuussa ja retkellä osallistujia oli kuusi. Vaeltajat tekivät 
myös päiväretken viiden osallistujan voimin. Lisäksi marraskuussa järjestettiin 
vaeltajasiirtymä uusille vaeltajille. Kyseiselle yöretkelle osallistui seitsemän vaeltajaa 
sekä kaksi vaeltajaluotsia. 
 
Lippukunnan johtajiston kesken kertailtiin erätaitoja helmikuussa koko johtajiston 
yhteisellä erätaitoretkellä, jolle osallistui yhteensä 22 samoajaa, vaeltajaa ja aikuista. 
 
 

 
 
 

3.2 Koko lippukunnan yhteiset retket, leirit ja vaellukset 
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Joulukuussa järjestettiin lippukunnan jouluretki perinteisesti Kiljavan leirikeskuksessa. 
Osallistujia oli jokaisesta lippukunnan ikäkaudesta ja myös sisuvartio sekä perhepartio 
osallistuivat retkelle. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 160. Retkellä päästiin 
kertaamaan talviretkeilytaitoja, sillä seikkailijat, tarpojat, samoajat ja osa vaeltajista 
sekä aikuisista yöpyivät toisen yön kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa. 

 
 

 
 
 
Kesäkuussa järjestettiin lippukunnan oma kolmen vuorokauden kesäleiri 
sudenpennuille ja seikkailijoille. Osallistujia oli jokaisesta lippukunnan ikäkaudesta ja 
myös perhepartio osallistui leirille osan ajasta. Kesäleirillä oli yhteensä 124 
osallistujaa. 
 
 

 
 

 
Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset tekivät elokuun alussa neljän päivän 
vaelluksen Repoveden kansallispuistoon. Vaellukselle valmistauduttiin jo keväällä 
vaelluksen valmistautumisillan merkeissä, joka kokosi 16 mavalaista kuulemaan 
vaelluksesta. Itse vaellukselle osallistui 23 mavalaista. 
Kesäkuussa mavalaisia osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten samoajaleiri 
IHQU:lle. Yhteensä mavalaisia osallistui 15, joista osa osallistujina ja osa leirin 
tekijöinä. Heinä-elokuussa järjestettiin  maailmanjamboree Pohjois-Amerikassa, jonne 
Suomen joukkueessa matkusti neljä mavalaista samoajaa. 
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4. EI OPPI OJAAN KAADA: Koulutukset 
 

Useat lippukuntamme jäsenet ovat osallistuneet Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
järjestämiin koulutusviikonloppuihin ja -iltoihin. Lippukuntamme haluaa tietoisesti tukea 
johtajien kouluttautumista ja osaamisen ylläpitämistä maksamalla lippukuntalaisten kurssi- ja 
koulutusmaksut.  
 
Tervetuloa Partioon -kurssille osallistui yksi uusi johtaja. Sudenpentuohjelma -
iltakoulutukseen osallistui yksi sudenpentujen johtaja ja yksi sudenpentujohtaja osallistui 
akelakurssille. Lippukuntasemman koulutuksissa kävi lippukunnan varajohtaja sekä kaksi 
muuta lippukuntamme johtajaa. 

 
Partiojohtajan peruskurssin aloitti kaksi johtajaa, ja he molemmat saivat myös vuoden aikana 
partiojohtajan valtakirjan. Näiden lisäksi valtakirjan sai alkuvuodesta kolme PJ-kurssille 
edellisenä vuotena osallistuna lippukuntalaistamme. Yksi lippukuntamme jäsen oli myös 
kouluttamassa partiojohtajan peruskurssilla. 
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Yksi lippukuntalainen osallistui partiojohtajien jatkokoulutukseen. Partiojohtajien 
jatkokoulutus (Ko-Gi) on toiselta nimeltään Kolmiapila-Gilwell -koulutus ja se on Suomen 
Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu partiossa toimiville aikuisille, 
jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa 
toimintaansa partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin. 
 
Kesäleirejä valmistaviin iltakoulutuksiin osallistui molemmat sudenpentu-seikkailijaleiri 
Faunan johtajat sekä leirin ohjelmasta vastaava. Syventävään talouskoulutukseen osallistui 
lippukuntamme taloudenhoitaja. Syksyn partiotaitokilpailun järjestämisvuoron ollessa 
meidän alueella osallistui neljä lippukuntalaista kisanjärjestäjäkurssille. 
 
Espoonlahden lippukuntien yhteiselle ryhmänohjaaja- eli RO-kurssille osallistui Mavasta 
kahdeksan samoajaa. Kurssiin kuului kaksi koulutusviikonloppua sekä kolme iltaa. Näiden 
lisäksi kurssilaiset tekevät lippukunnassamme puoli vuotta johtamisharjoittelua ja saavat 
kurssin päätökseen keväällä 2020. Kurssin tekemiseen osallistui useita lippukuntamme 
johtajia. Pidämme samoajien kouluttamista ryhmänohjaajiksi erittäin tärkeänä lippukunnan 
tulevaisuuden kannalta, joten tarjoamme kurssin kaikille samoajille, kustannamme 
kurssimaksun sekä annamme lippukuntamme panosta kurssin järjestämiseen. 
 
RO-kurssin lisäksi keväällä  järjestettiin Espoonlahden lippukuntien yhteinen HEVI-ROK, joka 
oli ryhmänjohtajille suunnattu jatkokurssi. Mavasta osallistujia oli seitsemän. Kurssilla 
pohdittiin tarkemmin ryhmänjohtamista ja omaa johtajuutta.  
 
Kaksi mavalaista nuorta osallistui Suomen partiolaisten järjestämälle YSP-kurssille (Young 
Spokespeople). YSP-kurssilla kouluttaudutaan medialähettilääksi. Yksi lippukuntamme jäsen 
osallistui Suomen partiolaisten Y-trainee -koulutukseen (yhteiskuntasuhde-trainee -
koulutus). Koulutuksessa opittiin, miten yhteiskuntamme päätöksiä tehdään ja kuinka niihin 
voi itse vaikuttaa myös partion kautta. Lisäksi yksi lippukuntalainen osallistui loppuvuodesta 
Mittarimato-leikkikurssille. 
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5. HOPEA EI OLE HÄPEÄ: Kilpailutoiminta 
 

Espoon Partiotuen vuosittaiseen lumiveistoskisaan osallistui kaksi sudenpentulaumaa, 
Taitavat Tiikerit ja Sudet, sekä perhepartioryhmä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
järjestämiin 7. nopeimpiin partiotaitokilpailuihin osallistui vaeltajien ja aikuisten vartio. 
Törmä-päiväkisaan osallistuivat turkoosiin sarjaan seikkailijajoukkue Laiskiaiset (kahdella 
vartiolla, sijoitukset 8/40 ja 9/40) ja seikkailijajoukkue Mustikkamuumit (18/40) sekä lilaan 
sarjaan seikkailijajoukkue Super-Kurret (20/34) ja tarpojavartio Mastomurmelit (11/34). 
 
Espoon Partiotuen Vihree-pyöräkisan johtajapari oli Mavasta. Johtajien lisäksi 
lippukunnastamme osallistui useita muita tekijöitä kisan järjestämiseen: kahdeksan 
samoajaa, kaksi vaeltajaa ja yksi aikuinen. Perinteiseen Espoon Partiotuen päiväkilpailu 
Pinkkiin osallistui Mavasta neljä sudenpentulaumaa, yhteensä 45 lasta ja 10 johtajaa. 
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Espoon Punanen -partiotaitokilpailun järjestäjävuorossa oli tällä kertaa oma 
alueyhdistyksemme, Espoonlahden lippukunnat ry. Kisan varajohtaja oli Mavasta, ja 
kisatoimikunnassa oli muitakin lippukuntalaisia. Koska kilpailun järjestäminen on iso 
ponnistus alueelle, tarvitaan lippukunnasta paljon tekijöitä mukaan. Mavasta olikin mukana 
eri tehtävissä lähes kolmekymmentä partiolaista: kahdeksan samoajaa, seitsemän vaeltajaa 
ja kaksitoista aikuista. Mavalaisia nähtiin myös kilpailijoissa, kun valkoisessa sarjassa kilpaili 
mavalainen seikkailijajoukkue. 
 
Partiotaitojen Itäpiste 2019 -syys-SM-kisoihin osallistui Mavasta yksi joukkue, jossa oli 
mukana kaksi mavalaista vaeltajaa sekä vahvistusta toisesta espoolaisesta lippukunnasta. 
Samaisessa kilpailussa oli myös yksi mavalainen aikuinen tekijänä. Marraskuussa 
kaupunkisuunnistuskilpailu Hiipivään Haamuun osallistui yksi seikkailijoista ja heidän 
sampoistaan koostuva vartio sekä yksi samoajista koostuva vartio. 
 
Lisäksi lippukunnassamme järjestettiin oma partiotaitokilpailu, kun sisupartiolaiset 
järjestivät yhteistyössä samoajien kanssa Sisupussiskaban lippukunnan sudenpennuille. 
Päiväkisassa tutustuttiin moninaisuuteen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden maailmaan. 
Tapahtuman tarkoitus oli tuoda sisupartiota yhä näkyvämmäksi osaksi lippukuntaamme. 
Kisaan osallistui noin 30 sudenpentua johtajineen. 
 
 

 
 

6. SIIS VIELÄ KIITOS KAIKESTA: Juhlat ja palkitseminen 
 

Toukokuussa Mastonvartijoiden jäsenet läheisineen kokoontuivat lippukunnan kevätjuhliin 
Hanikan virkistyskeskukseen lähes 90 hengen voimin. Syyskauden päätteeksi järjestimme 
joulujuhlat koko lippukunnan joulukuisen retken yhteydessä, ja kutsuimme kotiväen mukaan 
viimeiseen retkipäivään. Tapahtumaan kerääntyi noin 200 osallistujaa. 
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Kummankin juhlan yhteydessä kotiväki pääsi tutustumaan paremmin partiotoimintaan 
partioteemaisella rastiradalla lasten ja nuorten johdattamina. Juhlissa esittelimme 
lippukunnan toimintaa kauden ajalta, jaoimme ikäkausien suoritus- ja taitomerkkejä ja 
palkitsimme ansioituneita ryhmiä ja lippukuntalaisia. Lisäksi uudet sekä uuteen ikäkauteen 
siirtyvät jäsenet pääsivät antamaan partiolupauksensa. 
 
 

 
 
 
Juhlien yhteydessä muistimme ansiomerkeillä sellaisia ansioituneita jäseniämme, joiden 
rautaista osaamista ja esimerkillistä partiomieltä halusimme erityisesti nostaa valokeilaan. 
Viime vuoden tapaan olemme halunneet laittaa erityistä panosta ansiomerkkeihin, koska 
koemme niiden olevan tärkeä osa partiota ja tapa osoittaa jäsenillemme, että arvostamme 
heidän rooliaan ja työtään lippukunnassamme. 
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sudenpääsolki jaettiin kymmenelle innokkaalle 
sudenpennulle tai seikkailijalle. Esimerkillisestä partiotoiminnastaan Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten tarpojasoljen sai yksi tarpoja ja samoajan ansiosoljen yksi samoaja. Sinnikkäästä 
ryhmän johtamisesta kiitettiin yhtä aikuista Suomen Partiolaisten Collanin soljella.  
Pitkäaikaisesta ja ansioituneesta partiopolusta tunnustuksen saivat kolme johtajaa 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssisella ansiomitalilla. 
 
Lisäksi kuluneena vuonna otimme asiaksemme erityisesti Suomen Partiolaisten Mannerheim-
solkien anomisen. Mannerheim-soljet ovat arvostettuja tunnustuksia, jotka kertovat 
kantajansa kasvamisesta ja sitoutumisesta partion arvomaailmaan niin partiossa kuin sen 
ulkopuolella. Lippukuntamme kolmelle nuorelle aikuiselle myönnettiin Mannerheim II -solki 
ja kahdelle Mannerheim I -solki. 
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Syksyllä lippukunnassa juhlistettiin yllätysjuhlan merkeissä 30 vuotta aktiivisesti Mavassa 
toiminutta Laijaa, joka on korvaamaton tuki lippukunnan nuorille ja vanhemmillekin johtajille. 
Juhlia oli järjestämässä noin 20 mavalaista samoajaa, vaeltajaa ja aikuista, ja juhliin oli lisäksi 
kutsuttu partioystäviä vuosienkin takaa. 
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7. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA: Alue- ja piiritoiminta 
 
Mastonvartijoiden pääasialliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Latokaski, Tillinmäki ja 
Nöykkiö, ja lippukunta oli jälleen mukana alueella järjestetyissä tapahtumissa. Alkukeväästä 
10 Laiskiaiset-seikkailijajoukkueen jäsentä johtajansa kanssa järjesti partio-ohjelmapisteen 
Latokaski-seuran talviriehassa. Toukokuussa Mavan kolme ryhmää osallistui lippukunnan ja 
Latokaski-seuran yhteiseen alueen siivouspäivään.  
 
Syksyllä Mastonvartijat oli mukana Latokaski-seuran syystempauksessa, jossa kolme johtajaa 
ja seitsemän seikkailijaa esitteli lippukunnan toimintaa ja järjesti ohjelmaa. Tapahtumien 
avulla vahvistimme yhteistyötä alueyhdistyksen kanssa, tavoitimme ja kohtasimme satoja 
alueen asukkaita sekä markkinoimme lippukuntamme toimintaa ja partiota. 
Mastonvartijoiden tarpojavartio järjesti tehtävärastin Kantokasken koulun syysrasteilla. 
Koulun kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää erityisesti sen takia, että lippukuntamme 
sudenpentulaumat kokoontuvat koulun tiloissa. 
 
 

 
 
 
Mastonvartijoiden taustayhteisönä toimii Espoonlahden seurakunta ja alueyhdistyksenämme 
Espoonlahden Lippukunnat ry eli ELLI. Espoonlahden lippukuntien johtokunnassa 
Mastonvartijoita on edustanut lippukuntamme varsinainen jäsen ja varajäsen. Vuoden aikana 
järjestettyihin Espoonlahden lippukuntien aluetapaamisiin ja ELLIn ja Espoonlahden 
seurakunnan yhteistyötapaamisiin osallistui Mastonvartijoiden lippukunnanjohtaja, 
lippukunnanjohtajan apulainen, ohjelmajohtaja sekä pestijohtaja. Vuoden alussa 
Mastonvartijoiden johtokolmikko kokousti Mavan lissun eli lippukunnan oman 
seurakuntayhteyshenkilön kanssa ja suunnitteli kevään yhteistyötä. Mavan lissu osallistui 
myös kesäkuussa järjestettyyn johtajiston grilli-iltaan.  
 
Mastonvartijat edustivat vuoden aikana myös ELLIn vuosikokouksessa. Lisäksi yksi johtaja 
osallistui alueyhdistyksen perinteiseen  kesägrillaukseen. Johtokolmikko osallistui 
aluetapaamisten ohella myös alueen omaan johtokolmikkoiltaan. ELLIn joulusaunaan 
osallistui yksi mavalainen. 
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ELLIn lisäksi Mastonvartijat kuuluu aluejärjestö Espoon Partiotuki ry:hyn eli EPT:hen sekä 

piirijärjestö Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:hyn eli PäPaan, joiden vuosikokouksissa 

Mavalla on äänioikeus. PäPan vuosikokouksessa Mastonvartijoita edusti viisi johtajaa. 

Kyseisessä kokouksessa lippukuntamme palkittiin isojen lippukuntien sarjan voittajana piirin 

kasvukisassa. Lisäksi kaksi vaeltajaa osallistui keväällä Päpan järjestämään Kenelle ääneni 

kuuluu? -vaalitilaisuuteen. 

 

Myös EPT:n kevätkokouksessa oli mukana yksi mavalainen johtaja. Lisäksi yksi vaeltaja 

osallistui EPT:n järjestämälle vaeltajien puukkokurssille. Kevään päättäneessä perinteisessä 

johtajiston EPT-klubissa oli mukana neljä johtajaa, ja EPT-gaalaillallisilla marraskuussa kolme 

johtajaa. Myös johtajien rantalentisturnaukseen osallistui mavalaisia. 
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää jäsenlippukuntien johtajistolle myös muita 
mahdollisuuksia kokoontua yhteen. Lippukuntien Super-Semmaan osallistui 
lippukunnanjohtajan apulainen ja kaksi muuta johtajaa sekä järjestäjänä yksi aikuinen. 
Partioviikolla PäPan Partiojohtajien juhlaillalliselle osallistui kolme johtajaa. 
 

8. VIELÄ MAINITTAKOON: Muuta 
 

Lippukuntamme osallistui perinteisesti Suomen Partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin 
ja myi yli 2900 kalenteria. Tämä oli määrällisesti eniten sekä pääkaupunkiseudulla että koko 
Suomessa. Adventtikalenterien hinta nousi, ja samalla nousi myös lippukuntien osuus. Hinnan 
noususta johtuen emme osanneet arvioida, mikä olisi kalentereiden menekki. Kalentereita 
meni kuitenkin hyvin kaupaksi ja näin ollen loppuvuoden varainhankintakampanja onnistui 
selkeästi odotuksiamme paremmin. 
 
 

 
 

 
Lippukunta hankki kesän leirejä varten uusia leiritarvikkeita ja uusi retkeilykalustoaan myös 
ympäri vuoden viime vuosina kasvaneen jäsenmäärän vuoksi. Suurimpia hankintoja olivat 
uudet Naiger-teltat, joita ostettiin lippukuntaan Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen 
kalustoapurahan avulla viisi kappaletta. Kasvatamme telttavarastoamme, jotta 
lippukuntamme jäsenet mahtuvat nukkumaan leireillä ainakin osittain lippukunnan omiin 
telttoihin. Käytämme oman kaluston lisäksi paljon Espoon kaupungin leirivälinelainaamoa. 
 
Lippukuntamme haki vuonna 2019 Waldemar Von Frenckell -säätiöltä apurahaa 
aikuisrekrytoinnin ja -toiminnan tueksi. Käytimme rahaa vaeltajien ja aikuisten toiminnan 
kehittämiseen ja heidän kiinnittämiseensä lippukuntamme toimintaan. Apurahalla myös 
kehitettiin perhepartiotoimintaa. Tällä rahalla mahdollistimme muun muassa vaeltajien ja 
uusien aikuisten siirtymät sekä perhepartiolaisten osallistumisen jouluretkelle. 
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos jäi reilusti plussalle erityisesti tuottoisan 
adventtikalenterimyynnin takia. Hallitus on päättänyt käyttää kertyneet tuotot vuoden 2020 
kesäleirimaksujen tukemiseen, johtajien retkimaksujen poistamiseen sekä ryhmien 
toimintarahan kasvattamiseen. 
 
Vuonna 2020 jatkamme laadukkaan partiotoiminnan tarjoamista alueemme lapsille ja 
nuorille. Tarjoamme lippukunnassamme jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallisen ja 
hyväksyvän ympäristön kasvaa kohti aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. 
Lippukunnassamme on myös aikuisten hyvä harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä! 
 
 

 
 

 


