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TIIVISTETYSTI: Mastonvartijoiden vuosi 2022 lukuina

259 jäsentä
Toimintaa yli 190 lapselle ja nuorelle
Noin 120 yli 15-vuotiasta vapaaehtoista johtajaa

Noin 420 viikkokokousta
19 aktiivista ryhmää

16 lippukunnan omaa yöretkeä
7 lippukunnan omaa päiväretkeä

25 lisäkoulutusta hankkinutta johtajaa
21 jaettua ansiomerkkiä esimerkillisille jäsenille

Yli 2 820 myytyä adventtikalenteria
Yli 12 000 euroa tuottoa omatoimisella varainhankinnalla

65 Instagram-julkaisua
Lähes 1 000 henkilöä tavoittavaa sosiaalisen median viestintää
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KOHTI HAAVEITA: Vuoden 2022 tavoitteiden täyttyminen

Vuonna 2022 Mastonvartijoiden toiminnan kehittämistä ovat ohjanneet kolme
päätavoitetta: 1) johtajien viihtyminen ja hyvinvointi, 2) lippukunnan toiminnan näkyvyyden
lisääminen sekä 3) tuen kohdentaminen erityisesti tarpoja- ja samoajaikäkausiin eli 12–15- ja
15–17-vuotiaiden toimintaan. Alla avaamme sitä, millaisia askeleita näitä tavoitteita kohti on
vuoden aikana otettu. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu myös liikennevaloin, jossa vihreä
merkitsee tavoitteen toteutumista, keltainen tavoitteen osittaista toteutumista ja punainen
tavoitteen toteutumatta jäämistä.

1. Johtajisto viihtyy ja voi hyvin

a. Kaikkien lippukunnan johtajien kanssa käydään
pestikeskustelu pestin alussa, välissä ja lopussa.

i. Sekä pestin itsearviointiin ja palautteenantoon keskittyviä
päätöspestikeskusteluita että pestin puolivälissä pidettäviä
välipestikeskusteluita on käyty lippukunnassamme jonkin
verran. Lippukunnan isojen retkien ja leirien johtajien
pestaamisesta on tullut vakiintunut tapa, ja heille pidetään
ainakin aloitus- ja päätöspestikeskustelut. Pestikeskustelut
ovat myös tulleet johtajistolle tutummiksi ja niitä osataan
pyytää ja tarjota entistä enemmän. Päätös- ja
välipestiskeskustelujen vakiinnuttamisessa on vielä
kehitettävää, sillä ne usein unohtuvat pitää.

b. Pestaamisen tueksi kasataan materiaali, joka sisältää ohjeita ja
vinkkejä aloitus-, väli- ja päätöspestikeskustelun pitämiseen.

Vuonna 2022 työstimme johtajiston manuaalia, johon on
koottuna kaikki lippukunnan käytänteet. Manuaaliin
koottiin myös ohjeita pestaamiseen. Varsinainen
pestaamisen tukimateriaali kuitenkin jäi kasaamatta.

c. Johtajistolle järjestetään matalan kynnyksen ohjelmaa
säännöllisesti ainakin neljä kertaa vuodessa.

i. Keväällä Mavan johtajisto tapasi yhdessä kerran
kevätkauden päätöksessä. Syksyllä suunniteltiin
säännöllisempää johtajaohjelmaa tarkoituksena herättää
henkiin johtajaneuvostot. Johtajiston tapaamisia alettiin
järjestää joka kuukausi kuun viimeisenä sunnuntaina.
Tapaamisia ehdittiin pitää syksyn aikana kaksi ja lisäksi
joulukuussa järjestettiin johtajiston pikkujoulut.

d. Kehitetään lippukunnan kiittämiskulttuuria esimerkiksi arjen
pienillä kiitoksilla ja jakamalla kiitospinssejä aktiivisesti.



3

i. Lippukunnassa on kiertänyt kiitospinssejä ja johtajia on kannustettu

jakamaan niitä eteenpäin. Vuonna 2022 Mavassa haettiin

johtajistolle suuri määrä ansio- ja aatemerkkejä, joita jaettiin

vuoden aikana jopa 14 kappaletta.

2. Lippukunnan tapoja ja perinteitä tehdään näkyviksi

a. Nostatetaan Mava-henkeä kehittelemällä oma
nimikkotapahtuma Mastoralli, josta pyritään luomaan uusi
perinne lippukuntaan.

i. Mastoralli oli tarkoitus järjestää syksyllä 2022 kauden
aloitustapahtumana. Samaan ajankohtaan kuitenkin osui
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kohtaaminen, joten
päätimme olla järjestämättä Mastorallia ja aloittaa kauden
lähtemällä yhdessä paraatiin.

b. Tehdään lippukunnan tapoja ja ryhmien toimintaa näkyvämmiksi
Mastodontti-blogilla, jonka tekoon koko lippukunta osallistuu.

i. Mastodontti-blogia ei saatu aktivoitua vuonna 2022.
Mavan ryhmille helpommin lähestyttävänä tapana tuoda
toimintaa näkyville on osoittautunut blogin sijasta some.
Lisäsimmekin lippukunnan toiminnan näkyvyyttä
lippukunnan sosiaalisessa mediassa. Jaoimme ryhmille
somevuoroja, joiden aikana ryhmät saivat julkaista
matalalla kynnyksellä materiaalia lippukunnan
Instagram-tilille.

c. Lippukunta juhlistaa 40-vuotisjuhlavuotta.
i. Lippukunta juhli 40-vuotisjuhlavuotta järjestämällä

erilaisia juhlallisuuksia. Lippukunnan Myyrä-kesäleirillä
järjestettiin juhlapäivä, johon oli kutsuttu mavalaiset
kotiväkineen. Juhlapäivälle oli suunniteltu yhteistä
ohjelmaa. Juhlavuosi huipentui iltajuhlaan, joihin osallistui
nykyisiä ja entisiä mavalaisia johtajia sekä alueen
lippukuntien edustajia. Juhlavuositeema näkyi vuoden
aikana esimerkiksi ohjelmavinkeissä ja muissa
tapahtumissa, kuten johtajiston syntymäpäiväteemaisessa
kevätkauden päätöksessä.
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3. Lippukunnassa toteutetaan laadukasta tarpoja- ja
samoajaohjelmaa

a. Järjestetään enemmän yhteistä ohjelmaa sekä tarpojille
että samoajille.

i. Tarpojille järjestettiin vuoden 2022 aikana paljon yhteistä

ohjelmaa. Huhtikuussa koko tarpojaikäkausi retkeili

yhdessä eräretkellä. Mavan omia KITTejä eli Koko

Ikäkauden Tarpojatapaamisia järjestettiin yksi kevään ja

yksi syksyn aikana. Lisäksi lippukunnan kevät- ja jouluretkellä

järjestettiin tarpojille ikäkauden omaa ohjelmaa. Myös samoajille

järjestettiin eräretkellä omaa ohjelmaa paussin muodossa.

b. Tarpojia ja samoajia tsempataan ja saatetaan lippukunnan
ulkopuolisiin tapahtumiin.

i. Mavan tarpojia ja samoajia osallistui suurella joukolla
PäPan Chilliin kesäkuussa. Syksyllä järjestettyyn EPT:n
partiotaitokisa Punkku, johon Mavan tarpojia ja samoajia
kannustettiin osallistumaan. Punkussa mavalaisia tarpojia
kisasi kahdessa vartiossa. Myös samoajia osallistui kaksi
vartiota. Samoajia kannustettiin osallistumaan EPT:n
Vimma-viikonloppuun, joka on samoajille suunnattu
tapahtuma. Samoajia osallistui Vimmaan kolme.

c. Lippukunta järjestää syyslomavaelluksen, johon houkutellaan
erityisesti tarpoja-samoajaikäisiä.

i. Vaellus jätettiin järjestämättä, sillä syksy oli ollut hyvin
kiireinen.

d. Tarpojat ja samoajat saavat mielekkäitä ja sopivan kokoisia
johtamiskokemuksia lippukunnan retkillä ja leireillä.

i. Samoajia kannustettiin omalle tasolleen sopivan kokoisiin pesteihin

lippukunnan erä- ja jouluretkellä sekä kesäleiri Myyrällä. Samoajat

osallistuivat niin ohjelmaan, muonitukseen kuin huoltoonkin. Kesäleiri

Myyrällä tarpojille ei ollut omaa ohjelmaa, vaan sen sijaan he pääsivät

hoitamaan erilaisia johtamistehtäviä esimerkiksi muonituksessa ja

ohjelmassa. Tarpojat esimerkiksi vetivät ohjelmarasteja nuoremmille

partiolaisille ja osallistuivat ruoanlaittoon.
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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 Latokaskessa sijaitsevassa 92 neliön liikehuoneistossa, joka on vuokralla yksityiseltä
taholta. Viime vuosina 7–9-vuotiaiden sudenpentulaumat ovat toimineet Kantokasken
koululla, koska kolon tilat eivät riitä kaikille ryhmille. Erityistä tukea tarvitseville nuorille ja
nuorille aikuisille suunnattu sisuryhmä on kokoontunut seurakunnan tiloissa Soukan
kappelilla ja partiolippukunta Lounapartion tiloissa.

Vuoden 2022 päättyessä lippukuntaamme kuului 265 partiolaista. Vuoden aikana
lippukunnassamme pidettiin noin 420 puolentoista tunnin mittaista perhepartion,
sudenpentujen, seikkailijoiden, tarpojien, sisujen, samoajien ja vaeltajien kokousta.
Kokoukset järjestettiin pääasiassa kololla sisällä ja ulkona. Keväällä purettujen
koronarajoitusten jälkeen kaikki toiminta on pystytty järjestämään normaalioloissa.

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.

Lippukuntaamme luotsasi lippukunnanjohtajasta, lippukunnanjohtajan apulaisesta,
pestijohtajaparista ja ohjelmajohtajasta koostuva johtoviisiikko, joka vastaa lippukunnan
johtotehtävistä yhdessä hallituksen, sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa. Hallitus kokousti
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kuluneen vuoden aikana 11 kertaa ja johtoviisikko 9 kertaa. Lippukunnan hallintoa valvoivat
toiminnantarkastajat, joiden kanssa lippukunnan johto kokousti maaliskuussa
toiminnantarkastuksen merkeissä. Lippukuntamme viestintää koordinoivat viestintäjohtaja
ja somevastaavat.

Mastonvartijoiden viestintä näkyy ja kuuluu monessa kanavassa. Kuluneena vuonna
kokosimme kuukausittain kotiväelle ja johtajistolle suunnatut omat sähköpostiuutiskirjeet ja
lisäsimme tietoa toiminnasta nettisivuillemme. Päivitimme aktiivisesti lippukunnan
Facebookia ja julkaisimme lippukunnan Instagram-tilillä @mastonvartijat yli 60 julkaisua ja
useita tarinoita, joiden kautta esittelimme lippukunnan toimintaa, tiedotimme tapahtumista
ja jaoimme lippukunnan hyvää henkeä kaikkien nähtäville. Vuonna 2022 jatkoimme
aiempana vuonna käyttöön otettuja ryhmien somevuoroja. Ryhmille jaettiin omat viikot,
jolloin heitä kannustettiin julkaisemaan kuvia ja videoita viikkotoimminnasta lippukunnan
Instagram-tilille.

2. IKÄ ON VAIN NUMERO:  Ikäkausitoiminta

Lippukunnan viikkotoimintaa on järjestetty aktiivisesti niin kevät- kuin syyskaudellakin.
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,
12–28-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.
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Lippukunnassamme on järjestetty jo useita vuosia sisupartiotoimintaa, joka on tarkoitettu
erityistä tukea tarvitseville autismin kirjon nuorille ja nuorille aikuisille. Vuonna 2022
lippukunnassa toimi yksi sisuvartio. Mastonvartijoiden, Espoon Autismi- ja
Aspergeryhdistyksen sekä Espoonlahden seurakunnan yhteistyössä järjestämä sisuvartio
Mavarana on kokoontunut Soukan kappelilla sekä lippukunta Lounapartion kololla, joka on
Soukan kappelin tiloissa.

Mastonvartijoissa järjestettiin vuonna 2022 myös perhepartiotoimintaa, johon kaikki alueen
perheet toivotettiin tervetulleiksi. Perhepartio on koko perheen yhteistä, partiohenkistä
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toimintaa, jossa myös perheen alle kouluikäiset lapset saavat makua partiotoiminnasta
viikonloppuna järjestettävissä tapaamisissa ja päiväretkillä. Perhepartion kautta nuorimmat
lippukuntamme toimintaan osallistuneet ovat 0–6-vuotiaat perhepartiolaiset, ja heidät on
liitetty myös Mastonvartijoiden virallisiksi jäseniksi.

Ryhmien lukumäärä 2022 Kevät Syksy

Perhepartio 0–6-v. 1 1

Laumat 7–9-v. 4 4

Joukkueet 10–12-v. 4 5

Tarpojavartiot 12–15-v. 3 2

Samoajavartiot 15–17-v. 2 2

Vaeltajavartiot 18–22-v. 1 1

Sisuvartiot 14–22-v. 1 1

2.1 Sudenpennut

Lippukunnan toimintaan osallistui vuoden aikana 57 sudenpentua yhteensä viidessä
eri laumassa. 14 sudenpentua antoi lupauksen ja myös ikäkauden aloitusmerkkejä
jaettiin 14 kappaletta. Sudenpennut tekivät vuoden aikana yhteensä 20 erilaista
sudenpentujen jälkeä ja jälkimerkkejä jaettiin lippukunnassa noin 350 kappaletta.
Sudenpentujen päätösmerkkejä jaettiin 13 kappaletta.
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2.2 Seikkailijat

Seikkailijaikäkauteen kuului vuoden aikana yhteensä 50 seikkailijaa viidessä eri
joukkueessa. 12 seikkailijaa antoi lupauksen ja 11 suoritti ikäkauden aloitusmerkin.
Seikkailijat suorittivat myös ilmansuuntia eli aktiviteettikokonaisuuksia. Pohjoisen teki
11 seikkailijaa, etelän 29, lännen 20 ja idän 17 seikkailijaa. Lisäksi väli-ilmansuunnan
suoritti yhteensä 20 seikkailijaa. Seikkailijaohjelman mukaisia haasteita seikkailijat
suorittivat vuoden aikana 10 erilaista ja haastemerkkejä jaettiin lippukunnassa noin
100 kappaletta. Vuodenvaihteessa jaettiin 15 päätösmerkkiä, kun kaksi joukkuetta
siirtyi tarpojiksi.
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Vuonna 2022 järjestettiin kaksi Sepeliä yhdessä Espoonlahden lippukuntien kanssa.
Sepelit ovat seikkailijoille suunnattuja tapahtumia. Huhtikuun sepeli oli
Mastonvartijoiden järjestämä. Sepeliin osallistui Mavasta kaksi joukkuetta.
Mavalaisten lisäksi Sepelissä oli mukana seitsemän joukkuetta ELLIn lippukunnista.
Vuoden toisen Sepelin järjesti Mesikämmenet marraskuussa omalla kolollaan.
Marraskuun Sepeliin osallistui yksi seikkailijajoukkue.

2.3 Tarpojat



11

Vuoden aikana lippukunnassamme toimi 53 tarpojaa kolmessa eri vartiossa. Kaksi
tarpojaa antoi lupauksen. Tarpojat suorittivat tarppoja eli tarpojien
aktiviteettikokonaisuuksia seuraavasti: luovuustarpon suoritti 31, selviytymistarpon
22 ja minäminätarpon 12 tarpojaa. Syksyn alussa jaettiin 8 tarpojaikäkauden
päätösmerkkiä yhden vartion siirryttyä samoajiksi.

Keväällä järjestettiin Mavan oma KITT, eli Koko Ikäkauden Tarpojatapaaminen, johon
osallistui 18 tarpojaa ja kuusi johtajaa. Myös syksyllä Mava järjesti oman KITT:in,
johon osallistui ainakin 20 tarpojaa ja 5 johtajaa. Loppusyksystä Lounapartio järjesti
Espoonlahden lippukuntien tarpojille KITT:in, johon Mavasta osallistui neljä tarpojaa.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjesti kesäkuussa Chilli-tapahtuman, jossa vietettiin
yö kauppakeskus Redin katolla. Chilli oli suunnattu tarpojille ja samoajille. Mavasta
Chilliin osallistui 14 tarpojaa, yksi samoaja ja yksi vaeltajaikäinen tekijä.

2.4 Samoajat

Samoajatoiminnassa oli mukana yhteensä 29 samoajaa kolmessa eri vartiossa.
Vuoden aikana 8 samoajaa antoi samoajalupauksen ja sai ikäkauden aloitusmerkin.
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Kokouksissaan samoajat suorittivat aktiviteetteja samoajaohjelman taskuista.
Lokakuussa kolme mavalaista samoajaa osallistui EPT:n
Vimma-samoajaviikonloppuun. Vimmaa oli tekemässä kolme mavalaista vaeltajaa.

2.5 Vaeltajat ja aikuiset

Lippukunnan vaeltajaikäkauden muodostivat 24 vaeltajaa. Samoajavartio Koivut
siirtyi syksyllä samoajista vaeltajiksi. Vaeltajat järjestivät keväällä viikonloppuretken.
Vaeltajat osallistuivat lisäksi aktiivisesti lippukunnan retkille, leirille ja tapahtumiin
hoitaen erilaisia vastuutehtäviä. Syksyllä neljä vaeltajaa osallistui PäPan ja
Uudenmaan partiopiirin järjestämään Valo-vaeltajatapahtumaan. Viikonlopun
mittaisella retkellä vaeltajat pääsivät nauttimaan heille suunnitellusta ohjelmasta.
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Vuoden aikana lippukuntaamme liittyi kolme uutta aikuista. Myös aikuiset ovat
vuoden aikana osallistuneet aktiivisesti lippukunnan retkille, leireille ja tapahtumiin.
Vuoden 2022 syksyllä pestattiin kaksi aikuisluotsia, jotka alkoivat suunnittelemaan
omaa toimintaa aikuisille. Syksyn aikana ehdittiin järjestää K22-kokkailuilta, johon
osallistui luotsien lisäksi neljä aikuista.

2.6 Sisupartio

Mavan sisupartiotoimintaan osallistui kevään aikana yhdeksän ja syksyn aikana 10
sisupartiolaista. Sisupartiolaiset suorittivat seikkailijaohjelman haasteita. Syksyllä 10
sisupartiolaista suoritti Kotikulmilla- ja Salapoliisi-haasten. Syksyllä kaksi
sisupartiolaista antoi lupauksen.
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2.7 Perhepartio

Perhepartiolaiset kokoontuivat kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesätaukoa.
Keväällä järjestettiin neljä kokousta, joihin osallistui 5–7 perhettä. Syksyllä
kokoonnuttiin myös neljä kertaa, jolloin toimintaan osallistui 5–11 perhettä. Lisäksi
perhepartiolaiset osallistuivat koko lippukunnan kevät- ja jouluretkelle sekä
kesäleirille.

2.8 Johtajien yhteinen ohjelma

Johtajiston yhteinen retki jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, sillä
tammikuun alussa voimassa olleet koronarajoitukset kannustivat välttämään
johtajiston yöretkiä. Retkeilyn sijasta johtajisto vietti tammikuun viikonloppuja
remontoiden uutta koloa sekä pakkaamalla tavarat vanhalla kololla. Johtajisto tapasi
kevään aikana yhdessä kerran johtajiston kauden päätösjuhlassa, johon osallistui 17
johtajaa.

Johtajistolle on järjestetty perinteisesti yhteistä ohjelmaa kevät- ja syyskokousten
yhteydessä. Vuonna 2022 kevätkokouksen yhteydessä johtajaohjelman sijasta
järjestettiin uuden kolon tuparit, jonne myös koko johtajisto oli kutsuttu.
Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin johtajistolle pestipolkupaja sekä lautapeli-ilta.
Syyskokoukseen ja johtajiston päivään osallistui yhteensä 10 johtajaa.

Vuonna 2022 alettiin järjestämään johtajaneuvostoja, eli säännöllisiä johtajiston
tapaamisia. Tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja lisäksi toteutetaan
johtajahuoltoa tekemällä yhteisiä aktiviteetteja ja viettämällä yhdessä aikaa.
Johtajaneuvostoja järjestettiin kerran kuukaudessa ja syksyn aikana niitä ehdittiin
järjestää yhteensä kolme. Kahteen ensimmäiseen tapaamiseen osallistui kumpaankin
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kolme johtajaa. Syyskauden päätteeksi järjestettiin johtajiston pikkujoulut, joihin
osallistui yhteensä 12 johtajaa.

3. LÄHTEKÄÄMME METSÄÄN RETKELLE: Retket ja leirit

3.1 Ikäkausien ja ryhmien retket

Sudenpentulaumat tekivät vuoden aikana yhteensä neljä päiväretkeä ja kaksi
yöretkeä, joista yksi oli kahden lauman yhteisretki. Retkille osallistui 6–8
sudenpentua ja 2–4 akelaa eli sudenpentujen johtajaa. Yhteisretkelle osallistui 18
sudenpentua ja 6 akelaa.
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Seikkailijajoukkueet tekivät vuoden aikana yhteensä seitsemän yöretkeä ja kaksi
päiväretkeä. Seikkailijoita oli retkillä mukana 6–10 ja tämän lisäksi sampoja eli
seikkailijoiden johtajia 2–5.
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Tarpojavartiot tekivät vuoden aikana kaksi kämppäretkeä ja yhden päiväretken.
Tarpojia oli retkillä mukana 11–17 ja tämän lisäksi johtajia 4–6. Huhtikuussa koko
tarpojaikäkausi retkeili yhdessä viikonlopun mittaisella erätaitoretkellä, jolla nukuttiin
kamiinalämmitteisissä teltoissa ja harjoiteltiin erätaitoja. Erätaitoretkelle osallistui 17
tarpojaa ja 13 johtajaa.
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Samoajavartio Saunapuut järjesti keväällä yöretken, johon osallistui yhdeksän
samoajaa. Myös vaeltajat järjestivät ikäkauden yhteisen retken. Retkelle osallistui
yhdeksän vaeltajaa.

3.2 Koko lippukunnan yhteiset retket, leirit ja vaellukset

Toukokuussa kokoonnuttiin koko lippukunnan yhteiselle kevätretkelle Kattilaniemen
leirikeskukseen. Viikonlopun mittaisella retkellä majoituttiin laavuissa ja teltoissa.
Retken aikana harjoiteltiin erätaitoja. Retkelle osallistui yhteensä 92 mavalaista.
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Kesäkuussa juhlimme Mastonvartijoiden 40-vuotista taivalta Myyrä-nimisellä
juhlaleirillä ja leirillä järjestetyllä juhlapäivällä. Leiri oli suunnattu sudenpennuille ja
seikkailijoille, mutta myös tarpojat pääsivät leirille auttamaan pienissä
johtamistehtävissä. Leiri alkoi seikkailijoiden ja sitä vanhempien osalta perjantaina ja
päättyi tiistaina. Sudenpennut ja perhepartiolaiset leireilivät lauantaista
maanantaihin. Yhteensä mavalaisia leirille osallistui 112. Leirillä selvitettiin Myyrän
mysteeriä ratkomalla erilaisia tehtäviä. Seikkailijoille järjestettiin myös haikki, jolla
päästiin seuraamaan Myyrän jälkiä. Lopulta osallistujat saivat selville Myyrän
mysteerin ja he pääsivät tapaamaan Myyrän. Lauantaina leirillä järjestettiin Mavan
40-vuotisjuhlapäivä, johon oli kutsuttu myös kotiväki. Juhlapäivässä osallistujia oli
leiriläisten lisäksi 38.

Heinäkuussa järjestettiin Suomen Partiolaisten Finnjamboree Kajo, joka keräsi Evolle
yhdeksän päivän ajaksi partiolaisia ympäri Suomen sekä myös ulkomailta. Mava
osallistui Kajolle leirilippukuntana yhdessä Karhunvartijoiden ja Kaskenpolttajien
kanssa. Mavalaisia johtajia osallistui leirilippukunnan pyörittämiseen
leirilippukunnanjohtajan, turva-aikuisen sekä tarpojaluotsien pesteissä. Kajolle
osallistui yhteensä 58 mavalaista tarpojaa, samoajaa, vaeltajaa ja aikuista.

Mastonvartijat osallistui syyskuussa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan
Partiopiirin järjestämään kohtaamiseen, jossa järjestettiin perinteinen partioparaati.
Kohtaamiseen osallistui 35 mavalaista. Paraatin jälkeen halukkaat tarpojat ja johtajat
lähtivät piknikille Suomenlinnaan. Piknikille osallistui seitsemän tarpojaa ja kuusi
johtajaa.

Joulukuun alussa koko lippukunta retkeili yhdessä Mastonvartijoiden perinteisellä
jouluretkellä. Retkelle osallistui ennätykselliset 153 mavalaista eri ikäkausista.
Seikkailijat, tarpojat, sisupartiolaiset sekä johtajaikäiset viettivät retkellä koko
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viikonlopun. Sudenpennuille ja perhepartiolaisille retki oli yhden yön mittainen.
Retken teemana oli avaruus ja ohjelmaa järjestettiin teeman ympärillä kaikille
ikäkausille sudenpennuista aikuisiin. Seikkailijat, tarpojat ja samoajat nukkuivat
yhden yön kamiinalämmitteisissä teltoissa.

4. EI OPPI OJAAN KAADA: Koulutukset

Lippukuntamme jäsenet ovat osallistuneet Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämiin
koulutusviikonloppuihin ja -iltoihin. Lippukuntamme haluaa tietoisesti tukea johtajien
kouluttautumista ja osaamisen ylläpitämistä maksamalla lippukuntalaisten kurssi- ja
koulutusmaksut.

Alkusyksystä 2022 lippukuntamme järjesti oman Ensiapu 1 -kurssinsa, jolle osallistui
yhteensä 12 tarpojaa ja johtajaa mavasta ja yksi samoaja Karhunvartijoista.

Lisäksi johtajia kouluttautui pesteihinsä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämillä
kursseilla. Yksi lippukuntamme johtaja osallistui luotsikoulutukseen. Yksi johtaja osallistui
Nuoren mielen ensiapu -koulutukseen, kaksi johtajaa osallistui Ensiapu 1 -kurssille ja yksi
johtaja osallistui Ensiapu 2 -kurssille.

Kaksi mavalaista johtajaa osallistui vuoden 2022 aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
pj-kurssille eli partiojohtajakoulutukseen. Yksi johtaja osallistui PäPan järjestämään
Ko-Gi-kurssin aloittavien Untuvikko-iltaan. Neljä johtoviisikon jäsentä osallistui PäPan
järjestämään Supersemmaan, jossa on koulutuksellisia pajoja sekä vertaistukea lippukuntien
johtokolmikoille.

PäPan kurssien lisäksi yksi johtaja osallistui Hämeen Partiopiirin järjestämään Ko-Gi-ohjaajien
koulutukseen. Mavalaisia osallistui myös Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutuksiin. Yksi
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johtaja osallistui SP:n Finnjamboree Kajon tarpojaluotsikoulutukseen ja yksi johtaja Kajon
valmentajakoulutukseen.

Espoonlahden lippukunnat ovat tehneet perinteisesti yhteistyötä järjestäen yhdessä
ryhmänohjaaja- eli RO-kurssin ensimmäisen vuoden samoajille. Tänä vuonna ELLIn yhteistä
kurssia ei saatu kasaan, mutta Mastonvartijat toteutti koulutuksen yhdessä kahden muun
espoonlahtelaisen lippukunnan, Karhunvartijoiden ja Kaskenpolttajien, kanssa. Syksyn aikana
järjestettiin kolme kaupunki-iltaa. ROK jatkuu keväällä 2023. Kouluttamiseen ja kurssin
organisointiin osallistui Mavasta yksi johtaja. Kurssille osallistui Mavasta 9 samoajaa.
Pidämme samoajien kouluttamista ryhmänohjaajiksi erittäin tärkeänä lippukunnan
tulevaisuuden kannalta, joten tarjoamme kurssin kaikille samoajille, kustannamme
kurssimaksun sekä annamme lippukuntamme panosta kurssin järjestämiseen.

5. MAALIS EKA MAALIS VIKA: Kilpailutoiminta

Espoon Partiotuen vuosittainen lumiveistoskisa järjestettiin helmikuussa 2022. Kilpailun
voitti Mavan seikkailijajoukkue Levitoivat kartonkialustat.



22

SuperSupe järjestettiin vuonna 2022 etänä siten, että kilpailuun osallistuvat tilasivat
ryhmälleen kilpailupaketin. Mastonvartijoista paketin tilasi kaksi sudenpentulaumaa ja yksi
seikkailijajoukkue. He suorittivat kilpailun tehtävät kevään aikana.

Partioviikolla mavalaisia oli kisaamassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kisoissa. 10.
nopeimpiin partiotaitokisoihin osallistui yksi joukkue, jossa oli kolme vaeltajaa.
Itä-Helsingissä järjestettyyn Törmä-partiotaitokisaan osallistui kahdeksan kisajoukkuetta eli
noin 35 partiolaista seikkailija- ja tarpojaikäkausista.

Syksyllä järjestettiin EPT:n perinteinen partiotaitokisa Espoon Punanen eli Punkku.
Mastonvartijoista oli osallistujia viidessä eri joukkueessa neljässä eri sarjassa. Tarpojista
kilpailuun osallistui kaksi vartiota eli kahdeksan kilpailijaa. Samoajista osallistui kaksi vartiota
eli kuusi kilpailijaa. Lisäksi kultaiseen sarjaan osallistui Mastonvartijoista kaksi partiolaista
yhden Lounapartion jäsenen kanssa. Yhteensä kisaajia yön yli kestävässä kisassa oli 17.
Mavasta osallistui lisäksi kisan järjestelyihin yksi vaeltaja ja yksi aikuinen.

Sudenpennuille ja ensimmäisen vuoden seikkailijoille suunnattuun EPT:n päiväkisa Pinkkiin
osallistui Mavasta viisi joukkuetta, joista neljä oli sudenpentujoukkueita ja yksi
seikkailijajoukkue. Yhteensä kisaan osallistui noin 25 sudenpentua ja noin 8 seikkailijaa.

Syksyllä mavalaisia oli kisaamassa Ilvesveikkojen järjestämässä Hiipivä Haamu -kilpailussa.
Mastonvartijoista kilpailuun osallistui viisi joukkuetta. Hiipivään Haamuun osallistui yhteensä
noin 25 mavalaista, joista noin 20 oli lapsia ja noin 5 johtajia. Kilpailun voitti mavalainen
tarpojavartio Nuoret eläkeläiset.
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6. SIIS VIELÄ KIITOS KAIKESTA: Juhlat ja palkitseminen

Lippukunta vietti vuonna 2022 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuosi näkyi lippukunnan
toiminnassa koko vuoden ajan. Kesäkuussa Myyrä-kesäleirillä järjestetyssä
40-vuotisjuhlapäivässä myös kotiväki pääsi juhlatunnelmaan osallistuessaan juhlapäivän
ohjelmaan. Juhlavuoden huipentavaan 40-vuotisjuhlaillalliseen osallistui yhteensä 52
nykyistä ja entistä mavalaista johtajaa sekä viisi kutsuvierasta Espoonlahden lippukunnista.
Juhlassa pidettiin puheita, muisteltiin menneitä ja kisailtiin hauskan ohjelman parissa.

Toukokuussa järjestettiin Mastonvartijoiden kevätjuhla lippukunnan jäsenille ja läheisille
Latokasken asukaspuistossa. Kevätjuhlaan oli kutsuttu kaikki mavalaiset kotiväkineen, ja
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osallistujia oli yhteensä 183. Kevätjuhlassa annettiin partiolupauksia ja palkittiin aktiivisia
ryhmiä.

Lippukunnan kevätjuhlassa on perinteisesti muistettu ansioituneita jäseniämme, joiden
rautaista osaamista ja esimerkillistä partiomieltä haluamme erityisesti nostaa valokeilaan.
Viime vuosien tapaan halusimme 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 kolmelle innokkaalle sudenpennulle
tai seikkailijalle. Neljälle tarpojalle jaettiin tarpojasolki. Esimerkillisestä partiotoiminnastaan
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten samoajan ansiosoljen sai kolme samoajaa ja vaeltajan
ansiosoljen yksi vaeltaja.

Sinnikkäästä ryhmän johtamisesta kiitettiin yhtä vaeltajaa ja kolmea aikuista Suomen
Partiolaisten Collanin soljella. Pitkäaikaisesta ja ansioituneesta partiopolusta tunnustuksen
sai yksi johtaja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssisella ansiomitalilla.
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Edellisenä vuonna otimme tavoitteeksi hakea vuosittain Mannerheim-soljen vähintään
yhdelle lippukuntamme johtajalle. Mannerheim-soljet ovat arvostettuja tunnustuksia, jotka
kertovat kantajansa kasvamisesta ja sitoutumisesta partion arvomaailmaan niin partiossa
kuin sen ulkopuolella. Vuonna 2022 lippukuntamme kolmelle nuorelle aikuiselle myönnettiin
II luokan Mannerheim-solki. Yhdelle lippukuntamme aikuiselle myönnettiin
Pohjantähti-solki, joka Mannerheim-soljen tapaan on partion aatemerkki.

Mavan joulujuhlaa kokoonnuttiin viettämään joulukuussa Nauriskasken koululle. Juhlaan
osallistui mavalaisia ja kotiväkeä yhteensä 173. Joulujuhlassa annettiin lupauksia, muisteltiin
kulunutta vuotta ja jaettiin adventtikalenteripalkintoja. Joulujuhlassa kiitettiin
pitkäaikaisesta ja ansioituneesta partiopolusta yhtä lippukunnan aikuista PäPan kultaisella
ansiomitalilla.

7. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA: Alue- ja piiritoiminta

Mastonvartijoiden pääasialliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Latokaski, Tillinmäki ja
Nöykkiö. Mastonvartijoiden taustayhteisönä toimii Espoonlahden seurakunta ja
alueyhdistyksenämme Espoonlahden Lippukunnat ry eli ELLI. Espoonlahden lippukuntien
johtokunnassa Mastonvartijoita on vuonna 2022 edustanut yksi varsinainen jäsen ja yksi
varajäsen. Mastonvartijat osallistuivat yhteisvastuukeräykseen yhteistyössä Espoonlahden
seurakunnan kanssa. Yhteisvastuukeräys toteutettiin ryhmien viikkokokouksissa.

Vuoden aikana järjestettyihin Espoonlahden lippukuntien aluetapaamisiin sekä ELLIn ja
Espoonlahden seurakunnan yhteistyötapaamisiin osallistui Mastonvartijoiden
lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen, ohjelmajohtaja sekä pestijohtajat.
Mavan lissu eli lippukunnan oma seurakuntayhteyshenkilöä tavattiin aluetapaamisen
yhteydessä. Lissu sekä seurakunnan partiotyöntekijä seppo vierailivat lisäksi Mavan uuden
kolon tupareissa.

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. Espoon Partiotuki ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestävät
jäsenlippukuntien johtajistolle myös muita mahdollisuuksia kokoontua yhteen. Vuonna 2022
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämään Supersemmaan osallistui neljä mavalaista.
Johtoviisikosta osallistui yksi lisäksi PäPan järjestämään isojen lippukuntien tapaamiseen.

8. VIELÄ MAINITTAKOON: Muuta

Lippukuntamme osallistui perinteisesti Suomen Partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin
ja myi huikeat 2820 kalenteria. Adventtikalentereja myytiin perinteiseen tapaan ovelta ovelle
ja viikkokokouksissa kauppojen ovilla. Myyntitavoitteenamme vuodelle 2022 oli 2600
kalenteria, joten ylitimme tavoitteen reippaasti. Nostimme myyntitulosta edellisvuodesta,
jolloin myimme 2750 kalenteria.
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Lippukuntamme haki Helsingin Partiopoikien Kannatusyhdistykseltä apurahaa uusia
laavuhankintoja varten, ja sai sitä 800 euroa. Nämä laavut tukevat erityisesti ryhmien omia
retkiä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Monikäyttöiset laavut tulevat tarpeeseen myös
leireillä ja vaelluksilla. Telttakalustoa kasvatetaan, jotta lippukuntamme jäsenet mahtuisivat
tulevaisuudessa nukkumaan lippukunnan omiin telttoihin. Käytämme oman kaluston lisäksi
paljon Espoon kaupungin leirivälinelainaamoa.

Suomen partiolaiset ovat WWF:n avustuksella kehittäneet Kestävästi partiossa -tunnuksen,
jonka avulla kannustetaan lippukuntia ottamaan arjessaan huomioon kestävän kehityksen
periaatteet. Tunnuksen voi saada lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti
vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Mastonvartijat saivat Kestävästi partiossa
-tunnuksen ensimmäistä kertaa vuonna 2021, jolloin lippukuntaan perustettiin Kestävästi
partiossa -ryhmä. Vuonna 2022 lippukunnassa on jatkettu toiminnan kehittämistä
kehittävämpään suuntaan. Kestävästi partiossa -ryhmä on koonnut Mavan nettisivuille
ohjeita ja vinkkejä tunnukseen liittyen sekä julkaissut Mavan Instagram-tilillä vinkkejä.

Mastonvartijoiden vuosi 2022 alkoi koloprojektilla. Espoon kaupunki oli irtisanonut edellisen
kolon vuokrasopimuksen vuoden 2021 elokuussa myydäkseen kiinteistön. Uuden kolon
vuokrasopimus oli allekirjoitettu juuri ennen vuoden 2021 loppua. Kolon remontointi ja
muutto tehtiin siis vuoden 2022 alussa. Kolon remontointi tehtiin vapaaehtoisvoimin.
Remonttiin osallistui lippukunnan johtajia sekä tarpojaikäisiä. Kolon remontista vastasi
vapaaehtoinen mavalaisen isä, joka teki suuren työn hankkiessaan materiaaleja ja
tehdessään remonttia. Tavaroiden pakkaamisen, vanhan kolon tyhjentämisen ja
muuttosiivouksen hoiti lippukunnan johtajisto yhteisvoimin. Tähän kului useampi
alkuvuoden viikonloppu.
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Kova uurastus palkittiin, kun lippukunnan tupareita päästiin viettämään sunnuntaina 27.3.
Tupareihin kutsuttiin kaikki mavalaiset kotiväkineen, muiden lippukuntien ja seurakunnan
edustajia sekä alueen asukkaat. Tupareissa vieraili yhteensä 27 mavalaista ja 43 alueen
asukasta ja lippukuntien sekä seurakunnan edustajaa.
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Vuonna 2023 jatkamme laadukkaan partiotoiminnan tarjoamista alueemme lapsille ja
nuorille. Tarjoamme lippukunnassamme jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallisen ja
hyväksyvän ympäristön kasvaa kohti aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Lippukuntamme
on myös aikuisille paikka harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä!


