
PARTIOLIPPUKUNTA MASTONVARTIJAT R.Y.

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2022

Mastonvartijoiden päätavoitteet vuodelle 2022:

1. Johtajisto viihtyy ja voi hyvin
a. Kaikkien lippukunnan johtajien kanssa käydään pestikeskustelu pestin alussa,

välissä ja lopussa.

b. Pestaamisen tueksi kasataan materiaali, joka sisältää ohjeita ja vinkkejä

aloitus-, väli- ja päätöspestikeskustelun pitämiseen.

c. Johtajistolle järjestetään matalan kynnyksen ohjelmaa säännöllisesti ainakin

neljä kertaa vuodessa.

d. Kehitetään lippukunnan kiittämiskulttuuria esimerkiksi arjen pienillä

kiitoksilla ja jakamalla kiitospinssejä aktiivisesti.

2. Lippukunnan tapoja ja perinteitä tehdään näkyviksi
a. Nostatetaan Mava-henkeä kehittelemällä oma nimikkotapahtuma Mastoralli,

josta pyritään luomaan uusi perinne lippukuntaan.

b. Tehdään lippukunnan tapoja ja ryhmien toimintaa näkyvämmiksi

Mastodontti-blogilla, jonka tekoon koko lippukunta osallistuu.

c. Lippukunta juhlistaa 40-vuotisjuhlavuotta.

3. Lippukunnassa toteutetaan laadukasta tarpoja- ja samoajaohjelmaa
a. Järjestetään enemmän yhteistä ohjelmaa sekä tarpojille että samoajille.

b. Tarpojia ja samoajia tsempataan ja saatetaan lippukunnan ulkopuolisiin

tapahtumiin.

c. Lippukunta järjestää syyslomavaelluksen, johon houkutellaan erityisesti

tarpoja-samoajaikäisiä.

d. Tarpojat ja samoajat saavat mielekkäitä ja sopivan kokoisia

johtamiskokemuksia lippukunnan retkillä ja leireillä.



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.

Vuonna 2022 Mava viettää 40-vuotisjuhlaansa.

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 seikkailijaryhmä ja yksi tarpojaryhmä

hyödyntävät kokouksissaan Espoon kaupungin nuorisotilaa. Lippukunnan neljä

sudenpentulaumaa kokoontuu Kantokasken koululla, ja erityisen tuen tarpeen nuorista

koostuva sisuryhmä kokoontuu Espoonlahden seurakunnan tiloissa.

Espoon kaupunki myy Nöykkiön opettaja-asuntolan ja näin ollen irtisanoo kolon

vuokrasopimuksen 28.2.2022, minkä vuoksi Mava etsii uutta koloa. Uuden kokoontumistilan

etsimiseksi on perustettu koloryhmä, joka kartoittaa mahdollisuuksia Mavan uudelle kololle

ja levittää tietoa Mavan kolon tarpeesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on

muuttaa uusiin tiloihin joululoman aikana.

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 2021 jäsenmäärämme on ollut noin 270 jäsentä. Vuonna 2022 tavoitteena on

kasvattaa jäsenmäärää hieman. Suuren jäsenmäärään myötä toimintamme tavoittaa useita

alueen lapsia ja nuoria, joille myös vuonna 2022 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 2022 Ryhmien lkm/syksy 2022

Perhepartio 1 1

Sudenpennut 4 4–5

Seikkailijat 4 5

Sisut 1 1

Tarpojat 4 3

Samoajat 2 3

Vaeltajat 1 1

Lippukunnan ryhmien toiminta koostuu suurimmaksi osaksi tunnin tai puolentoista tunnin

pituisista viikkokokouksista, joissa ryhmät suorittavat ikäkausiohjelman mukaisia suoritus- ja

taitomerkkejä. Ikäkausitoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten (SP) julkaisemaa

tarkistettua partio-ohjelmaa.

Viikkokokoustensa lisäksi kaikki ikäkaudet retkeilevät omien ryhmien kesken, sekä

osallistuvat oman ikäkauden toimintaan, kuten retkiin. Tarpojat osallistuvat Ellin järjestämiin

koko ikäkauden tarpojatapahtumiin (KITT). Samoajat kokoustavat 1–2 viikon välein, ja

vaeltajat ja aikuiset osallistuvat omien ikäkausien ja koko johtajiston omaan ohjelmaan.

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset auttavat retkien ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Kaikilla ikäkausilla on omat ikäkausivastaavansa, minkä lisäksi jokaiselle uudelle tarpoja- ja

samoajavartiolle pestataan oma luotsi. Ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa kyseisen

ikäkauden johtajat kokoontuvat tarpeen mukaan. Lisäksi ohjelmajohtajat suunnittelevat

vuotta ikäkausivastaavien kanssa kauden aikana. Luotsien ja ikäkausivastaavien avulla

järjestetään lippukunnan omia ikäkausitapahtumia, kuten  retkiä, KITT:ejä tai vastaavia.

Lippukunnan johtajaikäisten eli yli 15-vuotiaiden yhteishenkeä pidetään yllä järjestämällä

koko johtajiston yhteistä ohjelmaa. Johtajiston sisäistä kommunikaatiota ja vaikuttamisen

mahdollisuuksia vahvistetaan järjestämällä johtajaneuvostoja eli joneja. Johtajaneuvostoissa

samoajat, vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat esimerkiksi vuosikokouksien yhteydessä

käsittelemään lippukunnan asioita sekä toteuttamaan yhteistä johtajahuolto-ohjelmaa.

Pitkin vuotta järjestetään matalalla kynnyksellä johtajahuolto-ohjelmaa, kuten yhteisiä

lähimaaston retkiä, urheiluiltoja ja kauden päättävä kevätgrillaus.



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

Vuonna 2022 järjestämme toukokuussa koko lippukunnan yhteisen eräretken, jolla

ylläpidämme lippukunnan erä- ja retkitaitoja. Joulukuun alussa kokoonnumme koko

lippukunnan voimin perinteikkäälle jouluretkellemme. Jouluretkellä seikkailijat, tarpojat ja

samoajat yöpyvät toisen yön kamiinateltoissa. Lisäksi kaikkien lippukunnan johtajaikäisten

retki järjestetään tammikuussa. Helmikuussa koko ikäkauden yhteiselle retkelle lähtevät

lippukunnan tarpojat. Edellisen kahden vuoden aikana perinteeksi on muodostunut

samoajien syksyinen siirtymäretki, jolle osallistuvat kaikki samoajat. Myös vaeltajiksi

siirtyville järjestetään siirtymäretki syksyllä 2022. Syksyllä järjestetään myös syyslomavaellus

lippukunnan tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille.

Lippukunnan yhteisten retkien lisäksi ryhmät käyvät omilla retkillään vähintään kerran

kaudessa. Sudenpennut tekevät koko vuoden aikana 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

kaudessa oman ryhmänsä kanssa. Vaeltajat retkeilevät kerran kevätkauden ja kerran

syyskauden aikana. Myös ikäkausien yhteisten ja ryhmien välisten retkien järjestämiseen

kannustetaan ja tuetaan johtajia. Maaliskuussa 2022 järjestetään lippukunnan samoajille ja

vaeltajille yhteinen eräretki, jolla kerrataan erätaitoja.

Kilpailujen lisäksi Mavassa suoritetaan jälleen nahkaliljoja eli merkkejä, jotka taivalletaan

kävellen tai hiihtäen. Vuoden 2022 tavoite on, että neljä uutta johtajaa suorittaa vihreän

nahkaliljan ja toisen tason punaisen nahkaliljan suorittaa vähintään kaksi uutta johtajaa.

3.1. SUDENPENTU-SEIKKAILIJA -KESÄLEIRI 2022

Lippukunnan sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään kesäkuussa oma leiri, sillä he eivät

pääse osallistumaan Finnjamboree Kajolle. Leiriä tehdään koko lippukunnan voimin ja sinne

ovat tervetulleita kaikki ikäkaudet, mutta ohjelman pääpaino on nuorimmissa ikäkausissa.

Kesäleirillä järjestetään myös lippukunnan 40-vuotissynttäri-ilta kaikille lippukuntalaisille.

Tarpojaikäiset pääsevät harjoittelemaan leirillä vastuutehtävien hoitamista ja samoajaikäisiä

houkutellaan isoihin leiripesteihin.

3.2. FINNJAMBOREE KAJO 2022

Kajo on Suomen Partiolaisten kansallinen suurleiri Evolla, jolle odotetaan 12 000–18 000

osallistujaa ympäri Suomen ja maailmalta. Kajolle lähtevät tarpojat ja sitä vanhemmat

partiolaiset ja Mastonvartijoista osallistujia odotetaan olevan noin 70. Muodostamme

leirilippukunnan yhdessä lähilippukuntiemme Karhunvartijoiden ja Kaskenpolttajien kanssa.

Lippukuntamme tukee kaikkia jäseniämme Kajon leirimaksussa adventtikalenterituotoilla.



4. EI OPPI OJAAN KAADA: KOULUTUS

Partiossa koulutamme jäseniämme kohti parempaa johtajuutta jo varsin nuoresta iästä

lähtien. Vahvan perustan tälle johtajuudelle luo ryhmänohjaajakurssi (ROK), joka kuuluu

tärkeänä osana samoajien ikäkausiohjelmaan. Syksyllä 2021 alkanut Mavan ensimmäinen

oma ryhmänohjaajakurssi saatetaan loppuun kevään 2022 aikana. Kaikki syksyllä 2022

aloittavat uudet samoajat kannustetaan kurssille heti samana syksynä. Syksyn 2022 ROK

järjestetään joko yhteistyössä Espoonlahden lippukunnat ry:n (Elli) lippukuntien kesken tai

lippukunnan omana kurssina. Lippukunnastamme kerätään aktiivinen johtajajoukko

koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen.

Lisää oppeja ihmisten, yhdistyksen ja itsensä johtamisesta tarjoaa partiojohtajan peruskurssi

(PJ-PK), joka on osa lippukuntamme vaeltajaikäisten ja aikuisten partiopolkua. Vuoden 2022

aikana tavoitteenamme on kouluttaa vähintään kuusi uutta partiojohtajaa lippukuntaamme.

Tarjoamme kaikille kurssin käyneille mielekkään johtamistehtävän lippukunnassamme tai

alueellamme. Lisäksi kannustamme oman PJ-PK:nsa jo suorittaneita johtajia PJ-kurssilaisen

johtamisharjoituksen ohjaajan kurssille (PJOK), jotta kaikille partiojohtajan peruskurssin

kävijöille voidaan tarjota laadukasta tukea ja ohjausta johtamistehtävänsä suorittamiseen.

Edistyneempää johtamiskoulutusta edustaa Ko-Gi- eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi, joka on yli

22-vuotiaille partiojohtajan peruskurssin suorittaneille partiolaisille suunnattu partiojohtajan

jatkokurssi. Kurssilla käsitellään nimensä mukaisesti partiota ja johtamista, mutta

PJ-peruskurssia huomattavasti syvällisemmin. Lähiopetuksen ja itsenäisten tehtävien lisäksi

kurssi sisältää 6–12 kuukauden mittaisen, projektimuotoisen kehittämishankkeen

toteutuksen. Vuonna 2022 lähetämme Ko-Gille vähintään yhden johtajan

lippukunnastamme.

Lippukunta-arjen keskeisistä tehtävistä vastaa kolmesta pestiparista koostuva johtokuusikko.

Varmistamme, että lippukuntamme johtokuusikko on kouluttautunut pesteihinsä. Kun

johtokuusikon pesteihin tulee muutoksia, kannustamme uusissa pesteissä aloittaneet

lippukuntakurssille, jossa on tarjolla omat koulutukset jokaiselle pestille:

lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja pestijohtajalle.

Lasten ja nuorten laadukkaan partiotoiminnan takaavat osaavat johtajat. Kannustamme

ikäkausijohtajia eli akeloita, sampoja, luotseja ja perhepartio-ohjaajia kouluttautumaan

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) tarjoamilla pestikohtaisilla kursseilla tai uusilla

verkossa järjestettävillä Moodle-kursseilla. Tavoitteenamme on, että jokaisessa ryhmässä on

vähintään yksi pestikohtaisen koulutuksen käynyt johtaja. Innostamme myös muuta

johtajistoamme piirin muille kursseille, kuten leikki- tai erätaitokursseille.

Partiotoiminnan turvallisuuden takaamiseksi tavoitteemme on, että jokaiselta johtajaltamme

löytyy vähintään hätäensiavun antamiseen tarvittavat taidot, joita on mahdollisuus kerrata



säännöllisesti. Keväällä 2022 järjestämme Mastonvartijoiden oman, Suomen Punaisen Ristin

virallisen Ensiapu 1 -kurssin, joka toteutetaan tilauskurssina Pääkaupunkiseudun

Partiolaisten ensiaputoimikunnalta. Samassa yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden

suorittaa ensiavun kertauskurssin. Koulutuspaikat (15) on ensisijaisesti tarkoitettu

mavalaisille, mutta tarpeen mukaan tarjoamme vapaita paikkoja myös lähialueen muille

lippukunnille. Lisäksi järjestämme johtajistolle mahdollisesti toisen EA 1 -kurssin syksyllä

2022, sillä tarve koulutukselle on suuri.

Lasten ja nuorten turvallisen kasvuympäristön edistämistä sekä kaltoinkohtelulta

suojelemista varten on partiossa kehitetty Turvallisesti yhdessä -verkkokurssi. Kurssi on

pakollinen kaikille yli 18-vuotiaille johtajille sekä kaikille niille samoajaikäisille johtajille, jotka

toimivat ryhmänjohtajina. Samoajaikäisten kurssisuoritukset tarkistamme ROK-koulutuksen

yhteydessä, ja muuta johtajistoa muistutamme säännöllisesti suorittamaan kurssin sekä

uusimaan sen vähintään viiden vuoden välein. Johtajiston kurssisuorituksia seuraavat

lippukunnan nimittävät turva-aikuiset.

Lippukuntamme avainjohtajien on tärkeää olla kartalla pestaamisen perusteista, ja tähän

vastaamme tarjoamalla omaa pestaamiskoulutusta Mastonvartijoissa. Tavoitteenamme on,

että jokainen johtokuusikon jäsen, hallituksen jäsen, ikäkausivastaava sekä luotsi osaa pitää

pestikeskustelun, on selvillä, keiden pestaaminen on hänen vastuullaan sekä tuntee, mitä

lomakkeita käytämme apuna pestikeskusteluissa. Pestaamisen tueksi kootaan materiaali,

joka sisältää ohjeita ja vinkkejä aloitus-, väli,- ja päätöspestikeskustelujen pitämiseen.

Uusille aikuisille sekä aloittaville johtajille lippukuntamme järjestää Mastonvartijoiden oman

Tervetuloa partioon -kurssin. Järjestämme myös lippukunnan kevät- ja syyskokouksien

yhteydessä johtajistollemme koulutusta partioarjesta nousevien toiveiden ja tarpeiden sekä

partion ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Myös jäsenrekisteri Kuksan käyttöön

tarjoamme tarpeen mukaan koulutusta.

Maksamalla kaikkien kurssien osallistumismaksut kannustamme siihen, että jokainen

johtajistomme jäsen kävisi vuoden aikana vähintään yhdessä koulutuksessa sekä hankkisi

tarvittavaa osaamista omaan pestiinsä.

5. HOPEA EI OLE HÄPEÄ: KILPAILUTOIMINTA

Vuonna 2022 osallistumme Ellin, EPT:n, PäPa:n sekä SP:n järjestämiin partio-, erätaito- ja

kaupunkikilpailuihin. Mainostamme jäsenillemme erilaisia kilpailuja sekä yleisen

kilpailuvalmiuden kohentamiseksi että opittujen partiotaitojen kertaamiseksi. Lippukunta

kannustaa kaikkia vartioita osallistumaan partiotaitokilpailuihin maksamalla kilpailujen

osallistumismaksut. Syksyllä 2022 on Ellin vuoro järjestää sudenpentujen Pinkki-kilpailu,

jonka toteuttamiseen myös mavalaiset johtajat osallistuvat.



Perhepartioryhmä osallistuu EPT:n lumiveistoskilpailuun. Lisäksi kannustamme myös

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 10. nopeimmissa partiotaitokisoissa sekä ikäkausikohtaisissa

kilpailuissa. Lisäksi lippukunnasta osallistutaan syksyllä 2022 Espoon Punanen

-partiotaitokilpailuun. Etenkin tarpojia ja samoajia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin ja

tarjotaan heille apua kilpailuihin valmistautumiseen järjestämällä oma Punkku-iltama ennen

tapahtumaa, sekä tarjoamalla johtajistosta saattajia kilpailuihin. Kannustamme kaikkia

ikäkausia seikkailijoista ylöspäin osallistumaan syksyllä järjestettävään Hiipivä Haamu

-salapoliisikilpailuun.

6. NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN: VIESTINTÄ JA
TUOTTEET

Lippukunnan johtajistolle lähetetään noin kuukauden välein hallituksen ja johtokuusikon

kokoama viestintäkirje, joka sisältää tietoa ajankohtaisista asioista. Samassa yhteydessä

lippukunnan jäsenten huoltajille lähetetään Mastoposti-viestintäkirje, joka tiedottaa

huoltajille ajankohtaisista asioista. Ajankohtaisten asioiden jakamiseen sekä informaation

välitykseen käytämme lisäksi lippukunnan omia nettisivuja. Tavoitteena on kehittää

nettisivuja niin, että ne toimisivat ensisijaisena hakualustana johtajiston ja huoltajien

tarvitsemalle tiedolle.

Lippukunnalla on nettisivujen yhteydessä oma Kuvat.fi-sivusto. Kuvat-sivustolta löytyy

lippukunnan kuvapankki, jonne julkaistaan kuvia lippukunnan toiminnasta. Kuvapankin

tarkoituksena on esitellä lippukunnan toimintaa kotiväelle sekä kerätä materiaalia

viestintään ja markkinointiin. Seuraavan vuoden tavoitteena on jatkaa kuvapankin sisällön

kerryttämistä laadukkailla valokuvilla eri tapahtumista. Kuvapankin lisäksi Mastonvartijoiden

toimintaa esittelee Mastodontti-blogi, joka löytyy lippukunnan nettisivuilta. Mastodontin

alku on ollut hieman takkuava, mutta vuonna 2022 on tavoitteena saada blogiin

säännöllisesti materiaalia. Blogissa on suunniteltu julkaistavan lippukunnan ryhmien sekä

yksittäisten jäsenten tuottamia tekstejä ja kuvia.

Ylläpidämme aktiivisesti lippukunnan omaa Instagram-tiliä sekä Facebook-sivua.

Julkaisemme sosiaalisessa mediassa kuvia viikkotoiminnasta sekä erilaisista tapahtumista.

Esittelemme sosiaalisen median avulla toimintaamme kotiväelle ja mainostamme

lippukuntaa mahdollisille uusille tulokkaille. Lippukunnan ryhmille jaetaan viikoittaiset

somevuorot, joiden aikana ryhmät julkaisevat kuvamateriaalia kokouksista ja retkiltä

lippukunnan someen. Somevuorojen tavoitteena on lisätä lippukunnan toiminnan

näkyvyyttä sekä mavalaisten osallisuutta lippukunnan viestintään.



Mastonvartijoilla on oma verkkokauppa, jossa myymme lippukuntamme jäsenen

suunnittelemia Mava-tuotteita. Lisäksi lippukunnalla on oma korumallisto. Vuonna 2022

teetämme lippukunnallemme myös mainosmateriaaleja, kuten banderolleja, joilla lisäämme

näkyvyyttämme alueen tapahtumissa.

7. VIELÄ MAINITTAKOON: MUUTA

7.1 Mavan juhlavuosi

Mava viettää vuonna 2022 40-vuotisjuhlavuotta. Alkukesän sudenpentu-seikkailijaleirillä

juhlitaan koko lippukunnan kesken lippukunnan syntymäpäiväjuhlia. Syksylle on suunnitteilla

isompi juhla, jonne johtajiston lisäksi kutsutaan vanhoja mavalaisia, muiden alueen

lippukuntien edustajia sekä kaupungin, seurakunnan ja piirin edustajat. Juhlissa on

tarkoituksena lanseerata Mavan omat ansiomerkit. Juhlavuosi tulee näkymään myös

lippukunnan somessa ja Mastodontti-blogissa. Ryhmille kootaan juhlavuositeemaiset

ohjelmapaketit. Juhlavuonna järjestetään ensimmäistä kertaa Mavan oma

Mastoralli-tapahtuma. Lisäksi tehdään kimppatilaukset Mava-koruista ja muista tuotteista.

7.2 Hallitus

Lippukunnan hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdeksan kertaa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi–maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous

loka–marraskuussa. Seuraavan kauden hallitustoimijat valitaan syyskokouksessa.

7.3 Kevät- ja joulujuhlat

Vietämme lippukuntamme kevätjuhlaa toukokuussa Latokasken asukaspuistossa ja

joulujuhlia joulukuussa. Nämä lippukuntamme perinteikkäät juhlat tukevat tavoitettamme

koko lippukunnan yhtenäisyydestä. 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. Juhlissa annetaan myös partiolupaus, mutta

Mastonvartijoiden huivin uudet partiolaiset saavat jo toimintakauden aluksi.

7.4 Adventtikalenterit

Osallistumme perinteisesti loka–marraskuussa partiolaisten adventtikalentereiden myyntiin,

joka on merkittävin varainkeruun muotomme. Tavoitteenamme vuonna 2022 on myydä

2600 kalenteria. Adventtikalenterien myyntiin osallistuu koko lippukunta. Sudenpennut ja

seikkailijat käyttävät myös yhden viikkokokouksensa kalenterien myyntiin esimerkiksi jollakin

lähialueen kaupalla. Yritämme saada myös vähintään yhden yritysmyynnin.



7.5 Leirivälinelainaamo

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.

7.6 Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa

Osallistumme keväällä 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. Näin tuemme jo olemassa

olevien Mava-perinteiden jatkumista.

7.7 Mava ympäristön puolella
Olemme ottaneet Suomen Partiolaisten kestävän kehityksen työryhmän lanseeraaman

Kestävästi Partiossa -ohjeistuksen käyttöön ja saaneet vuoden 2021 syksyllä

lippukunnallemme Kestävästi Partiossa -tunnuksen. Partion ja näin ollen myös

lippukuntamme keskeisiin arvoihin kuuluu luonnon kunnioittaminen ja tavoittelemme yhä

ilmastoystävällisempää harrastamista. Jatkamme vuonna 2022 lippukunnan johtajistosta

kasatun Kestävästi partiossa -tiimin johdolla toimintatapojemme kehittämistä kestävämpään

suuntaan Kestävästi Partiossa -tunnuksen kriteerien avulla.



TOIMINTAKALENTERI 2022

Sininen: Mastonvartijoiden oma toiminta

Musta: SP:n, PäPan, EPT:n, Ellin tai muun lippukunnan ulkopuolisen tahon toiminta

Tammikuu

15.1. Ansiomerkkihaku 1/4 päättyy, tässä haussa erityisesti sudenpää- ja tarpojasoljet

21.-23.1. Mavan johtajiston retki

Hallituksen järjestäytymisviikonloppu

Seikkailijat siirtyvät tarpojiksi

Helmikuu

2.2. Ilmoittautuminen Kajolle päättyy

11.-13.2. Kaikkien tarpojien yhteinen retki

18.2. PJ-juhlaillallinen

23.–26.2. EPT:n talvileiri Vinkuli

28.2. Ilmoittautuminen piirin kevään koulutuksiin päättyy

EPT:n lumiveistoskisa

Espoonlahden lippukuntien vuosikokous

Maaliskuu

4.-6.3. Kattis varattu Mavalle

11.-13.3. Kattis varattu Saunapuille

22.3. EPT:n kevätkokous

30.3. Kaupungin yleisavustuksen haku päättyy

Lippukunnan kevätkokous

Yhteisvastuukeräys, sudenpennut ja seikkailijat keräävät kokouksien aikana

Latokaskiseuran talvirieha, Mavalla oma toimintapiste

Samoajien ja vaeltajien eräretki

Huhtikuu

3.4. EPT:n tarpojatapahtuma

8.-10.4. EPT:n Vimma-viikonloppu samoajille

15.4. Ansiomerkkihaku 2/4 päättyy

19.-25.4. Partioviikko - partiohuivit kaulassa kouluun, töihin ja vapaa-ajalle!

● 20.4. Maailman 10. nopeimmat partiotaitokisat vaeltajille ja aikuisille



● 23.4. Päiväkisa Törmä seikkailijoille ja tarpojille

● 24.4. Vanhojen mavalaisten tapaaminen kololla

● 24.4. Supersupe

Ellin aluetapaaminen

Toukokuu

15.5. EPT:n pyöräkisa Vihree tarpojille ja samoajille

13.-15.5 Koko lippukunnan eräretki Kattiksella

20.-22.5. PäPan Tarpojatapahtuma Tuike

Mavan yhteinen eräretki

26.5. EPT-klubi

Nöykkiö-päivä, Mavalla oma toimintapiste

Latokasken siivoustalkoot yhteistyössä Latokaskiseuran kanssa

Koko lippukunnan kevätjuhlat asukaspuistossa

Sudenpennut siirtyvät toukokuussa seikkailijoiksi (kesäleirillä vielä sudenpentuina)

Lippukunnan vierailut valmistujaisjuhlissa

Kesäkuu

Johtajiston kesägrillaus

10.-14.6. Suse-leiri Kattiksella

Heinäkuu

15.–23.7. SP:n Finnjamboree Kajo Evolla

Elokuu

26.-28.8. Vaeltajatapahtuma VALO

31.8. Ilmoittautuminen piirin syksyn koulutuksiin päättyy

Tarpojat siirtyvät samoajiksi, samoajat vaeltajiksi ja vaeltajat aikuisiksi

Akelat tapaavat

Sampot tapaavat

Ellin ryhmänohjaajakurssi (ROK) alkaa

Syyskuu

Piirin lippukuntien Kohtaaminen

15.9. Ansiomerkkihaku 3/4 päättyy

17.-18.9. EPT:n Espoon Punanen -partiotaitokilpailu tarpojille, vaeltajille ja aikuisille



23.-25.9. Piirin Supersemma lippukuntien johdolle

Vanhempainilta Latokasken asukaspuistossa

Kantokasken koulun syysrastit, Mavalla tarpojien pitämä toimintapiste

Latokaskiseuran syysrieha, Mavalla toimintapiste

Piirin ensi vuoden kämppävuorojen haku päättyy

Lokakuu

EPT:n päiväkisa Pinkki sudenpennuille ja perhepartiolle

PäPan Flaksi samoajille

8.-9.10. Partiotaitojen SM-kilpailu

30.10. PäPan Urbaani kaupunkisuunnistus seikkailijoille

25.10. EPT:n syyskokous

23.10. Piirin vuosikokous

28.-30.10. EPT:n Vimma-viikonloppu samoajille

Adventtikalenterikampanja alkaa

Lippukunnan syyslomavaellus

Marraskuu

6.11. Kaupunkikisa Hiippari seikkailijoille, tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille

15.11. Ansiomerkkihaku 4/4 päättyy, tässä haussa erityisesti Mannerheim-soljet

26.11. PäPan piirimajakka Loiste tarpojille

30.11. Ilmoittautuminen piirin talven koulutuksiin päättyy

Lippukunnan syyskokous

Joulukuu

2.-4.12. Mavan yhteinen jouluretki Kiljavan leirikeskuksessa

Ellin joulusauna johtajistolle

Lippukunnan joulujuhlat

Johtajiston pikkujoulut


