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Yleistä 
 
Mynämäen Maahiset on lähes 100- jäseninen maapartiolippukunta, jonka taustayhteisönä toimii 
Mynämäen Seurakunta. Lippukunta toteuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n virallista 
partio-ohjelmaa.  
 
Vuonna 2017 lippukunnassa oli aktiivista viikkotoimintaa. Suurimmalle osalle partion kohderyhmän 
(7-22 -vuotiaat) ikäkausista oli tarjolla toimintaa. Sudenpenturyhmiä (7-9 -vuotiaat) oli kaksi keväällä 
ja kolme syksyllä. Seikkailijaryhmiä (10-12 -vuotiaat) oli kaksi keväällä ja kolme syksyllä, kun 
vanhimmat sudenpennut siirtyivät seikkailijoiksi. Tarpojaryhmiä (12-15 -vuotiaat) oli yksi keväällä ja 
syksyllä. Samoajavartioita (15-17 -vuotiaat) oli kaksi keväällä ja syksyllä. Vaeltajilla (18-22 -vuotiaat) 
ei ollut vuoden aikana aktiivista omaa toimintaa, mikä johtui ikäkauden pienestä jäsenmäärästä, 
paikkakunnalta muutosta ja luotsiresurssien puutteesta. Jokaista ryhmää johtaa yksi tai useampi 
tehtävään koulutettu vapaaehtoinen johtaja.  
 
Tavallinen viikkotoiminta sisälsi kullakin ryhmällä (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) puolentoista  
tunnin partiokokouksen, jossa toteutetaan partio-ohjelmaa kunkin ryhmän toimintasuunnitelman 
mukaisesti.  Tämän lisäksi ryhmät tekivät omia retkiä sekä osallistuivat lippukunnan ja piirin 
tapahtumiin ja leireille. Vanhemmat ryhmät (samoajat) kokoontuivat noin kerran kuukaudessa parin 
tunnin partiokokoukseen, jonka lisäksi he toimivat aktiivisesti johtajatehtävissä erilaisissa 
lippukunnan tapahtumissa. 
 



1. Toiminnan kehittäminen painopisteiden avulla vuonna 2017 

Lippukunnan toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017 asetettiin kaksi erityistä tavoitetta, joihin luotiin 

tukitoimet sekä mittarit. Molemmat tavoitteet toteutuivat melko hyvin, kehitettävää jäi lähinnä 

tavoitteiden toteutumisen seurannassa. 

1.1. Kolo ja kalusto 

Tavoitteena oli, että lippukunnalla olisi toimiva ja tarkoituksenmukainen kalusto. Tarkoituksena oli 

kehittää koloa palvelemaan viikkotoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla ja saada johtajistolle 

tuntemusta lippukunnan kalustosta sekä sen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja huollosta. Lisäksi 

tavoiteltiin ikäkausiohjelmien mukaisten kalustoaktiviteettien ja siivousvuorojen toteutumista. 

Kalustoaktiviteetit ja siivousvuorot toteutuivat hyvin. Ryhmänjohtajat huolehtivat hyvin omien 

ryhmiensä kanssa tarpeellisista kaluston huollosta.  

Kaluston kehittämissuunnitelma, merkintä ja pidemmän aikavälin kalustonhankintasuunnitelma 

jäivät kokonaan tekemättä. Vuoden aikana pidettiin yhdet kolon siivoustalkoot, jolloin kalustoa 

saatiin hieman järjestykseen. Lisäksi saimme hieman järjestetyksi perähuonetta, kun 

säilytysjärjestelmät saatiin asennetuksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi valitsimme vuoden 2018 

painopisteeksi ainoastaan kolon ja kaluston. Pestasimme myös syyskokouksessa 2017 uuden 

kalustovastaavan sekä hänen työparikseen kolovoudin tavoitteiden loppuun saattamiseksi vuoden 

2018 aikana. 

1.2. Lippukunnan retki- ja leiritoiminnan laadun parantaminen 

Tavoitteena oli, että lippukunnan jokainen ryhmä retkeilee vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja että 

ryhmien retket suuntautuvat monipuolisesti erilaisiin retkiympäristöihin. Tässä tavoitteessa 

onnistuttiin hyvin. Tavoiteltiin, että lippukunnan kaikki ikäkaudet osallistuvat aktiivisesti kesän 

leireille, lippukunnan omalle kesäleirille Vesihiidelle sekä lippukunnan ja seurakunnan yhteiselle 

Lapin vaellukselle. Ikäkausikohtaiset retkeilyaktiviteetit toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. 

Lippukunnan retki-ja leiritoiminnan laadun parantamisen tueksi valmistui myös Pia Aallon Ko-Gi-

kurssin kehittämistehtävä RetkiGuru. RetkiGurun myötä lippukuntaan lanseerattiin oma 

retkeilymerkki, jonka ensimmäiset suoritukset valmistuivat jouluksi.  

 



2. Lippukunnan toiminta 
 
2.1. Sudenpentutoiminta 7-9 v. 
Keväällä 2017 lippukunnassa toimi kaksi laumaa. Syksyllä laumojen määrä nousi kolmeen, ja jokainen 
ikäluokka sai oman laumansa. Kaikki sudenpentulaumat kokoontuivat viikoittain omiin 
laumailtoihinsa kololle. Jokainen lauma toteutti sudenpentujen partio-ohjelmaa aktiivisesti ja teki yli 
kuusi jälkeä vuoden 2017 aikana.  
 
Akelat saivat tukea pestiinsä ikäkausivastaavalta yhteisissä tapaamisissa yhdessä sampojen kanssa ja 
kommunikoiden joko viestein, puheluin tai kasvotusten ikäkausivastaavan kanssa.  
 
Sudenpentulaumat retkeilivät ahkerasti. Jokainen lauma teki yhden omaretken tai yhteisen 
ikäkausiretken keväällä ja yhden syksyllä. Retkiä tehtiin yhteensä viisi, ja retkien yhteenlaskettu 
osallistujamäärä oli 40 sudenpentua. Sudenpennut osallistuivat myös sudenpentukisoihin, 
lippukunnan omalle kesäleirille, Käkkärämänty -retkipäivään sekä lippukunnan joululeirille. 
 
2.2. Seikkailijatoiminta 10-12 v. 
Keväällä 2017 lippukunnassa toimi kaksi seikkailijajoukkuetta, ja syksyllä niiden määrä nousi 
kolmeen. Seikkailijajoukkueet kokoontuivat viikoittain kololle. Ne toteuttivat aktiivisesti partio-
ohjelmaa, ja suorittivat ilmansuuntia sekä seikkailijoiden taitomerkkejä.  
 
Sammot saivat tukea pestiinsä ikäkausivastaavalta yhteisissä tapaamisissa yhdessä akeloiden kanssa 
ja kommunikoiden joko viestein, puheluin tai kasvotusten ikäkausivastaavan kanssa.  

 
Seikkailijajoukkueet retkeilivät aktiivisesti vuonna 2017. Jokainen joukkue teki vähintään yhden 
oman retken sekä syksyllä, että keväällä. Retkiä tehtiin yhteensä seitsemän, joista yksi oli 
viikonloppuvaellus, ja yhteen retkeen sisältyi Sepeli. Näiden retkien yhteenlaskettu osallistujamäärä 
oli 69 seikkailijaa. Seikkailijat osallistuivat  seikkailijakisoihin, lippukunnan omalle kesäleirille, 
Urbaanimetsä -retkipäivään ja lippukunnan omalle joululeirille. Vanhimmat seikkailijat osallistuivat 
Lapin vaellukselle ja suunnistuskisoihin.   
 
2.3. Tarpojatoiminta 12-15 v. 
Vuoden 2017 aikana lippukunnassa toimi yksi tarpojavartio. Syksyllä vartion toiminta kuihtui hyvin 
pieneksi nuorten vähäisen lukumäärän vuoksi. Joululeirillä pidettiin viimeisen vuoden seikkailijoille 
siirtymätapahtuma tarpojiksi. Siirtymään osallistui noin 15 nuorta. 
 
Tarpojavartio osallistui lippukunnan talviretkelle.  Yksi tarpoja osallistui lippukunnan kesäleirille sekä 
Lapin vaellukselle.  Yksittäinen tarpoja osallistui myös moniin muihin lippukunnan tapahtumiin ja 
joululeirille.  
 
2.4. Samoajatoiminta 15-17 v. 
Lippukunnassa toimi vuonna 2017 kaksi samoajaryhmää. Molemmat samoajaryhmät toimivat 
aktiivisesti, ja syksyllä kokoontumiset järjestettiin yhdessä. Samoajat johtivat pääsääntöisesti itse 
omia kokoontumisiaan kahden aikuisen luotsin tuella. Samoajat kokoontuivat noin kolmen viikon 
välein, joskin keväällä hieman harvemmin. 
 
Samoajat suorittivat monipuolisesti omaa partio-ohjelmaa.  Samoajavartiot järjestivät oman 
samoajaretken keväällä ja osallistuivat syksyllä valtakunnalliseen samoajatapahtuma Exploon. Lähes 
kaikki lippukunnan samoajat toimivat myös ikäkausiryhmien viikkotoiminnan johtajina. Tämän lisäksi 
samoajat osallistuivat aktiivisesti piirin samoajatapahtumiin ja koulutuksiin sekä vastasivat osaltaan 



lippukunnan johtajiston järjestämistä koko lippukunnan tapahtumista. Useita samoajia osallistui 
myös lippukunnan kesäleirille ja Lapin vaellukselle.  
 
2.5. Vaeltajatoiminta 18-22 v. 
Vuonna 2017 lippukunnassa toimi yksi vaeltajavartio, joka koostui kaikista lippukunnan yksittäisistä 
vaeltajaikäisistä. Vaeltajavartio ei kokoontunut vuoden aikana, mutta yksittäiset vaeltajat toteuttivat 
vaeltajaohjelmaa oman kiinnostuksensa mukaan. Vaeltajat osallistuivat lippukunnan yhteisiin 
tapahtumiin sekä piirin ja SP:n tapahtumiin  satunnaisesti. Osa vaeltajista ei asu paikkakunnalla. 
 
2.6. Alueellinen toiminta 
Lippukunta osallistui aktiivisesti Leijankorven alueen toimintaan. Alue järjesti yhdessä kaikkien 
lippukuntien kesken ryhmänohjaajakoulutuksen, johon lippukunnan aloittavat samoajat osallistuivat. 
Alue järjesti myös Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkisat Heteka2017, joissa lippukunta oli 
aktiivisesti mukana erilaisissa järjestelytehtävissä. Lippukunnan johtajiston edustajat osallistuivat 
alueen kokouksiin. Alueen toiminnasta viestittiin lippukunnan sisällä sekä alueen yhteisessä 
Facebook-ryhmässä. 
 
2.7. Ohjelmapainotus 
Vuoden 2017 valtakunnallisena ohjelmapainotuksena oli “Suomi 100 v - Yhdessä Metsään”. 
Ohjelmapainotus näkyi vaihtelevasti valtakunnallisissa ja piirin tapahtumissa, joihin lippukunta 
osallistui. Lippukunnan toimintaryhmät toteuttivat ohjelmapainotusta heikosti. Metsäretkiä kyllä 
tehtiin, mutta ohjelmapainotuksen materiaaleja ei hyödynnetty. Vuoden aikana suoritettiin 
muutama retkiyöhaastemerkki, johon kuului yöpyminen ulkona jokaisena vuodenaikana. Kolme 
johtajaa osallistui Suomen Partiolaisten järjestämille Johtajatulille, joka oli Suomen suurin 
johtajuustapahtuma ja järjestettiin täysin metsässä ilman sisätiloja.  
 
Suomi 100 v. -juhlavuosi näkyi lippukunnan sudenpenturyhmien toiminnassa aktiivisesti. Jokainen 
sudenpentulauma suoritti erillisen Suomi100 -merkin. Lisäksi lippukunnassa järjestettiin Suomi100 -
teemainen joululeiri. 

 
 
2.8. Johtajisto ja koulutukset 
Lippukunnan johtajistoon on kuulunut vuoden 2017 aikana n. 20 johtajaa, joista merkittävä osa toimi 
ryhmänjohtajina viikoittaisessa toiminnassa vastaten koloiltojen  suunnitelusta ja toteutuksesta sekä 
järjestäen retkiä omalle ryhmälleen. Koko johtajisto kokoontui 1-2 kertaa kuussa yhdessä 
kokoustamaan ja kehittämään lippukunnan toimintaa. Johtajisto järjesti ja suunnitteli kaikki 
lippukunnan tapahtumat, retket ja leirit. 
 
Lippukuntaa vuonna 2017 johti lippukunnanjohtaja Venla Viitasalo apunaan 
apulaislippukunnanjohtaja Pia Aalto. Lippukunta on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa säätelee 
hallitus. Hallitukseen kuuluivat lippukunnanjohtajan ja apulaislippukunnanjohtajan lisäksi Sanda 
Kantelo, Teemu Kummila, Sannamari Meronen ja Helmi Sippola.  
 
Johtajisto teki vuoden aikana merkittävän määrän vapaaehtoistyötä. Vuonna 2017 yksittäinen 
ryhmänjohtaja teki keskimäärin 200 tuntia omaan ryhmäänsä liittyvää vapaaehtoistyötä. Tämä 
sisältää viikoittaisten kokoontumisten vetämisen ja suunnittelun sekä oman ryhmän retkien 
toteuttamisen ja suunnittelun. Ryhmänjohtajien lisäksi lippukunnassa johtajat toimivat erilaisissa 
pesteissä, kuten lippukunnanjohtajana tai kalustonhoitajana. Pesteihin käytetty tuntimäärä vaihteli 
suuresti riippuen pestin laajuudesta. Keskimääräinen omaan pestiin käytetty työtuntimäärä oli 75 
tuntia vuoden aikana. Edellä mainittujen lisäksi johtajisto suunnitteli ja veti vaihtelevalla 
kokoonpanolla suuren määrän erilaisia lippukunnan omia tapahtumia, kuten retkiä ja leirejä. Näiden 



tapahtumien suunnittelu ja toteutus vaatii valtavat määrät tekijöitä ja heidän panostustaan. 
Esimerkiksi yksittäinen suuri, miltei 60 lapsen joululeiri vaati noin 1250 tuntia vapaaehtoistyötä 
toteutuakseen. Kun koko johtajiston kaikki vapaaehtoistyö lasketaan yhteen, voidaan lippukunnan 
johtajiston katsoa tehneen vuoden 2017 aikana yli 8200 tuntia vapaaehtoistyötä. Tämä vastaa noin 
neljän täyspäiväisesti palkatun nuorisotyöntekijän vuosityöpanosta. 
 
Johtajisto osallistui aktiivisesti sekä omiin, alueen, piirin että kattojärjestön järjestämiin koulutuksiin  
kehittäen omia taitojaan. Toimintasuunnitelman mukaisesti koulutuksissa käytiin nousujohteisesti. 
Valtaosa johtajistosta kävi tavoitteidenmukaisesti vähintään yhden kurssin vuoden aikana ja osa 
useampia kursseja.  Vuoden 2017 aikana koulutuksissa on käyty seuraavanlaisesti: 

● Ryhmänohjaajakoulutus 5 johtajaa 
● Lippukuntaleirin johtamiskurssi 2 johtajaa 
● Akelavihjarit 1 johtaja 
● Partiojohtajan peruskurssi 1 johtaja 
● Erätaitoperuskurssi 5 johtajaa 
● Muonituskurssi 1 johtaja 
● Riehakas ryhmä haltuun -koulutus 3 johtajaa 
● Hygieniapassi 1 johtaja 
● Rastipäällikkökoulutus 1 johtaja 
● Johtajatulet 3 johtajaa 
● Ohjelmajohtajakurssi 1 johtaja 
● Ässis eli ryhmänjohtajien jatkokurssi 2 johtajaa 
● Partiokamukoulutus 1 johtaja 
● Lisäksi useita erilaisia lyhyitä koulutuksia esim. lippukuntapäivässä 

Tavoitteet yhdestä partiojohtajan peruskurssista ja kaikkien uusien samoajien 
ryhmänohjaajakoulutuksen suorittamisesta toteutuivat.  
 
Lippukunnassa järjestettiin aktiivisesti johtajahuoltoa, jolla kiitettiin ja motivoitiin johtajistoa. 
Vuoden 2017 aikana johtajisto järjesti mm. kauden aloitusseminaarin laivalla sekä 
johtajarentoutuksen Megazonessa ja partiotoimistolla. Syksyllä oli johtajahuoltotapahtuma, joka 
sisälsi koulutusta ja rentoutumista, Kivijärvellä yhdessä Mietoisten Kolopuutinttien kanssa. 
Johtajahuoltoa toteutettiin pienemmässä mittakaavassa myös  kesä-ja joululeirillä. Osana johtajien 
tukemista lippukunta maksoi johtajiston osallistumiset kursseille ja koulutuksiin.   

Johtaja- 
rentoutuksessa  
Kivijärvellä 
 
 
 
 



2.9. Ansiomerkit ja muistamiset 

Vuonna 2017 lippukunnassamme ansioituneita henkilöitä: 
 
Suomen Partiolaisten hopeinen ansioristi: Petri Hömppi 
Suomen Partiolaisten Collanin solki: Hanna Varjonen 
Suomen Partiolaisten Louhisuden solki: Helmi Sippola 
Maahispatsas: Sirkka Asikainen 
Johtajiston kolmivuotispuukko: Elmiina Huhtala, Helmi Sippola, Hanna Varjonen. 
 
2.10. Kisasaavutukset 
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 asetettiin tavoitteeksi, että sudenpennut ja seikkailijat 
osallistuvat aktiivisesti omiin kilpailuihinsa. Sudenpentuja ja seikkailijoita olikin niissä runsaasti. 
Tarpojille tavoitteeksi asetettiin, että he osallistuvat partiotaitokilpailuihin vähintään kerran 
vuodessa, mutta heistä ei yksikään osallistunut kisoihin vartion pienen koon vuoksi. Samoajien 
tavoitteena on osallistua kerran ikäkautensa aikana partiotaitokilpailuihin. Osa nykyisistä samoajista 
oli syysmestaruuskilpailuissa. Johtajia osallistui kilpailuihin oman mielenkiintonsa mukaan. 
Lippukunnan seikkailijoita ja samoajia osallistui myös suunnistuskilpailuihin. 

Vuoden 2017 aikana lippukunnasta on osallistuttu Lounais-Suomen Partiopiirin 
mestaruuskilpailuihin, muihin partiotaitokilpailuihin sekä hupikisoihin. Näistä lippukunta saavutti 
seuraavat kisatulokset: 

● Lounais-Suomen Partiopiirin talvimestaruuskilpailut Raumalla: harmaa sarja 
Kermavaahtosankarit 13. sija 

● Lounais-Suomen Partiopiirin kevätmestaruuskilpailujen koekisat Nousiaisissa: seikkailijat 
Pingut 1. sija ja Liskopingut 5. sija 

● Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentukilpailut Uudessakaupungissa: Siilit 31. sija ja Sudet 
34. sija 

● Turku Rogaining Sprint Naantalissa: JH14 3. sija ja JHD15-18 2. sija 
● Lounais-Suomen Partiopiirin syysmestaruuskilpailut Gyltössä: punainen sarja Pallokalat 3. 

sija ja harmaa sarja Pia ja Pojat 4. sija 
● Syys-SM-kilpailut Äkäslompolossa: punainen sarja Pallokalat 15. sija ja harmaa sarja 

Gulahallu! 29. sija ja Jänkäkurpat 32. sija 
● Turku Rogaining NightSprint Turussa: JH14 2. sija ja D18 2. sija  
● Kaikki Rastit Hukassa -autosuunnistuskilpailut Turussa: Heses eka heses vika 23. sija, 

Leijankorven hurjat 28. sija ja XIP-Maahinen 33. sija 
 

 
Siilit ja Sudet Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentukilpailuissa 13.5.2017. 



2.11. Retket, leirit ja tapahtumat 
Lippukunnassa järjestettiin aktiivista retki- ja leiritoimintaa vuonna 2017.  Helmikuussa lippukunta 
järjesti 4.-luokkalaisista seikkailijoista ylöspäin kaminatelttaretken, jossa osallistujia oli 30. Kesällä 
järjestettiin nuoremmille ikäkausille kesäleiri Vesihiisi (40 osallistujaa) sekä loppukesästä  vaellus 
Lappiin (25 osallistujaa, joista 19 Maahista). Keväällä järjestettiin myös partioviikolla Yrjönpäiväjuhla 
ja osallistuttiin Lounais-Suomen Partiopiirin partioparaatiin. Toukokuussa oli omat päättäjäiset, 
joissa jaettiin kevään aikana suoritetut jäljet ja merkit. 
Syyskaudella järjestettiin syyskauden aloitusmetsäkirkko yhdessä Mietoisten Kolopuutinttien kanssa. 
Lippukunta järjesti joulukuussa jäsenilleen yhteisenä tapahtumana kaikille ikäkausille Suomi100 -
teemaisen joululeirin, jonne osallistui yhteensä 78 jäsentä. 
  
Ryhmänjohtajat järjestivät omille ryhmilleen yhden tai kahden yön pituisia retkiä. Retket sijoittuivat 
usein luontoon ja metsään, mikä mahdollisti lapsille läheisen suhteen luonnon kanssa suojellen ja 
kunnioittaen ympäristöä. Retkiä järjestetään myös kaupunkiympäristöissä, mikä tuo vaihtelevuutta 
retkiin. Vuonna 2017 järjestettiin 15 ryhmien omaa retkeä. 
 

 
 
2.12. Toimitilat ja kalusto 
Lippukunnan kolo sijaitsee seurakuntatalon alakerrassa. Kolon siisteydestä huolehdittiin jakamalla 

jokaiselle ryhmälle siivousvuoro, joita oli joka toinen viikko. Jokainen johtaja huolehti kolon 

yleissiisteydestä koloiltansa jälkeen. Kololla myös siivottiin ja järjesteltiin paikkoja kahteen otteeseen 

johtajien kesken. Kolon perähuoneeseen asennettiin kaappeja tavaran säilytykseen. 

Lippukunnan kalustoa säilytetään pääasiassa kololla, ja osa tavaroista säilyy Pappilan takana olevassa 

ulkovarastossa. Lippukunnan kalustonhoitaja huolehti kaluston ylläpitämisestä ja uuden kaluston 

hankinnasta. Jokainen johtaja vastasi kaluston perushuollosta käytön jälkeen. Johtajat opettivat 

oman ryhmänsä käyttämään ja huoltamaan kalustoa asianmukaisesti. Kalustoon hankittiin 2017 mm. 

tavaraa lainavarustepankkiin sekä kaksi uutta vaellustelttaa.  

2.13. Leijankämppä 

Toimintasuunnitelman mukaisesti lippukunta toimi Leijankorven Yhteismetsän omistaman 

Leijankämpän isäntälippukuntana. Leijankämpällä pidettiin isommat kesätalkoot, ja pieniä korjauksia 

tehtiin pitkin vuotta. Lippukunta käytti kämppää aktiivisesti retkeilyyn vuoden aikana. 

2.14. Viestintä 
Johtajisto huolehti yhteistuumin lippukunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, joka tapahtui 
nettisivujen, Facebook-sivujen, Instagramin, sähköpostin sekä paperisten tiedotteiden kautta. 
Johtajiston sisällä viestintä tapahtui omassa Facebook-ryhmässä, WhatsApp-ryhmässä ja Google 
Driven kautta. Ryhmien omasta tiedotuksesta huolehtivat ryhmien omat johtajat, jotka tiedottivat 
omalle ryhmälleen myös lippukunnan yhteisistä asioista. Lippukunnassa pestattiin nettisivuvastaava 



huolehtimaan nettisivujen ajantasaisuudesta. Lippukunnan Lapin reissusta oli juttu Vakka-Suomen 
Sanomissa. 
 
2.15.  Uusien jäsenten rekrytointi 
Kevään alussa pyrittiin saamaan ryhmät täyteen rekrytoimalla uusia jäseniä. Keväällä järjestettiin 
eskarikampanja kolmelle eskariryhmälle. Toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena osallistua Laurin 
markkinoille mainostamaan partiota, mutta resursseja sen järjestämiseen ei ollut. Syksyllä pidettiin 
ilmoittautuminen, jota mainostettiin jakamalla tiedotteita kauppoihin, kouluihin sekä Haloo 
Mynämäki -Facebookryhmään. Mainoksia partiosta jaettiin myös kouluihin, ja muutamassa koulussa 
pidettiin koulukampanjaa aamunavauksen tai pienen esitelmän muodossa. Oltiin myös mukana koko 
kunnan harrastemessuilla esittelemässä partiotoimintaa yhdessä Mietoisten kolopuutinttien kanssa. 

 
2.16. Aikuisten toiminta ja sidosryhmäyhteistyö 
Lippukunnalla on oma Maarinki -niminen toimintaryhmä aikuisille. Vuonna 2017 Maaringin toiminta 
oli tauolla, koska toiminnan pyörittämiseen ei löytynyt lippukunnalta resursseja. Yksittäiset 
lippukunnan ulkopuoliset aikuiset osallistuivat toimintaan toimien mm. saattajina lasten kilpailuissa, 
apukäsinä koloilloissa ja retkillä sekä apuna talkoissa. Lasten vanhempien panostuksesta oli 
merkittävä apu johtajistolle vuoden 2017 aikana.  
 
Lippukunta osallistui SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen toimimalla lipaskerääjinä. Lippukunta osallistui 
Mynämäen kunnan järjestämään yhdistysiltaan. Yhteistyötä Mynämäen seurakunnan kanssa tehtiin 
monipuolisesti. Kunnan ja seurakunnan kanssa järjestettiin yhteistyössä Lapin vaellus, mutta kunnan 
kautta osallistujia ei tullut. Keväällä pidettiin yhteistyössä Yrjönpäiväjuhla ja syksyllä ensimmäistä 
kertaa yhteinen metsäkirkko. Talvella osallistuttiin seurakunnan yhteisvastuukeräyksen talviriehaan, 
ja kaikki lippukunnan toimintaryhmät suorittivat Yhteisvastuuhankkeen myötä Yhteiseen Partioon -
toimintamerkin. Itsenäisyyspäivänä osallistuttiin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen lipun kanssa 
ja tuotettiin kunniakuja sankarihaudoille. Tämän lisäksi lippukunta osallistui aktiivisesti seurakunnan 
nuorisotyön johtokunnan kokouksiin.  Seurakunnan partiotyöntekijä on myös ollut aktiivisesti 
yhteydessä lippukuntaan.  Mynämäen Yrittäjien kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla Joulukadun 
avajaisiin. Lippukunta osallistui myös Mynämäen Säästöpankin huutokauppaan toimien 
huutokauppa-avustajina.  
 
Yhteistyötä Partiolippukunta Mietoisten Kolopuutinttien kanssa aktivoitiin vuonna 2017. Keväällä 
pidettiin yhteistyökokous, jossa suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa. Kokouksen perusteella 
luotiin yhteinen Facebook-ryhmä yhteydenpitoon molempien lippukuntien vastuujohtajien kanssa. 
Keväällä pidettiin yhteiset haravointitalkoot Kumiruonassa. Syksyn alussa järjestettiin yhteinen 
metsäkirkko sekä johtajistoille yhteinen koulutus- ja rentoutusretki. Yhteydenpito on jatkunut 
aktiivisena koko vuoden.  
 

    
 
 

3. Lippukunnan talous 
 
3.1. Anomukset ja tuet 
Lippukunta sai tukea perustoimintaansa Mynämäen seurakunnan talousarvioavustuksena 2400 
euroa. Mynämäen kunnan nuorisoyhdistysten avustus jäi tällä kertaa saamatta hakemuksen 



myöhästyttyä määräajasta. Lions Club lahjoitti lippukunnalle Lapin retkeä varten 2000 euroa. 
Vanhempien ryhmä Maarinki avusti retkeä 1000 eurolla. 
 
Vuonna 2017 edeltävän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjattiin lippukuntien toimintaan 
varoja Suomen Partiolaisten ‘100 uutta tapaa tehdä partiota’ -projektin kautta tavoitteena ehkäistä 
lasten ja nuorten syrjäytymistä. Maahiset saivat hakemuksensa perusteella projektista 152 euroa 
tukea lippukunnan lainavarustepankin perustamiseen. Lisäksi saatiin vielä seurakunnalta 300 euroa 
sen oman Yhteisvastuu-osuuden lahjoituksena. 
  
 
3.2. Varainhankinta 
Lippukunnan oma varainhankinta perustui perinteiseen tapaan suurimmaksi osaksi partiolaisten 
adventtikalentereiden sekä joulukorttien myymiseen. Kalentereita myytiin 477 kappaletta ja 
korttipaketteja 225 tuottaen lippukunnan toimintaan 1750 euroa. Muita, pienempiä 
varainhankintatempauksia olivat haravointitalkoot (120 euroa), kalusteiden roudaus Säästöpankin 
konttorin avajaisissa (200 euroa) sekä jo traditioksi muodostunut osallistuminen Mynämäen 
Yrittäjien joulukadun avajaisiin soihtukulkueen ja rummuttajien kera (200 euroa). Vanhempien 
ryhmä Maarinki osallistui aikaisempien vuosien tapaan Bauhausin inventaarioon. Mukana oli 17 
laskijaa partiolaisten vanhemmista ja johtajistosta. 
 
Lippukunnan jäsenmaksu toimintavuonna oli 12 euroa/hlö. Jäsenmaksutuloa kertyi yhteensä 841 
euroa. 
 
3.3. Varojen käyttökohteet 
Suurin osa lippukunnan varoista menee perustoimintaan, kuten retki- ja leiritoimintaan, merkkeihin 
ja huiveihin, erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Vuonna 2017 investoitiin myös pariin uuteen 
telttaan, ompelukoneeseen, lainavarustepankin varusteisiin sekä sekalaisiin muihin tarvikkeisiin ja 
työkaluihin. Maahispaitoja hankittiin varastoon lisää myytäviksi jäsenistölle tulevina vuosina. 
 
3.4. Taloudellinen tila 
Lippukunnan taloudellinen tila on vakaa, mikä johtuu sekä aikaisempien tilikausien voitoista että nyt 
päättyneen toimintakauden onnistuneesta varainhankinnasta. Tämänkin tilikauden positiivisesta 
tuloksesta huolimatta Mynämäen Maahiset ovat kuitenkin jatkossakin riippuvaisia kunnan ja 
seurakunnan myöntämistä yleisavustuksista. Niiden avulla voidaan varmistaa tulevalle kaudelle 
laaditun toimintasuunnitelman mukaisen laadukkaan partiotoiminnan toteutuminen jäsenistölle. 
Toimintasuunnitelman perusteella tehdyn talousarvion toteutumista lippukunnassa seurataan 
ajantasaisin neljännesvuosiraportein. 
 



Nostot vuoden 2017 tapahtumista  
 
Lippukunnan talviretki 
Lippukunnan talviretki järjestettiin Mynämäen Karjalassa Korvenkävijöiden majalla 10.-12.2. 
Talviretki oli suunnattu seikkailijaikäkaudesta aina aikuisille asti. Retkelle osallistui kolmekymmentä 
Maahista. Retkellä opittiin mm. talviretkeilyyn liittyviä ensiaputaitoja, kuten paleltumien ja 
hypotermian hoitoa, tutustuttiin metsästysseuran toimintaan Karjalan Korvenkävijöiden jäsenen 
johdolla, ja halukkaat saivat ampua ilmakiväärillä. Retki oli hyvin onnistunut talviretki saunaa ja 
avantoa unohtamatta.  
Talviretkellä mm. ilmakiväärillä ampumista ja sytykeruusujen tekoa

 
 

Lippukunnan kesäleiri Vesihiisi17 
Lippukuntamme kesäleiri järjestettiin sudenpennuille ja seikkailijoille Laitilan Tulirannassa 7.-10.6. 
Retkelle osallistui 31 lasta sekä tämän lisäksi yhteensä 10 johtajaikäistä ja aikuista. Vesihiidellä 
seikkailtiin Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisten taruolentojen kanssa maa, vesi, tuli ja  
ilma -ohjelmissa. Metsänhenki Tapion kanssa päästiin tutustumaan mm. luonnonkasveihin, ja 
vedenvaltias Ahti tutustutti lapset mm. veden ominaisuuksiin ja pintaeliöihin, Tulenhenki Panun 
kanssa tutustuttiin tuleen ja nuotioihin, sekä Ukko ilmanjumalan kanssa kokeiltiin leijojen 
lennättämistä. Ohjelman lisäksi Vesihiidellä uitiin, saunottiin ja nautittiin kesästä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lippukunnan Lapin vaellus 
4.-13.8. järjestetty Lapin vaellus oli kesän 2017 huippuhetki. Vaellus toteutettiin 25 (joista 19 oli 
Maahisia) innokkaan vaeltajan kanssa Urho Kekkosen kansallispuistossa. Hinta saatiin tavallista ja 
ennakoitua halvemmaksi yllättäen saatujen tukien ansiosta. Lippukunta haluaa osoittaa suuren 
kiitoksensa erityisesti Mynämäen Lions Clubille vaelluksen mahdollistamisesta. Vaelluksella porukka 
jaettiin kahtia, ja toinen osa teki hieman haastavamman lenkin. Vaelluksella koettiin maisemia 
tunturin huipulta hillasuolle ja kuivuneista puroista jokiin ja järviin. Vaelluksella opittiin monia uusia 
taitoja ja haettiin uusia kokemuksia. Vaellus sai paljon kehuja, ja vaeltajat olivat tyytyväisiä 
reissuunsa. 

 
Lippukunnan Joululeiri 

Perinteinen joululeiri järjestettiin 8.-10.12., ja sille osallistui 25 sudenpentua + 28 seikkailijaa + 1 
tarpoja + 24 johtajaa/aikuista. Leirin teema oli juhlavuoden kunniaksi Suomi 100, ja teeman mukaan 
leirillä käytiin läpi suomen itsenäisyyden vaiheita. Joululeiri oli hyvin suosittu, ja lapset sekä nuoret 
pääsivät kokeilemaan monia hieman tavallisesta poikkeavia juttuja. Leirillä mm. leivottiin 
karjalanpiirakoita, ammuttiin hernepyssyillä ja osallistuttiin vanhanajan oppitunnille.

 


