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XIV

1 MERKIN SAAJAN TIEDOT

Nimi

Partionimi

On aloittanut partion 
(vuonna):

Josta Toimen Pojissa 
(vuodesta):

Toiminut lippukunnassa tai sen hyväksi 
yhteensä (vuosia):

Kansalaisnumero (jos on):

Listaus pesteistä, luottamustoimista yms., 
joita merkin saaja on tehnyt lippukunnassa tai 
lippukunnan hyväksi:

huom: tarkemmat kuvaukset erityisistä ansioista 
tulevat seuraavalle sivulle. Tämä on yleislista 
selittämään merkin saajan historiaa Toimen Pojissa.

Kuvaus: Ajankohta:

On aloittanut 
lippukunnan 
hyväksi toiminnan 
ei-partiolaisena 
(vuodesta):

Ikä (ehdotushetkellä):

Syntymäaika
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2 MYÖNTÖPERUSTEET Kuvaukset merkin saajan toimarihenkisyydestä ja oma-aloitteisuudesta

Merkin saajan toimarihenkisyys

Merkin saajan oma-aloitteisuus

Kuvaus siitä miten 
merkin saaja on 
omaksunut Toimen 
Poikien arvot 

Kuvaus tai esimerkkejä 
merkin saajan pestien 
vaatimukset ylittävästä 
oma-aloitteisuudesta 
vähintään 10 vuoden 
ajalta

Kuvaus siitä miten 
partioaate näkyy 
merkin saajan 
elämässä

Kuvaus siitä miten 
merkin saaja toimii 
esimerkkinä muille 
toimen poikien ja 
partion arvojen 
toteutumisessa

Merkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti, tuloksellisesti ja aktiivisesti 
lippukunnan hyväksi vähintään kymmenen (10) vuoden ajan. Henkilö on huomattavan pitkään tehnyt pestien 
vaatimukset ylittävää, TP-henkistä ja oma-aloitteista työtä lippukunnan eteen, jonka jäljet ovat pitkäkestoisia. 
Lippukunnasta on henkilön toiminnan tuloksena tullut elinvoimaisempi ja toimivampi. Merkin saaja on toiminut 
lippukunnassa alulle panevana voimana sekä kehittänyt lippukuntaa omaa vastuualuettaan laajemmin. Merkin 
saaja on omaksunut Toimen Poikain arvot, toimii elämässään partioaatteen mukaisesti, sekä on esimerkkinä muille 
arvojen toteuttamisesta.
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kuvaus merkin saajan toiminnasta lippukunnassa tai lippukunnan hyväksi 10 vuoden ajalta

Kuvaus asioista joita merkin saaja on yli kymmen vuoden ajan tehnyt 
lippukunnan eteen, ja tekojen tuloksien pysyvistä jäljistä lippukunnassa
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kuvaus merkin saajan tekojen lippukuntaa pysyvästi kehittäneistä ja muuttaneista vaikutuksista

Kuvaus asioista joita merkin saaja on yli kymmen vuoden ajan tehnyt 
lippukunnan eteen, ja tekojen tuloksien pysyvistä jäljistä lippukunnassa
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3 EHDOTUSTIEDOT

4 MYÖNTÖTIEDOT

Merkin ehdottaja(t)

Hakemus käsiteltiin 
(missä & ajankohta)

Merkki...

Myönnetyn merkin nro. 
& kaiverrettava nimi

Syy hylkäykselle:

Presidentin 
allekirjoitus

Aika & paikka

Myönnettiin Ei myönnetty

Ehdotusajankohta

Myöntötilaisuus

Allekirjoitus

Kokous /muu käsittelytilanne tai kanava

Aika 

Ehdotuspaikka

Ajankohta

Nimenselvennys

Ajankohta

Paikka

Ehdotusajankohta & 
paikka

Ajateltu 
myöntötilaisuus & aika

Ehdottaja täyttää

JH täyttää. Merkin hyväksyminen vaatii 3/4 enemmistön.

Ehdottaja on toiminut 
merkin saajan 10 vuoden 
toiminnan aikana 
lippukunnassa ja puoltaa 
ehdotuksen tiedot
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