Toimen Poikien Kiitollisuudenliljat

HAKULOMAKE

I taso: Suuri tasavallan lilja

1 MERKIN SAAJAN TIEDOT

Nimi

Timo Toimari

Syntymäaika

1.1.1985

Partionimi

Timppa

Ikä (ehdotushetkellä):

37

On aloittanut partion
(vuonna):

1992

Josta Toimen Pojissa
(vuodesta):

1992

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

Toiminut lippukunnassa tai sen hyväksi
yhteensä (vuosia):

20

Kansalaisnumero (jos on):

888

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:

Vartionjohtaja
Akela
Kalustovastaava
Konsuli
Lippukunnan hallituksen jäsen
SVPR KV jäsen
Presidentti ja Hallituksen PJ
SVPR KV PJ
Kannatusyhdistyksen LPK edustaja
PäPa:n Hallituksen jäsen

1998-2001
2002-2006
2002-2006
2007-2010
2002-2010
2007-1016
2011-2015
2016-2020
2011-2020
2021-
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Kuvaukset merkin saajan toimarihenkisyydestä ja oma-aloitteisuudesta

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.

Merkin saajan toimarihenkisyys
Kuvaus siitä miten
merkin saaja on
omaksunut Toimen
Poikien arvot

Timo on periksi antamaton hyvinkin perinteikäs Toimen Poika. Timo ei tee
itsestään isoa numeroa, mutta kaikki hänet tuntevat tietävät miten paljon hän on
tehnyt työtä lippukunnan eteen. Timo ei puhu kenestäkään seläntakana pahaa,
vaan nostaa kissat aktiivisesti pöydälle ja pyrkii löytämään hyvän kultaisen
keskitien asiaan kuin asiaan.

Kuvaus siitä miten
partioaate näkyy
merkin saajan
elämässä

Timo on edistänyt lippukunnan yhteistyötä SVPR:än lippukuntien kanssa
järjestämällä lukuisia ryhmän tapahtumia, joita isoinpana vuoden 2018 Ryhmän
kesäleiri.

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

Timo puolustaa Toimen Poikien pitkäikäisiä perinteitä. Timo laittaa Toimen Pojat
aina ykköseksi ja tarpeen mukaan kykenee tekemään isoja asoita ja päätöksiä
lyhyelläkin aikavaroituksella. Timon kohdatessa uusia haasteita hän keksii niihin
ratkaisun, vaikka se tuntuisi joskus mahdottomuudelta.

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

Timo johti konsulina toimiessaan Toimen Poikien ikäkausiuudistuksen vuonna
2009, jonka johdosta lippukunnan organisaatiorakenne toimii vielä tänäkin
päivänä erinomaisesti.
Presidenttinä toimiessaan Timo järjesti lukuisia lippukunnan omia tapahtumia
sekä johti varainkeruukamppanjan Keron kattoremontille, ilman tätä
varainkeruukampanjaa lippukunnalla ei olisi ollut mahdollista taloudellisesti
korjauttaa Keron kattoa.
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Kuvaus asioista joita merkin saaja on yli kymmen vuoden ajan tehnyt
lippukunnan eteen, ja tekojen tuloksien pysyvistä jäljistä lippukunnassa

Kuvaus merkin saajan toiminnasta lippukunnassa tai lippukunnan hyväksi 10 vuoden ajalta
Timo toimi Oravan vartionjohtajana ja suoriutui tehtävässä hyvin. Vartionjohtajana toimimisen jälkeen hän
aloitti akelana ja johti samaan aikaan kahta eri sudenpentulaumaa sekä vastasi Kasavuoren koululla sijaitsevan
varaston ylläpitämisestä ja siitä koskevasta viestinnästä Kauniaisten kaupungin suuntaan. Samoihin aikoihin
hän myös liittyi lippukunnan hallituksen jäseneksi ja on tehnyt hallitukselle useita ehdotuksia asioiden
parantamiseksi, esimerkikkinä ehdotus vartioiden karttojen päivittämisestä. Akelana toimimisen jälkeen Timo
aloitti Konsulina, jonka aikana hän johti PP-osaston ikäkausiuudistuksen, jossa seikkailijat lakkautettiin
PP-osaston elvyyttämisen takia. PP-osaston vartiot toimivat hyvin vielä tänä päivänäkin.
Näiden pestien jälkeen Timo liittyi SVPR:än KV-jäseneksi ja toimi sielä viestintävastaavana. Vuonna 2011 Timo
valittiin Toimen Poikien Presidentiksi. Timo johti lippukuntaa erimerkillä ja piti huolta kaikista tehtäväänsä
kuuluvista juoksevista asioita esinomaisesti. Presidenttinä hän järjesti myös mm. kaksi lippukunnan omaa
kesäleiriä, 4 lippukuntaretkeä ja yhden koko Ryhmän yhteisen kesäleirin. Timo toimi myös Keron
kattoremontin varainkeruukamppanjan päällikkönä, jonka johdosta kero on pysynyt käyttökelpoisena
mahdollistamassa vartioiden omat retket ja muut lippukunnan huippu tapahtumat.
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Kuvaus asioista joita merkin saaja on yli kymmen vuoden ajan tehnyt
lippukunnan eteen, ja tekojen tuloksien pysyvistä jäljistä lippukunnassa

Kuvaus merkin saajan tekojen lippukuntaa pysyvästi kehittäneistä ja muuttaneista vaikutuksista
Lippukunnan ikäkausi uudistus, jossa seikkailijat lakkautettiin ja siirrettiin osaksi PP-osaston vartioita.
Vartioiden koko saatiin tämän avulla muutettua neljästä neljääntoista ja tilastollisesti vartiolaiset eivät lopeta
partiota yhtä nuorena kuin ennen, joka on ensisijaisen tärkeää lippukunnan jatkuvuuden kannalta.
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Ehdottaja täyttää

Merkin ehdottaja(t)

Topi Toimari

I taso: Suuri tasavallan lilja

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

Petri Partiopoika
Otto Orava

Ehdotusajankohta &
paikka

1.1.2022

Kauniainen

Ehdotusajankohta

Ehdotuspaikka

Ajateltu
myöntötilaisuus & aika

Kevätkauden päättäjäiset

25.5.2022

Myöntötilaisuus

Ajankohta

4 MYÖNTÖTIEDOT

JH täyttää. Merkin hyväksyminen vaatii 3/4 enemmistön.

Hakemus käsiteltiin
(missä & ajankohta)

JH 2/22

3.3.2022

Kokous /muu käsittelytilanne tai kanava

Ajankohta

Merkki...

Myönnettiin

Ei myönnetty

Syy hylkäykselle:

Myönnetyn merkin nro.
& kaiverrettava nimi

IX

Timo "Timppa" Toimari

Petteri Presidentti

Presidentin
allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Aika & paikka

3.3.2022

Kauniainen

Aika

Paikka
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