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1 MERKIN SAAJAN TIEDOT

Nimi

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 
toiminnassa ei-
partiolaisena 
(vuodesta):

Partionimi

Syntymäaika

Ikä (ehdotushetkellä):

Make Toimari

Myky

1.1.2002

20

2009

2009

7

-

Apulaisvartionjohtaja 2016-2017

Vartionjohtaja 2017-2019

Akela 2019-

Hallituksen jäsen 2020-

SVPR:n SuSe-päivän johtaja 2021

Kalenterivastaava 2021
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2 MYÖNTÖPERUSTEET Kuvaukset merkin saajan toimarihenkisyydestä, aktiivisuudesta ja 
oma-aloitteisuudesta.

Merkin saajan toimarihenkisyys

Merkin saajan oma-aloitteisuus

Merkin saajan aktiivisuus

Kuvaus merkin saajan 
sitoutumisesta Toimen 
Poikien arvoihin

Kuvaus tai esimerkkejä 
merkin saajan oma-
aloitteisuudesta 
lippukunnan 
toiminnassa tai 
lippukunnan hyväksi

Kuvaus tai esimerkkejä 
merkin saajan 
aktiivisuudesta 
lippukunnan 
toiminnassa tai 
lippukunnan hyväksi

Kuvaus siitä miten 
arvopohja näkyy 
merkin saajan 
elämässä

Merkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti ja aktiivisesti lippukunnan hyväksi vähintään 
viiden (5) vuoden ajan. Merkin saajan toiminta on tuloksellista ja hän on huomattavan oma-aloitteinen. Hänen on 
pitänyt omalla panoksellaan edistää lippukunnan elinvoimaisuutta tai toiminnan tasoa. Merkin saaja on sitoutunut 
Toimen Poikain arvoihin ja hänen tulee toimia elämässään tämän arvopohjan mukaisesti. Merkki voidaan myöntää 
poikkeuksellisesti vähintään neljän vuoden huomattavan ansiokkaasta ja erittäin tuloksellisesta toiminnasta.

Myky on ottanut nousujohteisesti vastuuta pestihistoriansa aikana. 
Vartionjohtajana Mykyllä oli poikkeava kyky ottaa ryhmänsä jäsenet huomioon, 
ja saada heidät mukaan yhteiseen tekemiseen asettumatta kuitenkaan itse 
vartiolaisten yläpuolelle. Myky on luotettava ja periksiantamaton tekijä, mutta 
kuitenkin kertoo, mikäli ei pysty lupaamiaan asioita hoitamaan. 

Myky suhtautuu eteen tuleviin tilanteisiin ennakkoluulottomasti, ja hänestä 
huomaa, että hän aidosti haluaa koulutuksen menevän perille, ja kasvatusta 
tapahtuvan. 

Myky on säännöllisesti ottanut erilaisia vastuutehtäviä vakipestiensä 
ulkopuolelta, kuten kalenterivastaavan ja SuSe-päivän tehtävät. Hän lähti myös 
hallitukseen mukaan kaksi vuotta sitten omasta mielenkiinnostaan. Myky on ollut 
aloitteentekijänä sisarlippukunnan kanssa yhdessä järjestetyille tapahtumille. 
Mykyllä on taipumus ottaa vastuu asioista, jotka muuten jäisivät ajelehtimaan, eli 
hän kokee kollektiivista velvollisuudentuntoa lippukunnan arjen pyörittämisestä. 

Myky käy aktiivisesti kaikissa lippukunnan tapahtumissa, ja hänet voi 
melko varmasti laskea mukaan tapahtumien tekijäporukkaan, kun vain 
kysyy. Mykylle toiminnassa tärkeintä on, että kaikilla on hauskaa, mutta 
hän pohtii ohjelman suunnittelussa myös käytännön toteutusta ja 
koulutuksellisuutta. 
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kiitettävä ansio (2)

Kiitettävä ansio (1)

Kuvaus ansiosta:

Kuvaus ansiosta:

Ansion ajanjakso:

Ansion ajanjakso:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Ansio (1) tai lista ansioista (1-6, jatka liitteeseen jos enemmän) jotka kuvastavat 
merkin saajan tekoja lippukunnan hyväksi

2016-2019

Myky oli menestyksekkäästi AVJ/VJ neljän vuoden ajan Hiiri-vartiossa. Hän oli 
vartionjohtajana aktiivinen, vastuuntuntoinen ja pidetty. Mykyllä oli kyky ottaa 
vartion jäsenet mukaan tekemiseen, ja vartio olikin näinä vuosina 
poikkeuksellisen aktiivinen lippukunnan ja alueen tapahtumissa.

Aktiivinen vartionjohtaja fasilitoi kahdeksalle vartiolaiselle hyvän ja kasvattavan 
vapaa-ajan harrastuksen, jossa opitaan elämälle hyödyllisiä taitoja. 
Vartionjohtajan pesti kasvatti Mykystä hyvän johtajan seuraaviin ikäkausiin, ja 
vartion johtamisen aikana hän perehdytti onnistuneesti tulevan seuraajansa.

2019-

Akelan pesti on Mykyn varsinainen viikkotoiminnan pesti tällä hetkellä. Muiden 
akeloiden kanssa hän on neljän vuoden suunnitellut ja järjestänyt 
viikkokokouksia, retkiä ja osallistunut ikäkauden kanssa leireille. Akelana Myky 
on empaattinen, ja osaa asettua sudenpennun tasolle. Hän osaa ratkaista sudarien 
kanssa eteen tulevia tyypillisiä vastoinkäymisiä. 

Sudenpentuosaston toiminta muodostaa edellytykset vartiotoiminnalle. 
Sudenpentujen koulutuksessa pääpainopisteenä on toisten huomioon 
ottaminen ja leikkiminen.
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kiitettävä ansio (4)

Kiitettävä ansio (3)

Kuvaus ansiosta:

Kuvaus ansiosta:

Ansion ajanjakso:

Ansion ajanjakso:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Ansio (1) tai lista ansioista (1-6, jatka liitteeseen jos enemmän) jotka kuvastavat 
merkin saajan tekoja lippukunnan hyväksi

2021

2020-

SVPR:n SuSe-päivän johtaja 2021. 

Hallituksen jäsenenenä Myky osallistuu lippukunnan päätöksentekoon, ja 
vaikuttaa siihen, mihin suuntaan koko lippukuntaa ollaan viemässä.

Täytti lippukunnan järjestysvuorovastuun menestyksekkäästi ja tarjosi 
kouluttavan päivätapahtuman yli sadalle pääkaupunkiseutulaiselle 
partiolaiselle.

Myky tuo hallituksessa omat näkemyksensä rohkeasti esiin, ja tuo edustaa etenkin 
sudenpentuja koskevissa asioissa lippukunnan näkemystä. 
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kiitettävä ansio (6)

Kiitettävä ansio (5)

Kuvaus ansiosta:

Kuvaus ansiosta:

Ansion ajanjakso:

Ansion ajanjakso:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Konkreettinen ja 
lippukuntaa kehittävä 
hyöty lippukunnalle:

Ansio (1) tai lista ansioista (1-6, jatka liitteeseen jos enemmän) jotka kuvastavat 
merkin saajan tekoja lippukunnan hyväksi

2021

Kalenterivastaava 2021. Kalenterivastaavana Myky sai hyvin aktivoitua 
lippukunnan jäsenet, ja niitä myytiin 1 000 kappaletta. Myky kehitti kampanjaa 
ottamalla MobilePayn ja tilisiirrot käyttöön maksutapoina, mikä selvästi kasvatti 
myyntiä viime vuodesta.

Lippukunnan varainhankinnan merkittävin panostus tulee kalenterikampanjasta. 
Viime vuonna lippukunta sai 4 500 € rahaa kalenterikampanjasta, mikä vastaa 
suuruudeltaan kaupungin toiminta-avustusta. Jäsenet oppivat ottamaan vastuuta 
heille jaetuista kalentereista ja tekemään hyvää yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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3 EHDOTUSTIEDOT

4 MYÖNTÖTIEDOT

Merkin ehdottaja

Hakemus käsiteltiin 
(missä & ajankohta)

Merkki...

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.

Timo Toimari

1.1.2022 Kauniainen

Kauden päättäjäiset 31.5.2022

JH 2/2022 3.3.2022

Petteri Presidentti

3.3.2022 Kauniainen




