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III taso: Kiitollisuudenlilja

1 MERKIN SAAJAN TIEDOT

Nimi

Partionimi

Syntymäaika

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):

Ikä (ehdotushetkellä):

Tapio Toimari 1.1.2005

17

2012

2012

10

Apulaisvartionjohtaja 2018-2019

Vartion johtaja 2019-nyt

TP-lehden toimittaja 2021-nyt

SVPR:n suse-päivä 2021 tapahtuman johtaja 2021

Tapsa
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2 MYÖNTÖPERUSTEET Ansio (1) tai lista ansioista (1-5, jatka liitteeseen jos enemmän) joiden takia merkin 
saajalle ehdotetaan tätä merkkiä

Merkin saajan toimarihenkisyys

Kuvaus merkin saajan 
sitoutumisesta Toimen 
Poikien arvoihin

• Merkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut lippukunnan hyväksi vähintään kahden (2) vuoden ajan. 
• Merkin saajan tulee olla oma-aloitteinen ja hänen toiminnastaan on oltava konkreettista hyötyä lippukunnalle. 
• Merkin saajalta vaaditaan havaittavaa sitoutumista Toimen Poikain arvoihin. Merkki voidaan myöntää 

poikkeuksellisesti vähintään puolentoista vuoden erittäin ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Kiitettävä ansio (1)

Kuvaus ansiosta:

Ansion ajanjakso:

Konkreettinen hyöty 
lippukunnalle:

Tapio Toimari on kiinnostunut toimen poikien perinteistä ja pyrkii toteuttamaan 
niitä, esim. huudattaessaan vartiotaan kokouksien alussa ja pitäen huolta että 
vartion jäsenillä on partiopaidan värit kohdillaan. 

2018-nyt

Tapio Toimari on toiminut sekä aVJ:nä että VJ:nä ansiokkaasti. Tänä aikana 
Hiiri-vartio on retkeillyt aktiivisesti ja vaikka vartion jäseniä ei ole paljon, saa 
Tapio heidät kaikkiin tapahtumiin paikalle. Esimerkiksi Juusto-kesäleirillä Tapion 
vartion kaikki jäsenet olivat paikalla ja Tapio sai heidät osallistumaan 
tasapuolisesti kaikkeen tekemiseen. Tapio toimi hyvänä johtajana, eikä ottanut 
liian isoa omaa roolia tekemiseen. 

Hiiri-vartio on Tapion aikana kasvanut aktiivisemmaksi. Hiiri-vartiolla on paljon 
hyvää toimintaa ja kun Tapio siirtyy johtajistoon, seuraavat VJ:t ovat valmiina 
jatkamaan hyvää työtä.  
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2 MYÖNTÖPERUSTEET

Kiitettävä ansio (2)

Kiitettävä ansio (3)

Kuvaus ansiosta:

Kuvaus ansiosta:

Ansion ajanjakso:

Ansion ajanjakso:

Konkreettinen hyöty 
lippukunnalle:

Konkreettinen hyöty 
lippukunnalle:

Ansio (1) tai lista ansioista (1-5, jatka liitteeseen jos enemmän) joiden takia merkin 
saajalle ehdotetaan tätä merkkiä

2021

Tapio järjesti ensimmäisenä isona tapahtumanaan SVPR:n suse-päivän 2021. 
Tapahtuma onnistui ihan hyvin, ja vaikka aikataulujen kanssa olikin hieman 
ongelmia, hoiti Tapio hoiti poikkeukselliset eteen tulleet tilanteen esimerkillisesti. 

Saatiin hyvä tapahtuma aikaiseksi. Tapahtumaa käytettiin pohjana seuraavan 
suse-päivän järjestämiseen. 
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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.

Erkki Esimerkki

1.1.2022 Esimerkkikaupunki

Esimerkkitilaisuus 5.5.2022

JH 1/22 2.2.2022

-

Petteri Presidentti

2.2.2022 Esimerkkikylä




