
Tässä II luokan Mannerheim-soljen malliedotuksessa on käyty läpi kaikki Kuksa-lomakkeella olevat 

kysymykset, kysymysten lisätiedot sekä annettu niihin esimerkkivastaukset.  

 

Voitte katsoa lippukunnassa mallia ja esimerkkiä, millaista laajuutta kysymysten vastauksiin 

odotetaan. Esimerkki näyttää myös mallia, kuinka esittää konkreettisia esimerkkejä, joilla kuvataan 

ansioituneen toimintaa ja aatetta sekä erottumista muista samanikäisistä partiolaisista 

aatteellisuudessa. Huomatkaa, että ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa täyttää ehdotusta, tämä 

on vain malli yhdestä mahdollisuudesta. 

 

Esimerkin henkilö on aatteellisuuden lisäksi ollut hyvin aktiivinen toimija lippukunnassaan. Älkää 

ottako siitä painetta, sillä Mannerheim-solki on aatemerkki. Soljen myönnössä ratkaisee 

aatteellisuus ja siinä muista samanikäisistä partiolaista erottuminen, ei se kuinka useita ja vaativia 

pestejä ansioitunut on tehnyt. 

 

 

II lk. Mannerheim-solki 
 

Paula Partiolainen 
 

Kuinka monta vuotta ansioitunut on täyttänyt tai täyttää ehdotusvuonna? 

vaatimus: ehdotusvuonna 17–19-vuotias  
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Ansioituneen tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkki suoritusvuosineen, tai 

partiojohtajaperuskoulutuksen suoritusvuosi 

Kirjaa esim. "tarpoja 2017, samoaja 2019" 

 

Tarpojaikäkauden päätösmerkki 2017    ja/tai 

Samoajaikäkauden päätösmerkki 2020     ja/tai 

Partiojohtaja peruskoulutus 2021      ja/tai 

 

 

Kerro ansioituneen partiotoiminnasta. Kuvaa toiminnan säännöllisyyttä ja aktiivisuutta sekä 

mahdolliset pestien kestot. 

Ansioitunut on ollut ehdotusvuonna aktiivinen partiotoiminnassa. Säännöllistä toimintaa tulee olla 

kuvattuna kahden vuoden ajalta viimeisten kolmen vuoden aikana. Säännöllisellä partiotoiminnalla 

tarkoitetaan viikoittaista tai siihen verrattavaa partiotoimintaa. Jos ansioitunut on mukana 

viikkotoiminnassa, se voidaan kuvata pestin kautta (esim. laumanjohtaja 08.2019-04.2020).  

 

Muiden pestien osalta tulee kuvata, kuinka se kestoltaan, säännöllisyydeltään ja aktiivisuudeltaan 

vertautuu viikoittaisen toiminnan pestiin (esim. koloisäntä 08.2019-04.2020: koloisäntänä hän on 

osallistunut johtajaneuvoston kokouksiin 1krt/kk ja lisäksi on ohjannut kolon käyttäjiä sekä 

organisoinut varastoa yhdessä varastovastaavan kanssa toimintakauden aikana keskimäärin päivän 

kuukaudessa). 

 

Paula toimi kuluneen kolmen partiovuoden (8/2018–7/2021) ajan tarpojavartio Susihukkien 

vartionjohtajana. Susihukat siirtyivät samoajiksi kesällä 2021 ja vaeltajaksi siirtynyt Paula jatkaa 



heidän luotsinaan, toimien vartion vertaisjohtajien tukena. Ryhmänjohtamisen lisäksi Paula on ollut 

aktiivinen lippukunnan hallituksen jäsenen vuodesta 2019 alkaen. Hallituksessa Paula on vastannut 

lippukunnan viestinnästä ja nettisivuista, joiden lisäksi vuonna 2021 hän on ollut ohjelmajohtajan 

apulainen. Vuoden 2022 alussa Paula aloittaa lippukuntamme lippukunnanjohtajana ja jatkaa 

samoajaluotsin pestissään. 

 

Kuvaile esimerkkien avulla, miten ansioitunut on sitoutunut partion arvoihin ja erottuu tässä 

muista saman ikäisistä partiolaisista. 

Partion arvoja kuvaavat tunnus, lupaus ja ihanteet. Vinkki: Kerro, mihin arvoon viittaat ja kerro, miten 

käytännössä sitoutuminen ja erottuminen sen osalta näkyy. 

 

Ensimmäinen esimerkki  

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen: Paula rakentaa ennakkoluulottomasti ystävyyttä yli erilaisten 

rajojen. Hän osallistui yhdessä Haukka vartionsa kanssa kesällä 2019 partioleirille Saksassa 

yhdessä Roihulla tapaamiensa saksalaisten partiolaisten kanssa. On vahvasti Paulan ansiota, 

että vartio osallistui leirille, sillä Paula toimi osallistumissa aloitteen tekijänä ja vastasi yhdessä 

vartion luotsin kanssa käytännönjärjestelyistä Suomessa. Paula on osallistunut ahkerasti 

lippukunnan ulkopuolisiin tapahtumiin myös alueella ja piirin laajuisesti. 

 

Tarpojaikäkauden päätteeksi Paula sai lippukunnan perinteisen Tarpoja-puukon, jonka yksi 

myöntöperusteista on ystävyyden rakentaminen yli rajojen myös erilaisten ja eri-ikäisten 

partiolaisten kanssa. Lähdettyään lippukunnan hallitukseen 16-vuotiaana Paula rakensi uutena 

johtajana hyvät suhteet vanhempiin johtajisto jäseniin vaeltajista tukeviin aikuisiin, säilyttäen 

kuitenkin myös hyvät yhteydet nuorempiin ikäkausiin. Paula onkin esimerkillinen silta lippukunnan 

eri ikäisten välillä ja myös tästä syystä erittäin arvokas jäsen lippukunnallemme ja sen 

hallitukselle. 

 

 

Toinen esimerkki  

Olla luotettava: Paula on nuoresta iästään huolimatta lippukuntamme kantavia voimia. Yhdessä 

vartiokavereidensa kanssa hän edustaa lippukuntamme tulevaisuutta, joka kiitos heidän näyttää 

valoisalta. Paula osallistuu lähes poikkeuksetta lippukunnan yhteisiin tapahtumiin sekä ottaa osaa 

niiden suunnitteluun ja valmisteluihin. Tarpojavartionjohtajana hän oli yksi tärkeimmistä 

vastuunkantajista ikäkauden yhteisissä tapahtumissa. 

 

Paula on aktiivisesti mukana lippukunnan varainkeruunaan tekemässä harrastamisen Suomen 

mallin partiokerhotoiminnassa, jossa lippukunta pyörittää yhteistyössä kaupungin kanssa 

partiokerhoa paikallisella ala-asteella. Sen toiminnassa Paula on ollut tunnollinen ja ehdottoman 

luotettava, kun hän on ollut toisena kahdesta ohjaajasta vastaamassa lippukunnan 

sopimusvelvoitteista toteuttaa kerhoa viikoittain. Tänä vuonna Paula vastaa myös lippukunnan 

noin 1000 adventtikalenterin myyntikampanjan organisoinnista. 

 

Paula erottuu ikäisistään kypsällä ajattelulla ja arvostelukyvyllä, joista paistavat partion arvojen 

sisäistäminen ja niihin sitoutuminen. Hän toimii periaatteidensa mukaan ja on välillä myös se 

järjen ääni, joka muistuttaa esimerkillään muitakin siitä, että on tärkeää hoitaa hommat kunnolla, 

olla reilu ja avulias. Jos retken aamupalavuoroon tarvitaan keittiövartioon lisäkäsiä tai leirin 

ohjelma kaipaa lisää tekijöitä, niin voimme onneksemme luottaa siihen, että rivissä nuori, joka 

ottaa tarvittaessa askeleen eteen ja partiolaisen tunnukseen mukaisesti on valmis, siihen mitä 

edessä on ja missä häntä tarvitaan, ja samalla esimerkillään saa mukaan muitakin. 

 



 

Kolmas esimerkki  

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen: Hallituksessa Paula on tuntenut vastuunsa osana 

lippukunnan toiminnan pyörittämistä, tarttuen toimeen aktiivisesti ja hoitaen luotettavasti ja 

parhaansa mukaan sen mitä on luvannut. Vuoden 2019 kolmen lippukunnan kesäleirillä oli 

huutava pula aikuisista ja vaeltajista, jolloin samoajat joutuivat ottamaan tavallista suurempaa 

roolia leirin toteutuksesta. Yhdessä vartiokavereidensa kanssa Paula pyöritti sadan hengen leirin 

keittiötä ulkona sateessa kolmen päivän ajan, kunnes oli aika siirtyä loppuleiriksi pitämään 

ohjelmalaaksoja seikkailijoille ja tarpojille. 

 

Viime vuosina lippukunnan hallituksen täysilukuiseksi saaminen on vaatinut ylimääräisen 

syyskokouksen pitämistä ja jo 16-vuotiaana Paula tunsi vastuunsa lippukuntaa kohtaan tarttuen 

toimeen hallituksen jäsenenä. Kokemuksen karttuessa hän sai kevennettyä lippukunnanjohtajan 

työkuormaa ottamalla lippukunnan nettisivut päivitettäväkseen. Vuonna 2021 hän aloitti myös 

ohjelmajohtajan apulaisena ajatuksena aloittaa tässä pestissä 2022, kun edellinen ohjelmajohtaja 

luopuu pestistään. Kuitenkin, kun ilmeni että lippukunta tarvitsee lippukunnanjohtajan vuodelle 

2022, oli Paula valmis tarttumaan toimeen ja asettui ehdolle lippukunnanjohtajaksi, missä 

tehtävässä hän aloittaa vuoden 2022 alussa. 

 

Oman ikäluokkansa lisäksi Paula erottuu edukseen lippukunnassamme sekä itseään 

vanhemmasta että nuoremmasta ikäluokasta. Hän on yksi lippukuntamme tulevaisuuden tekijöitä 

niin toimeliaisuuteensa kuin asenteensa puolesta. Hän on viikkotoiminnassa ja projekteissa 

osoittanut vastuuntuntoa, toimeen tarttumista ja on ollut saamansa luottamuksen arvoinen. Kiitos 

Paulan meille on kasvanut vartiollinen innokkaita ja osaavia samoajia, jotka nyt itse ottavat 

ensimmäisiä askeleitaan ryhmien johdossa. Eikä vastuullisuus nuorista johtajista päättynyt 

vartionjohtamisen päättymiseen, vaan hän jatkaa nyt matkaa aiempien johdettaviensa tukena 

luotsina toimien. 

 

 

Ulkopuolisen tahon puollon antajan nimi ja asema? Lisää puolto myös liitteeksi. 

Matti Meikäläinen, lukion lehtori 

 

 

Huom! Lisätäksesi ensimmäisellä kerralla liitetiedostoja täytä pakolliset tiedot ja klikkaa Tallenna ja 

lisää liitetiedostoja -painiketta. 


