LOUNAIS-SUOMEN
PARTIOPIIRIN
ANSIOMERKKIOHJE

Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Ansiomerkkitoimikunta
2018. Ansiomerkkiohje on tullut voimaan 1.10.2018.
Tämän Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n Ansiomerkkiohjeen ohella partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Partiolaisten ansiomerkit –ohje.
Ansiomerkkiohjeen on vahvistanut Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n
piirihallitus vuonna 2018.
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ANSIOMERKIT
OVAT TAPA KIITTÄÄ
Partiolaiset luovuttavat ansiomerkkejä kiitoksena ja tunnustuksena
ansiokkaasta ja hyvin tehdystä partiotyöstä.
Partiolaisten ansiomerkit on tarkoitettu kannettavaksi partioasussa.
Suomalaisen partiotoiminnan yli satavuotisen historiansa aikana
lukuisat keskusjärjestöt, piirit ja lippukunnat ovat myöntäneet erilaisia ansiomerkkejä.
Partiolaisten nykyinen ansiomerkkijärjestelmä jakaantuu kolmeen
merkkijärjestelmään: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n
(SP) ansiomerkit, partiopiirien ansiomerkit sekä lippukuntien ja
lippukuntayhtymien ansiomerkit. Näiden ansiomerkkijärjestelmien
merkkejä voidaan käyttää samanaikaisesti.
Partioansioksi huomioidaan kaikki partiotyö riippumatta siitä,
missä partio-organisaatiossa ja millä tasolla ansiot ovat syntyneet.
Myös partion ja partiolaisten edustaminen katsotaan partioansioksi.
Partiotyötä on siis kaikki vapaaehtoistyö partion parissa, on kyse
sitten ikäkausitoiminnan vetämisestä, lippukunnan johtamisesta,
taustayhteisöissä (tukiyhdistykset, säätiöt, seurakuntien partiotyö)
toimimisesta, leiri- tai kehitysprojektien vetämisestä tai piiri-/keskusjärjestöpesteissä toimimisesta.
Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n (L-SP) ensimmäiset ansiomitalit
luovutettiin partioparaatissa 25.4.2010. Mitalit on suunnitellut
heraldikko Harri Rantanen.
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ANSIOMERKKIEN
EHDOTTAMINEN

V
V

Kaikkia partiopiirin ansiomerkkejä
ehdotetaan Kuksassa, josta löytyvät ohjeet merkkien ehdottamista
varten. Ansiomerkin ehdottamista
koskevat asiat on joka vaiheessa
käsiteltävä luottamuksellisina.

15.1. mennessä ehdotetaan
partioviikolla, partioparaatissa
ja sen jälkeen luovutettavat (ei
Mannerheim-solkia)
15.4. mennessä ehdotetaan
juhannuksen jälkeen kesällä ja
syksyllä luovutettavat

V

L-SP:n ansiomerkkijärjestelmä on
sovitettu yhteen Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän
ja –menettelyn kanssa siten, että
partiopiirin partiolaisten ja lippukuntien kannalta ne muodostavat
yhden kokonaisuuden.

Ansiomerkkien ehdotusten määräpäivät ovat vuosittain samat kuin
SP:n ansiomerkkijärjestelmän yleiset
määräpäivät. Ehdotukset (myös
SP:n merkkien osalta) tulee tallettaa
vahvistettuna Kuksaan tai toimittaa
piirin partiotoimistoon seuraaviin
päivämääriin mennessä.

15.9. mennessä ehdotetaan jouluna ja alkuvuonna luovutettavat

V

Ansiomerkkijärjestelmä toimii vain
silloin, kun merkkejä ehdotetaan
ja ansioituneille partiolaisille niitä
myönnetään. Yleensä lippukunnat ehdottavat jäsenilleen ansiomerkkejä. Piirin vastuulla on tukea
lippukuntien ehdottajia, kouluttaa
ansiomerkkitietoutta, ylläpitää ja
kehittää ansiomerkkijärjestelmää
sekä käsitellä tehdyt ehdotukset.
Merkkien ehdottaminen on helppoa
sähköisesti Kuksassa.

15.11. mennessä ehdotetaan helmi-huhtikuussa luovutettavat ja
kaikki seuraavan vuoden
Mannerheim-soljet.

Ansiomerkkiehdotus tehdään
huolellisesti ja jokaiseen sähköisen lomakkeen kysymykseen tulee
vastata. Tarvittaessa saa apua
ansiomerkkitoimikunnan jäseniltä
tai partiotoimistosta. Ansiomerkkikoulutusta järjestetään piirissä
säännöllisesti.

Ensisijainen ehdotuksen tekijä on
merkinsaajan oma lippukunta. Myös
toinen lippukunta, lippukunnat
yhdessä, alueet, piiri, keskusjärjestö tai yksittäiset partiolaiset voivat
ehdottaa ansiomerkin myöntämistä.
Ansiomerkin ehdottaja maksaa merkin lunastusmaksun.

Piirin ansiomerkkitoimikunta käsittelee ehdotukset. SP:n merkeissä
piiri päättää merkin puoltamisesta
ja piirin omien merkkien kohdalla
myöntämisestä.
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ANSIOMERKKIEN
MYÖNTÄMISVÄLI
Tavallinen ehdottamisväli ei koske ikään sidottuja ansiomerkkejä,
kuten Louhisuden solkea, Mannerheim-solkia ja Pyhän Yrjön solkea.
Collanin soljen myöntämisen jälkeen
pidetään pääsääntöisesti vähintään
yhden vuoden väli ennen piirin ansiomerkin myöntämistä.

Piirin ja SP:n pronssisten ansiomitalien saaminen edellyttää yleensä
vähintään kolmea vuotta ansiokasta
toimintaa edellisen ansiomerkin
myöntämisen jälkeen. Piirin ja SP:n
hopeisen ansiomitalin myöntäminen
taas edellyttää yleensä vähintään
neljän vuoden ansiokasta toimintaa
edellisen ansiomerkin myöntämisen
jälkeen.

ANSIOMERKKIEN
LUOVUTTAMINEN
ansiomerkkien luovutustilanteesta
vastaa ansiomerkin ehdottaja. Näissäkin tilaisuuksissa piirin ja järjestön
ansiomerkin ensisijainen luovuttaja
on partiopiirin virallinen edustaja,
mikäli hän on läsnä tilaisuudessa.

Ansiomerkkien luovuttaminen järjestetään juhlavassa tilaisuudessa
yleisön läsnä ollessa. Ansiomerkkejä
voidaan luovuttaa esimerkiksi partioparaatissa, muussa juhlatilaisuudessa, vuosikokouksessa tai lippukunnan erityisessä juhlassa.
Partiopiirin kultaisen ansiomitalin
luovuttavat piirinjohtajat. Muiden
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ANSIOMERKKIEN
KÄYTTÄMINEN
Nauhallisia ansiomerkkejä kannetaan partiopaidassa vasemmassa rinnassa. Useampiluokkaisista
ansiomerkeistä (pronssinen – hopeinen – kultainen) kannetaan ainoastaan korkeinta saatua merkkiä.
Muiden partiopiirien mitaleja kannetaan oman piirin mitalin rinnalla.

Ansiomerkkien kiinnittämisestä ja
käyttämisestä on tarkempi ohjeistus
Partiolaisten puku- ja merkkiohjeessa sekä SP:n julkaisemassa Partiolaisten ansiomerkit –ohjeessa.

Merkkien kantojärjestys
(SP lähinnä partiopaidan
napitusta):

www.partio.fi/partiolaiselle/
apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/

Puku- ja merkkiohje
SP:n lippukuntasivustolla

Partiolaisen ansiomerkit SP:n lippukuntasivustolla

SP - piiri – vanha piiri - muu piiri –
oma lippukunta – muu lippukunta.

www.partio.fi/lippukunnille/
pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/
ansiomerkit/

Ansiomitaleja käytetään lippukunnan, piirin ja keskusjärjestön kokouksissa, lippukunnan vanhemmille ja taustayhteisöille järjestämissä
juhlissa ja vierailutilaisuuksissa,
joissa edustetaan partiolaisia, partioparaatissa sekä muissa partiojuhlissa. Nauhalaattoja voi käyttää aina,
paitsi maastossa tai kannettaessa
ansiomerkkejä nauhoineen.
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PIIRIN ANSIOMERKIT
JA NIIDEN
MYÖNTÄMISPERUSTEET
ANSIOMITALIT
Partiopiirin ansiomitaleihin kuuluu merkkikohtainen luovutuskirja, joka
toimitetaan merkin ehdottajalle edelleen merkin saajalle luovutettavaksi.
Partiopiirin ansiomitaliin kuuluu nauhalaatta. Hopeisen ja kultaisen ansiomitalin nauhalaatassa on mitalin luokan mukainen päällikemerkki.

Pronssinen ansiomitali

Voidaan myöntää aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä.
Edellyttää yleensä vähintään kolmen vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa tehtävissä mahdollisen edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.
Saajan on anomisvuonna täytettävä yleensä vähintään
23 vuotta. Tätä nuoremmille tulee ehdottaa ensisijaisesti ikään sidottuja ansiomerkkejä, kuten Mannerheim-solkia tai Pyhän Yrjön solkea.

Hopeinen ansiomitali

Voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai
keskusjärjestössä. Edellyttää yleensä vähintään neljän
vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa
tehtävissä edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen

Kultainen ansiomitali

Voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai
keskusjärjestössä. Kultainen ansiomitali numeroidaan
ja sen luovuttaa piirinjohtaja.
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ANSIOPLAKETIT
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot,
jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta, päivämäärä ja piirin nimi.

Hopeinen ansioplaketti

Voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka
on toiminut ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin
hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään viiden
vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun
partioyhdistyksen) toimintaan.

Kultainen ansioplaketti

Voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka
on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunnan ja/tai
piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään
kymmenen vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan
(tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.

PÖYTÄSTANDAARI (PÖYTÄLIPPU)

V V V

V

V

Voidaan myöntää
yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut
poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti
piirin hyväksi
partiojohtajalle, kun hän vetäytyy pois aktiivitoiminnasta toimittuaan poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti piirin hyväksi
piirin lippukunnille niiden täyttäessä (vähintään)
50 vuotta
muille partioyhteisöille kiitoksena pitkäaikaisesta
ja hyvästä yhteistyöstä
muille yhteisöille kiitoksena pitkäaikaisesta ja
hyvästä yhteistyöstä piirin kanssa
Partiopiirin pöytästandaariin kuuluu kaiverrettava
laatta. Pöytästandaarin laattaan kaiverretaan pöytästandaarin myöntämistiedot, jotka ovat saajan nimi,
lippukunta, päivämäärä ja piirin nimi. Pöytästandaarin
myöntämisestä päättää piirihallitus.
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ANSIOMERKKIEN
MYÖNTÄMISJÄRJESTYS
Ansiomerkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Myöntämisjärjestys on ensin piirin ja sitten keskusjärjestön samanarvoinen ansiomerkki.
Nuorten johtajien ollessa kyseessä, suositellaan ensinnä ehdottamaan ikärajaan sidottuja merkkejä, kuten Mannerheim-solkia ja Pyhän Yrjön solkea.
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SP:n hopeisen ansiomitalin jälkeen voidaan myöntää
SP:n hopeinen ansioristi tai L-SP:n kultainen ansiomitali.
Pääsääntöisesti hopeinen ansioristi myönnetään sellaisella
partiolaiselle, jonka ansiot ovat syntyneet toiminnassa
piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Kultainen ansiomitali taas
pääsääntöisesti henkilölle, jonka ansiot ovat syntyneet
toiminnassa lippukunnassa ja/tai alueella.”

Kuvat: Joni Kuusisto

Mannerheim -soljet luovutetaan
yleensä juhlallisesti partioparaatin
yhteydessä Turun tuomiokirkon
portailla.

Ansiomerkkiin kuuluu
aina myös luovutuskirja.

Partioansiomerkit luovutetaan
juhlallisessa tilaisuudessa, kuten
partioparaatin juhlatilaisuudessa. Luovuttajina ovat usein
piirinjohtajat.
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MUISTIINPANOJA
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Lounais-Suomen Partiopiiri
www.lounaisssuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri

