L8 PALKITSEMISOHJE
(Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 2/2018)

Piiriluottikset
Kaikkien piiriluottisten muistaminen:
•
•
•

Piiriluottiksia muistetaan mahdollisuuksien mukaan tavallisesti jouluisin vuosittain
vaihtuvalla lahjalla tai luottisten pikkujouluilla
Vastuu: Aikuis- ja luottisryhmä
Piirihallituksen budjetissa varataan tähän tarkoitukseen rahaa

Ryhmien jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien tasavuosisyntymäpäivien muistaminen:
•
Ryhmät muistavat puheenjohtajan harkinnan mukaan
•
Vastuu: ryhmien puheenjohtajat
•
Piirihallituksen budjetissa on varattu tähän tarkoitukseen rahaa: enintään 15,00
euroa/lahja
Ryhmien jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien muistaminen pestin päättyessä:
•
Vastuu: ryhmien puheenjohtajat
•
Piirin tähän tarkoitukseen hankkima lahja
Piiriluottiksen lapsen syntymä:
•
Vastuu: jaosto/ryhmä
•
Piirin tähän tarkoitukseen hankkima lahja
Piiriluottiksen naimisiinmeno:
•
Jaosto/ryhmä muistaa puheenjohtajan harkinnan mukaan
•
Vastuu: jaosto/ryhmä
•
Piirihallituksen budjetissa on varattu tähän tarkoitukseen rahaa: enintään 15,00
euroa/lahja
Piirin isojen tapahtumien johtajien muistaminen:
•
Muistetaan lahjalla piirin kevät- tai syyskokouksessa tai muussa sopivassa
tilaisuudessa
•
Vastuu: piirihallitus

Lippukunnat
Lippukuntien syntymäpäivien muistaminen:
•
Lippukuntia muistetaan tasavuosina (5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 jne.) riippumatta siitä,
järjestääkö lippukunta juhlia vai ei
•
Lahjana annetaan kurssilahjakortti piirin kursseille. Lahjakortti on sidoksissa seuraavan
Ilmoon eli käytettävä seuraavan vuoden loppuun mennessä
•
Vastuu: piirihallitus
Lippukuntatoimijoiden syntymäpäivien muistaminen:
•
Lippukuntatoimijoiden syntymäpäiviä (tasavuosina 50-vuotispäivistä alkaen)
muistetaan piirihallituksen harkinnan mukaan
•
Vastuu: piirihallitus

Piirin tapahtumia järjestäneiden lippukuntien muistaminen:
•
Piirin tapahtumia järjestäneitä lippukuntia muistetaan kunniakirjalla, joka postitetaan
lippukuntiin
•
Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto
Lippukuntien välinen toimintakilpailu:
•
Osallistuessaan piirin tapahtumiin lippukunta saa piirihallituksen vahvistaman
taulukon mukaisen määrän pisteitä
•
Kilpailun ajanjakso on kalenterivuosi. Palkinto jaetaan paraatin aluksi Tuomiokirkolla
ja lippukunta saa kunnian kantaa palkintopokaalia marssin ajan. Lisäksi lippukunta saa
itselleen kunniakirjan.
•
Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto

Toimihenkilöt
Toimihenkilöiden merkkipäivien muistaminen on työnantajan vastuulla.

Apurahat
Piirillä on käytössään kaksi erilaista apurahaa, joita lippukuntien jäsenet voivat hakea. Hakemukset
osoitetaan TVK:lle, joka päättää apurahojen jakamisesta. Apurahat ovat
•
koulutusapuraha partiojohtajan jatkokurssille, kipparikurssille ja pelastautumiskurssille
•
kv-apuraha.

Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja
Ehdotukset aktiiviseksi partiojohtajaksi on jätettävä vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä
piirihallitukselle. Valinnan tekee piirihallitus ja voittaja julkistetaan paraatissa. Aktiivisen
partiojohtajan on oltava aktiivinen omassa lippukunnassaan, palkintoa ei voi saada piiriansioista.
Aktiivinen partiojohtaja palkitaan kunniakirjalla sekä stipendillä, jonka suuruus on 200 euroa.
Voittajan nimilaatta lisätään kiertopalkintona olevaan Partiojohtajasauvaan.
Toimivan nuoren lippukunnanjohtajan valinta tapahtuu joko aluejaoston esityksestä tai ehdotusten
perusteella, jotka on toimitettava vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä piirihallitukselle.
Valinnan vahvistaa piirihallitus ja voittaja julkistetaan paraatissa. Voittaja palkitaan kunniakirjalla.
Voittajan nimilaatta lisätään kiertopalkintona olevaan lpkj-tauluun.

Ansiomerkit
Piirillä on käytössään oma ansiomerkkijärjestelmä. Merkeistä ja ansiomerkkijärjestelmästä on
lisätietoa erillisessä ohjeessa.

Muuta
Partiotoimistoilta on saatavissa/ostettavissa kunniakirjapohjia sekä onnittelu- ja
surunvalitteluadresseja.

