Lapin Partiolaiset ry:n
• ansiomerkkien
• ansioplakettien
• standaarin ja
• Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen
säännöt ja neuvoja niiden anomiseen.

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien säännöt
Piirillä on pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki ja ne voidaan myöntää piirin
jäsenlippukunnan jäsenelle seuraavin perustein:

Pronssinen ansiomerkki
• Voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta piirin alueella toimivassa lippukunnassa ja / tai
piirin eri elimissä.
• Ehdokkaan on oltava toiminut johtajatason tehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan piirin
alueella.
• Pronssisen ansiomerkin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää vähintään 20 vuotta.

Hopeinen ansiomerkki
• Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunta- ja / tai
piirityössä tai vastaavasti keskusjärjestössä.
• Hopeisen ansiomerkin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää vähintään 25 vuotta.
• Piirin pronssisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään 3 vuotta

Kultainen ansiomerkki
• voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta työstä henkilölle, joka toimii/on toiminut
lippukunnassa, piirissä tai valtakunnallisessa työssä partioliikkeen ja piirin hyväksi
• myös jonkun muun piirin alueella toimivalle partiojohtajalle poikkeuksellisen ansiokkaasta
toiminnasta koko valtakunnan ja samalla piirin partiotyön hyväksi.
• harvinaisen merkittävästä ja/tai pitkäaikaisesta toiminnasta piirissä
• henkilöllä on/on ollut erittäin vaativia johtajatehtäviä
• piirin hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta

Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit ja nauhalaatat.
Vasemmalla pronssinen, keskellä hopeinen ja oikealla kultainen.
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Lapin Partiolaiset ry:n ansioplaketin säännöt
Piirillä on hopeinen ja kultainen ansioplaketti ja ne voidaan myöntää seuraavin perustein:

Hopeinen ansioplaketti
• Kaikille Suomen kansalaisille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet partiotyön
hyväksi piirin alueella.
• Tukemisen kohteena voi olla joko lippukunta tai partiopiiri.

Kultainen ansioplaketti
• Kaikille Suomen kansalaisille tai yhteisöille, jotka ovat erittäin ansiokkaasti
osallistuneet partiotyön tukemiseen piiri- tai lippukuntatoiminnassa.
• Myös aktiivipartiolaiselle poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta
partiotyön tukemiseksi.

Lapin Partiolaiset ry:n standaarin säännöt
Piirillä on standaari ja se voidaan myöntää seuraavin perustein:
Piirin lippukunnille niiden täyttäessä vähintään 25 vuotta.
Luovutushetkellä lippukunnan on kuitenkin oltava elinvoimainen ja toimiva.
• Partiotyön tukijoille heidän merkkipäivänään tai jonkin erittäin merkittävän
tukemistapahtuman päätteeksi tahi heidän vetäytyessään pois toiminnasta
pitkän ja ansiokkaan toimintakauden päätyttyä.
• Yksityiselle partiojohtajalle hänen vetäytyessään aktiivitoiminnasta erittäin
ansiokkaan toimintakauden päätyttyä. Poikkeuksellisesti voidaan
standaari kuitenkin luovuttaa aktiivikautta jatkavallekin kiitokseksi kohtuullista
suuremman panoksen antamisesta piirin hyväksi.
• Keskusjärjestölle ja muille sen jäsenjärjestöille kiitoksena hyvästä
yhteistyöstä piirin kanssa.
• Muille nuorisojärjestöille tai yhteisöille joiden kanssa piiri on ollut
pitkäaikaisessa yhteistyössä.

Yleisiä sääntöjä
• Ansiomerkkien, ansioplakettien ja standaarin myöntämisperusteista voidaan poiketa erityisin
perustein.
• Kaikki yllämainitut huomionosoitukset myöntää piirihallitus ja ehdotukset on tehtävä virallisina
ansiomerkkien anomispäivinä: 15.1., 15.4., 15.9. tai 15.11. mennessä ja viimeistään 6
viikkoa ennen aiottua luovutuspäivää.
• Piirinjohtaja ja ansiomerkkitoimikunnan pj voivat yhdessä myöntää piirin pronssisen
ansiomerkin, ansioplaketit tai piirin standaarin.
• Ansiomerkkejä ja nauhalaattoja kannetaan partiopuvussa partiokunniamerkeistä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Säännöt hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 18.12.2010.
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Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen säännöt
Tunnustus on otettu käyttöön piirin 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2006. Kyseessä ei ole
ansiomerkki, vaan tunnustus. Esityksiä tunnustuksen saajaksi voivat tehdä lippukunnat ja piirin
ryhmät. Esitykset tehdään piirin ansiomerkkitoimikunnalle 15.1. mennessä, jonka esityksestä
piirihallitus päättää tunnustuksen saajasta. Tunnustuksen anomiseen on oma anomuslomake.

Tunnustuksen nimi
Vuoden XXXX Toimiva lappilainen partiojohtaja.
(selkeyden vuoksi: vuoden 2011 toimiva pj anotaan ja jaetaan vuonna 2011)

Tunnustuksen tarkoitus
Tunnustuksen jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien työn yleistä
arvostusta sekä osoittaa tällaisen toiminnan suuri merkitys. Ehdokkaan toivotaan vieneen
aktiivisella ja epäitsekkäällä toiminnalla lippukuntaansa ja partiotoimintaa eteenpäin.

Tunnustuksen perusteet
Tunnustusta voi anoa henkilölle, joka on,
• suorittanut hyväksytysti partiojohtajaperuskoulutuksen ja hänellä on partiojohtajavaltakirja
• toiminut vähintään viisi vuotta partiojohtajatehtävissä
• toimii edelleen aktiivisesti jossakin lippukunnan tehtävässä
• maksaa jäsenmaksun johonkin lappilaiseen lippukuntaan
• yli 22 vuotias, (mutta pääsääntöisesti alle 30-vuotias)
Hänellä tulee olla myönteinen asenne partiopiiriin ja valtakunnalliseen toimintaan ja Ko-Gi kurssin suorittaminen loppuun katsotaan eduksi.
Toimiva lappilainen partiojohtaja on pääsääntöisesti myös piirin esitys Partiosäätiölle
toimivaksi partiojohtajaksi, jos valittu on alle 30 vuotias.
Tunnustuksen myöntämisperusteista voidaan poiketa erityisin perustein.

Tunnustuksen tunnukset ja niiden kantaminen
1) Partiopaitaan kiinnitettävä merkki on metallinen, neulakiinnityksellä oleva merkki.
• merkkiä kannetaan partiopaidan vasemman taskun alapuolella, PJ-soljen alapuolella
• merkkiä voidaan kantaa suurten ansiomerkkien kanssa
2) Kaulassa pidettävä poronkello
• periaatteena ”kellokas partiojohtaja johdattaa joukkojaan oikeaan suuntaan”
• kellon nauhaan kaiverretaan piirin toimesta vuosittain saajan nimi ja vuosiluku
• nauha on nahkalla tuettu sini-valkoinen pirtanauha
• kellossa on piirin logo
• kelloa tulee kantaa kaikissa piirin tapahtumissa, joihin toimiva PJ osallistuu
• kello toimitetaan piiritoimistolle aina 15.1. päivään mennessä ja piiri hoitaa kaiverrukset
kellon nauhaan

Säännöt hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 18.12.2010
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Neuvoja ansiomerkkien anomiseen
Mitä merkkejä voi anotaan?
• Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä on kattava selvitys SP:n Ansiomerkit -ohjekirjasessa.
Se löytyy SP:n nettisivuilta ja sitä saa myös painettuna.
• Lapin Partiolaisten ansiomerkkikriteerit ovat tämän ohjeistuksen liitteenä ja ne löytyvät myös
piirin nettisivuilta.

Ansiomerkkien ehdottajat
• Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunta.
• Ehdotuksen tekijä voi olla myös partiopiiri, piirin ryhmä, useampi lippukunta yhdessä sekä
periaatteessa myös yksittäinen partiojohtaja.

Kuka ansiomerkit myöntää?
• Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkeistä päätökset tekee piirin ansiomerkkitoimikunta.
• Kun lippukunta hakee SP:n merkkiä, piirin ansiomerkkitoimikunta käy läpi hakemukset ja
esittää sen jälkeen SP:lle merkin puoltamista tai hylkäämistä perusteluineen. Lopullisen
päätöksen tekee SP:n ansiomerkkiryhmä.
• Louhisuden soljet ja Collanin soljet myöntää lippukunta. Piirin ansiomerkkitoimikunta
tarkistaa, että peruskriteerit täyttyvät ja vahvistaa hakemukset allekirjoituksella.

Mitä ensiksi?
• Ansiomerkkien haku edellyttää suunnitelmallisuutta: merkkien saajia pitää pohtia
lippukunnassa säännöllisesti.
• Perustietojen keräämiseksi lippukunta tarvitsee ”johtajakortiston” paperilla tai sähköisessä
muodossa. Siihen kirjataan tiedot, joita SP:n ansiomerkkihakemuksessa kysytään. Kortisto
käydään läpi vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
• Johtajakortistoon hankitaan tiedot myös aiemmista lippukunnista ja partiopiireistä sekä
luottamustehtävistä partion ulkopuolelta (esim. seurakunnassa tai kunnassa).
• Lippukuntaan kannattaa nimetä ansioituneita partiolaisia ”haravoiva” ryhmä (esim. hallitus tai
erikseen nimetty kokeneiden partiojohtajien ryhmä) ja sopia kuka huolehtii kortistosta.

Voiko merkkejä hakea vapaamuotoisella anomuksella?
• Ansiomerkkejä haetaan SP:n ansiomerkkihakulomakkeella. SP:n nettisivuilta tulostettu
lomake täytyy lähettää piiriin neljänä kappaleena. Toimiva lappilainen PJ- tunnuksen haku
tapahtuu omalla lomakkeella, joka löytyy piirin nettisivuilta.

Hakemuksen allekirjoittajat?
• Anomuksen allekirjoittaa kaksi henkilöä, esimerkiksi lippukunnanjohtaja sekä partiolaisen
lähin partiojohtaja. Allekirjoittajan ei tarvitse olla lpk:n virallinen nimenkirjoittaja.
• Ehdotuslomakkeen allekirjoittajat vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että
oleellisia tietoja ei puutu.
• Ansiomerkin saajaehdokkaan lähisukulainen ei voi allekirjoittaa ehdotusta, sen lausuntoa tai
liitettä.
• Mikäli allekirjoittajalla ja merkin saajalla on sama sukunimi, anomukseen pitää liittää
maininta, että he eivät ole sukulaisia.
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Merkkien myöntämisjärjestys
• Ansiomerkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen: ensin piirin pronssinen, sitten
keskusjärjestön pronssinen ja niin edelleen.
• Poikkeuksen tekevät merkit, joissa on yläikäraja: ne menevät aina anomisessa ja
myöntämisessä ansiomitalien edelle, koska yläikärajan täytyttyä merkkejä ei enää myönnetä.
• Partiolaiselle voidaan myöntää myös haettua korkeampi merkki, jos ansiot ja partiovuodet
riittävät.
• Piirien kultaisen ansiomitalin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella.
Mikä on sopiva merkkien anomisväli?
• SP:n ansiomitalien ja ristien sopiva anomisväli on pääsääntöisesti 4-6 vuotta.
• SP edellyttää lisäksi, että partiopiirin myöntämästä ansiomerkistä on kulunut vähintään kolme
vuotta ennen seuraavan merkin myöntämistä.
• Sääntö ei koske lippukuntien omia ansiomerkkejä, Louhisuden solkea, Collanin solkea eikä
Mannerheim-solkia.
Milloin hakemukset jätetään?
• Ansiomerkkihakemuksia käsitellään neljästi vuodessa. Määräpäivät hakemusten jättämiseen
ovat 15. tammikuuta, 15. toukokuuta, 15. syyskuuta ja 15. marraskuuta ja viimeistään 6
viikkoa ennen aiottua luovutuspäivää. Hakemusten tulee olla mainittuina päivinä
piiritoimistolla. Piirin merkkien kohdalla päivämääristä voidaan poiketa erityistapauksissa,
tiedustele asiaa ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajalta.
• Mannerheim-solkianomuksia käsitellään vain marraskuun haussa.
Milloin myönnetyt merkit ovat jaettavissa?
• Hakuprosessi on monipolvinen. Piiritoimistosta hakemukset menevät
ansiomerkkitoimikunnan jäsenille. Toimikunta tutkii hakemukset ja ehdottaa merkkien
puoltamista tai hylkäämistä. Piirin merkeistä päättää piirihallitus ja piiritoimisto lähettää piirin
merkkien myöntämispäätökset lippukuntiin. SP:n merkeistä päätöksen tekee SP:n
ansiomerkkiryhmä ja lähettää tiedon päätöksestä hakijalle.
• Hakuprosessiin pitää varata aikaa vähintään pari kuukautta. Esimerkiksi marraskuussa
haetut merkit eivät välttämättä ehdi jakoon saman vuoden puolella.
Miten ansiomerkki luovutetaan?
• Ansiomerkkien luovuttamisesta tulee tehdä juhlava tapahtuma. Tämä edellyttää
ennakkovalmisteluja ja suunnittelua. Monissa lippukunnissa on perinteenä, että merkin
luovutus tulee merkin saajalle yllätyksenä. On huomaavaisempaa lähettää merkin saajalle
kutsu, jossa mainitaan tulossa olevasta huomionosoituksesta.
• Itse merkki voi jäädä yllätykseksi, mutta näin annetaan merkin saajalle mahdollisuus
järjestää itsensä paikalle esim. työvuorojärjestelyin.
• Mikäli ansiomerkki luovutetaan ulkoilmatilaisuudessa, on huomioitava, että sitä ei kiinnitetä
päällysasuun vaan partiopaitaan.
• Ansiomerkin voi luovuttaa partiotilaisuudessa paikalla oleva SP:n edustaja, piirin edustaja tai
oman lippukunnan edustaja, tavallisimmin lippukunnanjohtaja.
Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien lunastusmaksut:
• Piirin pronssinen ansiomerkki
30 €
• Piirin hopeinen ansiomerkki
40 €
• Piirin kultainen ansiomerkki
50 €
• Ansioplaketit
40 €
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Yleisimpiä virheitä hakemuksissa
Anotaan väärää merkkiä
• Merkkikohtaiset minimivaatimukset (ikä, pj-valtakirja, viikoittainen toiminta) eivät täyty.
• Anotaan aatemerkkiä ”ojankaivajalle”; esim. Mannerheim-solkea ei välttämättä myönnetä
lippukunnan uskolliselle työmyyrälle, vaikka tämän partiotehtävien luettelo olisi kuinka pitkä.
Lomake on puutteellisesti tai huonosti täytetty
• Kaikki kysytyt kohdat on täytettävä.
• Hakemus tulee tehdä koneella tai riittävän selkeällä käsialalla ja kynällä, jonka jälki toistuu
kopioitaessa.
Lomakkeen kohta ”partiotehtävät” on täytetty ylimalkaisesti
• Partiotehtävistä lippukunta, piiri ja/tai keskusjärjestötasolla kerrotaan vuosilukuineen.
Projektitehtävistä kerrotaan pestin tarkka kesto sekä kuvaillaan tehtävän sisältö, vaativuus ja
toiminnan aktiivisuus (esim. kuinka usein kuukaudessa on kokoonnuttu, oliko
viikonloppukokouksia/retkiä, vaadittiinko itsenäistä kotityöskentelyä jne).
• Mikäli lippukunnan käyttämä tehtävänimike ei ole yleisesti käytössä, tulee tehtävän sisältöä
kuvata erillisellä liitteellä.
• Tehtävät kirjataan vähintään viimeksi myönnetystä keskusjärjestön merkistä alkaen. Kun
merkkiä haetaan nuorelle partiojohtajalle, esitetään kaikki partiolaisen tehtävät.
Hakemuksesta ei ilmene, mitä partiolainen tekee tällä hetkellä
• Jos merkin saaja on välillä poissa partiotoiminnasta, on anomuksessa selvitettävä, miksi,
milloin ja kuinka kauan. Ajanjaksot, joista ei esitetä hoidettuja tehtäviä tai muuta selvitystä,
katsotaan vuosiksi, jolloin merkin saaja ei ole ollut mukana säännöllisessä partiotoiminnassa.
Partiotehtävien kesto ilmaistaan epäselvästi tai epätarkasti
• Partiotehtävät kirjataan hakemukseen selkeästi. Esimerkiksi ”Akela 2000–2001” tarkoittaa
tehtävien hoitoa.tammikuusta 2000 joulukuun loppuun 2001. Eri asiaa tarkoittaa merkintä
s2000 – k2001, eli tehtävää on hoidettu syksyn 2000 ja kevään 2001 ajan.
Lomakkeen perustelut ovat huonot
• Perusteluissa kerrotaan, millainen kyseinen partiolainen on tehtäviensä hoitajana ja
persoonana. On tärkeä antaa esimerkkejä. Ne selventävät paremmin asiaa kuin
epätäsmälliset laatusanat.
• Jokaiseen hakemukseen pitää etsiä yksilöllisiä perusteluja. Kahden eri partiolaisen
hakemusten perustelut eivät voi olla sanasta sanaan samat.
Mannerheim-soljen perustelut ovat puutteelliset
• Mannerheim-solki on tunnustus partioideologian sisäistämisestä, ei niinkään ansiomerkki
tehdystä partiotyöstä. Pitkä tehtäväluettelo ei riitä. Hakijan on ehdottoman välttämätöntä
perustella, miten partiolainen toteuttaa elämässään partioaatetta sekä miten partioihanteet
näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan ja elämässään. Tähän ei riitä toteamus
”Partiolainen N.N. toteuttaa elämässään partioihanteita” – pitää vastata miten. Helpoiten se
käy antamalla muutamia esimerkkejä.
Merkkiä haetaan liian aikaisin
• On kulunut liian vähän aikaa edellistä piirin tai SP:n ansiomerkin myöntämisestä.
Merkkiä haetaan liian myöhään
• Partiolaiselle tulee hakea ansiomerkkiä pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun tämä vielä
toimii lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Jälkikäteen merkkejä voi myöntää vain
harvoissa poikkeustapauksissa.
Merkkiä haetaan partiolaiselle, joka ei maksa jäsenmaksua
• Ei-partiolaisille voi hakea ainoastaan piirin tai SP:n plakettia.
Hakemuksen allekirjoittaja on jäävi
• Oman lähisukulaisen ansiomerkkihakemusta ei voi allekirjoittaa.
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Tämän ohjeen on työstänyt piirin ansiomerkkitoimikunta ja se on päivitetty 5.1.2011.
Piirin ansiomerkkitoimikunta tai piiritoimisto auttavat mielellään ansiomerkkeihin liittyvissä
asioissa. Ota yhteyttä!

Lapin Partiolaiset ry (piiritoimisto)
Kaartokatu 4 as. 1, 96100 Rovaniemi
puh. 040 833 8556, faksi (016) 345 894
sähköposti: lapin.partiolaiset@co.inet.fi
www.lappi.partio.fi
päivystys piiritoimistolla ti, ke ja to klo 12-16
Ansiomerkkitoimikunnan yhteystiedot löytyvät piirin nettisivuilta.
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