ANSIOMERKKISÄÄNNÖT

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:llä on sudenpääsolki, rautainen merkki, pronssinen, hopeinen ja kultainen
ansiomerkki sekä pöytästandaari. Ansiomerkit ja pöytästandaarin on suunnitellut vuonna 2007 Otto
Virkkunen (ent. Lahtinen) Jyväskylästä.
Sudenpääsolki
1. lippukunnan päätöksellä sudenpennulle, joka on esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan
osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet ikätovereitaan selvästi paremmin.
2.

Sudenpääsolki tuli Etelä-Savon Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä ja sitä kannetaan
partiohuivissa.

Rautainen merkki
1. lippukunnan esityksestä vuosittain yhdelle alle 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka vuoden ajan erittäin
ansiokkaasti toiminut lippukunnassa
2. merkkiä kannetaan partiopaidan oikeassa taskussa.
Pronssinen ansiomerkki
1. lippukunnan tai piirin esityksestä partiolaiselle tai johtajalle ansiokkaasta toiminnasta vähintään
kolmen vuoden aikana piirin alueella toimivassa lippukunnassa ja/tai piirin elimissä
2. erityisestä partioteosta
Hopeinen ansiomerkki
1. lippukunnan tai piirin esityksestä partiojohtajalle aatteellisesta, erittäin ansiokkaasti toiminut
lippukunta- ja piirityössä tai vastaavasti keskusjärjestössä
2. jos hakijalle on myönnetty piirin pronssinen ansiomerkki, tulee myöntämisestä olla kulunut
vähintään viisi vuotta
3. hopeinen ansiomerkki on numeroitu.
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Kultainen ansiomerkki
1. lippukunnan tai piirin esityksestä partiojohtajalle poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta
lippukunnassa edellyttäen, että asianomainen on ollut mukana myös piirin johtajatehtävissä tai
valtakunnallisessa työssä partioliikkeen ja piirin hyväksi
2. harvinaisen menestyksellisestä, pitkäaikaisesta toiminnasta piirissä
3. jos hakijalle on myönnetty piirin hopeinen ansiomerkki, tulee sen myöntämisestä olla kulunut
vähintään viisi vuotta
4. kultainen ansiomerkki on numeroitu.
Pöytästandaari
1. piirin tai lippukunnan esityksestä partion tavoitteiden tai partiotoiminnan hyväksi erittäin
ansiokkaasti toimineelle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle
2. piirin kanssa yhteistoiminnassa olevalle järjestölle tai yhteisölle
3. erovuoroiselle piirinjohtajalle
4. standaari luovutetaan varustettuna nimilaatalla, johon on kaiverrettu saajan nimi ja myöntämis- tai
luovutuspäivämäärä.
Muita määräyksiä
1. ansiomerkit anotaan SP:n anomuskaavakkeella ”Ehdotus ansiomerkin myöntämiseksi” osoitettuna
ansiomerkkitoimikunnalle
2. ansiomerkit myöntää ansiomerkkitoimikunta. Hallitus vahvistaa ansiomerkit ansiomerkkitoimikunnan esityksestä. Standaarin ansiomerkkitoimikunta myöntää hallituksen esityksestä.
3. ansiomerkkianomukset on jätettävä kuusi viikkoa ennen toivottua luovutuspäivää
4. ansiomerkkejä kannetaan partiopaidan vasemman taskun yläpuolella SP:n ”Partiolaisten
ansiomerkit” ohjevihkon mukaisesti
5. luovutetuista ansiomerkeitä ja standaareista pidetään luetteloa, johon merkitään saajan nimi,
myöntämis- tai luovutuspäivämäärä ja luovutusperuste.
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Ansiomerkkitoimikunta
Ansiomerkkitoimikunta on hallituksen nimittämä toimikunta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja
neljästä kuuteen jäsentä. Toimikunnan sihteerinä toimii nimetty järjestösihteeri. Toimikunnan jäsenten
kausi on kaksi vuotta, maksimissaan kolme kautta peräkkäin. Vuosittain erovuorossa on puolet
toimikunnan jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
Ansiomerkkitoimikunta auttaa lippukuntia ansiomerkkien anomiseen liittyvissä kysymyksissä ja
käsittelee saapuneet ansiomerkkianomukset. Toimikunta huolehtii ansiomerkkien anomisesta
piiritoimijoille ja seuraa lippukunnanjohtajien ansiomerkkitilannetta.

Nämä säännöt astuvat voimaan 28.10.2007 syyskokouksen päätöksellä. Säännöt saatetaan tiedoksi
kevätkokoukselle 29.3.2008.
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