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Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 21.4.2018.  
 
 

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY 
ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 
 
 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkkisäännöissä kerrotaan piirin ansiomerkkien 
myöntämisen kriteerit, mutta sen tarkoitus on muutenkin auttaa ja tukea lippukuntia 
ansiomerkkien ehdottamisessa.  
 
Partion ansiomerkit ovat osa partiomenetelmää ja partion symboliikkaa. Jokaisesta 
lippukunnasta löytyy vuosittain varmasti ainakin yksi partiolainen, joka ansaitsee 
kiitoksen. Ansiomerkkejä jaetaan kiitoksena ja tunnustuksena aktiivisesta ja 
ansiokkaasta partiotoiminnasta.   
 
Ansiomerkit myönnetään ansioiden tai partioaatteen sisäistämisen mukaan eikä ns. 
kunnioituksen, kuten vuosipäivän tai tehtävässä oloajan mukaan.  
 
Ansiomerkkejä myönnetään jäsenmaksun maksaneille partion jäsenille. 
 
 
ANSIOMERKKIEN EHDOTTAMINEN 
 
1. Ansiomerkkiehdotukset tehdään partiorekisteri Kuksan kautta, 

ansiomerkkiehdotukset välilehdellä. 
 SP:n suuret ansiomerkit anotaan paperisella lomakkeella, joita saa 

partiotoimistolta. Näiden tekemisestä tulee olla aina etukäteen yhteydessä 
piirin ansiomerkkitoimikuntaan, joka antaa tarvittavat ohjeet ehdotuksen 
tekemiseen. 
 

2. Piirin ansiomerkit myöntää piirin ansiomerkkitoimikunta. Hallitus vahvistaa 
ansiomerkit ansiomerkkitoimikunnan esityksestä.  

 SP:n ansiomerkit käsittelee ensin aina piirin ansiomerkkitoimikunta minkä 
jälkeen ansiomerkeistä tekee päätöksen SP:n ansiomerkkiryhmä.  

 
3. Ansiomerkkiehdotuksia voi jättää neljästi vuodessa: 

• 15.1. – merkki luovutetaan Yrjönpäivänä tai kevätjuhlassa 
• 15.4. – merkki luovutetaan kesällä tai alkusyksystä 
• 15.9. – merkki luovutetaan itsenäisyyspäivänä tai joulujuhlassa 
• 15.11. – merkki luovutetaan alkuvuodesta tai muistelemispäivänä 
Mannerheim-solkia voi ehdottaa vain kerran vuodessa ja ne luovutetaan 
aikaisintaan seuraavan vuoden Yrjönpäivänä 23.4. 

 
 Ansiomerkkiehdotusten käsittelyaika on noin 2 kuukautta kyseisistä 

päivämääristä, mikä tulee huomioida ehdotusten jättämisessä ja halutussa 
merkin luovutuspäivässä.   
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 Ansiomerkkejä ehdotettaessa on huomioitava merkkien myöntämisväli, joka 
on vähintään kolme vuotta. Tässä ei huomioida ns. ikään sidottuja 
ansiomerkkejä, kuten Mannerheim-solki ja Pyhän Yrjön solki.  

 
 
 
JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY:N ANSIOMERKIT 
 
Sudenpääsolkea tai Rautaista merkkiä voidaan myöntää harkinnan mukaan useampia 
kappaleita.  
 
Sudenpääsolki  

 
Sudenpääsolki on nahkainen partiohuivissa kannettava solki.  
Sudenpääsolki myönnetään lippukunnan esityksestä vuosittain yhdelle 
sudenpennulle ja/ tai seikkailijalle, joka on esimerkillisellä 
käytöksellään ja toiminnallaan osoittanut omaksuneensa 
partiotoiminnan sisällön ja periaatteet ikätovereitaan selvästi 
paremmin.  
 

 
Rautainen merkki  
 

Rautainen merkki on rintamerkki, jota kannetaan partiopaidan 
oikeassa taskussa.  
Rautainen merkki myönnetään lippukunnan esityksestä vuosittain 
yhdelle alle 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka vuoden ajan erittäin 
ansiokkaasti toiminut lippukunnassa. 
 
 

 
Pronssinen ansiomerkki  
 

Pronssinen ansiomerkki on ansiomerkkinauhassa oleva merkki, johon 
kuuluu ansiomerkkinauhasta tehty metsämerkki. Pronssista 
ansiomerkkiä kannetaan vasemman taskun yläpuolella. 
 
 
 
 

Pronssinen ansiomerkki myönnetään  
1. lippukunnan tai piirin esityksestä partiolaiselle tai johtajalle 

ansiokkaasta toiminnasta vähintään kolmen vuoden aikana piirin 
alueella toimivassa lippukunnassa ja/tai piirin toimielimissä 

2. erityisestä partioteosta  
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Hopeinen ansiomerkki  
 

Hopeinen ansiomerkki on ansiomerkkinauhassa oleva merkki, johon 
kuuluu ansiomerkkinauhasta tehty metsämerkki ja siinä on päällä 
hopeinen päällikekuvio piirin merkistä. Hopeista ansiomerkkiä 
kannetaan vasemman taskun yläpuolella. 
 
 

 
Hopeinen ansiomerkki myönnetään  

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. partiojohtajalle, jolla on voimassa oleva partiojohtajavaltakirja 
4. hopeinen ansiomerkki on numeroitu 

 
Kultainen ansiomerkki  

 
Kultainen ansiomerkki on ansiomerkkinauhassa oleva merkki, johon 
kuuluu ansiomerkkinauhasta tehty metsämerkki ja siinä on päällä 
kultainen päällikekuvio piirin merkistä. Kultaista ansiomerkkiä 
kannetaan vasemman taskun yläpuolella. 
 

 
Kultainen ansiomerkki myönnetään  

1. lippukunnan tai piirin esityksestä partiojohtajalle 
pitkäkestoisesta, poikkeuksellisen ansiokkaasta ja 
nousujohteisesta 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 seitsemän vuotta 

4. kultainen ansiomerkki on numeroitu 
 
Pöytästandaari  

 
Pöytästandaari on pöytälippu, jossa on sinisellä pohjalla piirin merkki 
keltaisena. Pöytästandaari luovutetaan varustettuna nimilaatalla, johon 
on kaiverrettu saajan nimi ja myöntämis- tai luovutuspäivämäärä 
 
Pöytästandaari myönnetään 

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  
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ANSIOMERKKIEN KÄYTTÄMINEN 
 
Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmään kuuluu Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit, 
partiopiirien omat ansiomerkit sekä lippukuntien ansiomerkit.  
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkkijärjestelmään kuuluu 
sudenpääsolki, joka on otettu käyttöön Etelä-Savon Partiolaiset ry:n ansiomerkeistä 
sekä rautainen merkki, pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä 
pöytästandaari. Ansiomerkit ja pöytästandaarin on suunnitellut vuonna 2007 Otto 
Virkkunen (ent. Lahtinen) Jyväskylästä.  
 
Ansiomerkkejä, jotka kuuluvat eri ansiomerkkijärjestelmään käytetään samanaikaisesti 
ja ansiomerkkien järjestys määräytyy partiopaidassa seuraavasti: 
 
SP:n merkki – J-SP:n merkki – muiden partiopiirien merkit – lippukunnat merkit 
 
Jokaisen ansiomerkkijärjestelmän merkeistä kannetaan samanaikaisesti vain 
arvokkainta ansiomerkkiä. 
 
Tarkemmat ohjeet löytyvät SP:n Partiolaisten ansiomerkit – vihkosta. (Uudistettu laitos 
2018)  Lue lisää verkkosivulta partio.fi/ansiomerkit. 
 
 
ANSIOMERKKITOIMIKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT 
 
Ansiomerkkitoimikunta on piirihallituksen alainen toimikunta ja saa toimeksiannot 
suoraan piirihallitukselta ja myös raportoi toiminnastaan suoraan piirihallitukselle 
sovitun mukaisesti.  
 
Ansiomerkkitoimikunta käsittelee ja tekee päätökset piirin ansiomerkkien osalta 
lippukuntien tekemistä ansiomerkkiehdotuksista, ja käsittelee SP:n ansiomerkkejä 
koskevat ansiomerkkiehdotukset ja lähettää ne SP:n ansiomerkkiryhmän päätettäviksi.  
 
Ansiomerkkitoimikunta pitää rekisteriä käsittelemistään ja myöntämistään 
ansiomerkeistä. 
 
Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja valmistelee yhdessä piirinjohtajan kanssa piirin 
puollot hopeajoutsen/ hopeasusi - ehdotuksiin. Piirinjohtajan ja 
ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan tulee olla yksimielisiä puoltaessaan 
hopeajoutsenta tai hopeasutta. 
 
Ansiomerkkitoimikunta tekee esitykset piirin muistamis- ja palkitsemisohjeen 
mukaisesti piirihallitukselle – Vuoden tulokas, Luottotyyppi, Innostava 
Lippukunnanjohtaja – tunnustuksen saajista.  
 
Ansiomerkkitoimikunta vastaa piirin ansiomerkkisääntöjen sekä muistamis- ja 
palkitsemisohjeen päivittämisestä ja muutostarpeista. Valmiit ohjeet vahvistaa 
piirihallitus.  
 
 
Nämä säännöt astuvat voimaan 1.6.2018 piirihallituksen kokouksen 21.4.2018 päätöksellä. 
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