Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 15.1.2021.

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 ansiomerkkien osalta tulee olla aina etukäteen yhteydessä piirin
ansiomerkkitoimikuntaan, joka antaa tarvittavat ohjeet ehdotuksen tekemiseen.
2. Piirin ansiomerkit myöntää piirin ansiomerkkitoimikunta. 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.
Ansiomerkkejä ehdotettaessa on huomioitava merkkien myöntämisväli, joka on vähintään kolme vuotta. Tässä ei
huomioida aatemerkkejä (esim. Mannerheim-solki), eikä tehtäväkohtaisia solkia (esim. Louhisuden solki).
Jos ansiomerkin myöntökriteereissä edellytetään partiotehtäviä, kyseessä ovat partiojohtajatasoiset tehtävät.
Tällöin mukaan lasketaan ne tehtävät, joita saaja on tehnyt saavutettuaan partiojohtajaiän (eli iän, jolloin hän on
voinut hakeutua partiojohtajaperuskurssille). Samanaikaiset partiotehtävät eivät kerrytä lisää
myöntökriteereissä huomioitavia vuosia (esimerkiksi samaan aikaan kolme vuotta lippukunnanjohtajana ja
akelana toimineella saajalla pestivuosia kertyy vain kolme vuotta).
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JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY:N ANSIOMERKIT
Sudenpääsolki
Sudenpääsolki on nahkainen partiohuivissa kannettava solki.
Sudenpääsolki myönnetään lippukunnan esityksestä 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 samoaja- tai vaeltajaikäkauden edustajalle, joka on
vähintään vuoden ajan toiminut erittäin ansiokkaasti 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
lippukunnassa, piirissä tai vastaavasti keskusjärjestössä
2. jos hakijalle on myönnetty piirin pronssinen ansiomerkki, tulee myöntämisestä olla kulunut
vähintään kuusi vuotta
3. partiotehtäviä saajalla tulee olla yhdeksän vuoden edestä
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 pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta ja
nousujohteisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä
2. jos hakijalle on myönnetty piirin hopeinen ansiomerkki, tulee sen myöntämisestä olla kulunut
vähintään kuusi vuotta
3. partiotehtäviä saajalla tulee olla 15 vuoden edestä
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

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, ja käsittelee SP:n
ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkiehdotukset ja lähettää ne SP:n ansiomerkkiryhmän päätettäviksi.
Ansiomerkkitoimikunta vastaa käsittelemiensä ansiomerkkien tietojen viemisestä Kuksaan.
Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja valmistelee yhdessä piirinjohtajan kanssa piirin puollot suuriin
ansiomerkkeihin.
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