Kiittäminen ja kannustaminen on tärkeää, jotta vapaaehtoiset luottamushenkilöt jaksavat
pesteissään. Jokaisen ryhmän, jaoston ja toimikunnan toivotaan kiinnittävän huomiota
muistamiseen ja palkitsemiseen. Ryhmät / jaostot / toimikunnat voivat halutessaan muistaa omia
jäseniään esimerkiksi syntymäpäivinä ja perhetapahtumissa. Myös pestin päättyminen on usein
hyvä huomioida ja kiittää mahdollisesti pitkäaikaisestakin työstä.

Hautajaiset
Lähetetään adressi, ja jos kutsutaan hautajaisiin, viedään kukkavihko.
Vastuu: Piirihallitus

Isojen projektien staabin muistaminen
Muistetaan lahjalla, muistaminen voidaan hoitaa joko heti
tapahtuman jälkeen tai vuosikokousten yhteydessä.
Vastuu: Piirihallitus
Luovutus: Kevätkokous/ Syyskokous tai postitus

Kevät- ja syysmuistamiset
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Kaikkia piirin luottamushenkilöitä muistetaan keväisin ja syksyisin kauden
päättymistervehdyksellä. Syysmuistaminen toimitetaan joulukuussa, kevätmuistaminen toukokesäkuussa.
Vastuu: Piirihallitus

Työntekijöiden muistaminen
Työsuhteeseen liittyvät muistamiset, kuten palvelusvuosien muistaminen, ovat työnantajan
vastuulla.

”Vuoden Tulokas”
Vuoden Tulokas palkinto voidaan myöntää piirin luottamushenkilölle,
* joka on tullut vastikään piirin toimintaa mukaan.
* joka on innostunut ja innokas, aktiivinen ja reipas.
* joka osoittaa kiinnostusta piirin toimintaa myös oman jaoston / ryhmän ulkopuolella.
Palkinnolla pyritään ensisijaisesti kannustamaan piirin nuoria luottamushenkilöitä.
Vuoden Tulokas voi olla minkä ikäinen vaan, mutta kahden tasavahvan ehdokkaan kohdalla
palkinto myönnetään nuoremmalle ehdokkaalle.
Piirin ryhmät/ jaostot ja toimikunnat voivat tehdä ehdotuksiaan Vuoden Tulokkaaksi
viimeistään 15.2. Vuoden Tulokasta muistetaan kuksalla, johon poltetaan henkilön nimi, titteli ja
vuosi.
Vastuu: Piirihallitus tai piirihallituksen valtuuttama taho
Luovutus: Kevätkokous
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”Luottotyyppi”
Luottotyyppi palkinto voidaan myöntää piirin luottamushenkilölle,
* joka on ollut pitkään piirin toiminnassa mukana.
* joka on tekijä, johon voi luottaa joka tilanteessa.
* tarttuu toimeen kuin toimeen.
Luottotyypin ei tarvitse olla näkyvä persoona tai suuri johtaja. Tärkeintä on, että hän on ollut
toiminnassa pitkään ja että häneen voi luottaa joka tilanteessa.
Piirin ryhmät voivat tehdä ehdotuksiaan Luottotyypiksi
viimeistään 15.2. Luottotyyppiä muistetaan pienellä lahjalla.
Vastuu: Piirihallitus tai piirihallituksen valtuuttama taho
Luovutus: Kevätkokous

”Kannustuspeikko”
Kannustuspeikko annetaan vuodeksi yhdelle piirin luottikselle, joka tarvitsee pestissään erityistä
kannustusta ja rohkaisua. Kannustuspeikon haltija päättää seuraavan kannustuspeikon saajan.
Vastuu: Kannustuspeikon haltija (tai puheenjohtajat)
Luovutus: Syyskokous

Lippukuntien vuosijuhlat
Lippukuntia muistetaan ns. tasavuosina 10, 15, 20, 30, 40, 50 jne. riippumatta siitä, järjestääkö
lippukunta juhlia.
Lahjaksi annetaan koulutusseteli tai lippukunnan toiveet huomioiva lahja.
Vastuu: Piirihallitus

Joulukampanja
Vuosittain toteuttavan joulukampanjan kannustepalkinnot vahvistetaan vuosittain. Eniten
kalentereita myyneet lippukunnat palkitaan kampanjan päättyessä.
Vastuu: Partiotoimisto
Luovutus: Kampanjan jälkeen, eniten myyneet mainitaan myös kevätkokouksessa

Järvi-Suomen Kirves
Päätään pitempi muita jossain partiotoimintaan liittyvässä asiassa.
Vastuu: Piirihallitus
Luovutus: Syyskokous

Piirin tapahtumia järjestävät lippukunnat
Piirin tapahtumia järjestäneitä lippukuntia kiitetään esimerkiksi pienellä muistamisella.
Vastuu: Partiotoimisto
Luovutus: Kevätkokous/ Syyskokous tai postitus

Kasvuharava
Myönnetään jollekin piirin lippukunnalle kasvua tukevasta teosta tai toiminnasta menneenä
toimintavuonna (1.8.-31.7.)
Vastuu: Piirihallitus
Luovutus: Syyskokous
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Toimiva partiojohtaja
Piiri muistaa vuosittain Toimiva partiojohtaja -stipendin ehdokkaita kunniakirjalla ja pienellä
lahjalla.
Vastuu: Piirihallitus
Luovutus: Kevätkokous

”Innostava johtokolmikon jäsen”
Innostava johtokolmikon jäsen tunnustuksen voi saada niin uusi kuin pitempään pestissä toiminut
lippukunnanjohtaja/ohjelmajohtaja/pestijohtaja.
Innostava johtokolmikon jäsen on sellainen,
* joka innostaa niin lippukunnan johtajia kuin partiolaisia partiotoimintaan
* joka suhtautuu myönteisesti piirin järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin
* joka haluaa omalla toiminnallaan ja esimerkillään olla kehittämässä oman alueensa
partiotoimintaa ja yhteistyötä lähilippukuntien kanssa
Esityksen Innostavasta johtokolmikon jäsenestä voi tehdä lippukunta, valmentajat tai kuka
tahansa johtokolmikon jäsenen hyvin tunteva henkilö. Innostava johtokolmikon jäsen saa
tunnustuksena kunniakirjan ja retkeilyaiheisen muistamisen.
Vastuu: Piirihallitus tai piirihallituksen valtuuttama taho
Luovutus: Syyskokous

Piirillä on käytössään oma ansiomerkkijärjestelmä. Merkeistä ja ansiomerkkijärjestelmästä
on saatavilla oma ohjeensa.
Vastuu: Ryhmien / jaostojen / toimikuntien puheenjohtajat ja piirihallitus
Tämä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n muistamis- ja palkitsemisohje on hyväksytty piirihallituksen
kokouksessa 16.6.2010 ja se otetaan käyttöön 1.8.2010. Järvi-Suomen Partiopiirin muistamis- ja
palkitsemisohje on voimassa toistaiseksi ja piirihallitus päivittää tämän ohjeen tarvittaessa.
Ohjetta on päivitetty piirihallituksen kokouksessa 13.6.2021 ja päivitetty ohje otetaan käyttöön
1.8.2021.
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