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YLEISTÄ
Partioansiomerkkejä voidaan ehdottaa sellaisille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille,
jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin. Erilaiset pestit lippukunnassa,
partiopiirissä, keskusjärjestössä ja muissa partioyhteisöissä on otettava tasapuolisesti
huomioon.
Ehdotus piirin ansiomitalin saamiseksi on aina tehtävä harkiten. Ehdotuksessa on esitettävä
kaikki asianomaisen partioansiot edellisen ansiomitalin saamisen jälkeen (koskee piirin
pronssista ja hopeista ansiomitalia) ja sellaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa anotun merkin
myöntämiseen. Tällaisia ovat mm. henkilön ansiot muualla kuin partiossa sekä toiminta
muissa luottamustehtävissä ja -toimissa. Piirin kultaisen ansiomerkin kohdalla on esitettävä
saajan koko partioura.
Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunnan ansiomerkkiryhmä, joka on joko
lippukunnanjohtaja, lippukunnan hallitus tai lippukunnan erikseen nimeämä kokeneista
partiojohtajista koostuva ryhmä, tai partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Myös
yksityiset ansiomerkkijärjestelmän hyvin tuntevat partiojohtajat voivat tehdä ehdotuksia
ansiomerkin myöntämiseksi. Ansiomerkkiehdotus tehdään aina Kuksaan ja on aina
vahvistettava toisen henkilön toimesta. Vahvistamattomia ehdotuksia ei käsitellä.
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Partioansiomerkkijärjestelmässä merkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen.
Noudatettava jakojärjestys on ensin piirin ja sitten keskusjärjestön samanarvoinen
ansiomerkki. Tämä ohje koskee pääsääntöisesti pronssisia ja hopeisia ansiomitaleja.
Piirin kultaisen ansiomitalin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella.
Piirin ansiomitalien ja järjestön ansiomitalien sekä -ristien kohdalla on mahdollista jonkin
merkin ohittaminen eli se, että anotaan suoraan ylempi merkki. Tällöin edellytetään, että
ansiot ja partiovuodet olisivat riittäneet ensin alempaan ja tämän jälkeen vielä ylempäänkin
merkkiin.
Piirin ansiomitaleja ja plaketteja ehdotetaan Kuksan kautta täyttämällä ansiomerkkiehdotus.
Piirin ansiomerkkiehdotukset on tehtävä ja vahvistettava Kuksassa vuosittain 15.1, 15.4, 15.9,
15.11 mennessä.
Erityistilanteessa voidaan piirin mitaleja ja plaketteja ehdottaa muulloinkin.
Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee ehdotukset. Piirin aloitteesta tunnuksia myönnettäessä voi
aloitteentekijänä toimia piirinjohtaja, piirihallitus ja ansiomerkkiryhmä.
Piirin myöntämiä ansiomerkkejä kannetaan voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti.
Ansiomerkkien kustannukset maksaa aina ehdottaja.

ANSIOMERKIT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n ansiomerkkiryhmä myöntää ehdotuksesta piirin lippukunnissa
jäsenenä oleville ja toimiville, jäsenmaksun maksaneille henkilöille seuraavia ansiomerkkejä.
Lähtökohtana on, että piirin ansiomitalit myönnetään lippukunta- ja piiritoiminnasta.

MITALIT

(hyväksytty Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnassa vuonn a 1982)
Piirin rautainen ansiomitali
Myönnetään samoajalle, vaeltajalle tai aikuiselle partiolaiselle, joka on aktiivisesti,
vastuuntuntoisesti ja tuloksellisesti osallistunut vähintään kahden vuoden ajan
lippukuntatoimintaan tai on vastaavasti ansioitunut piiritoiminnassa.
Mikäli myöntöperusteet piirin pronssiseen ansiomitaliin täyttyvät, suositellaan sitä.
Piirin pronssinen ansiomitali
Myönnetään henkilölle, joka on toiminut vähintään kahden vuoden ajan partiojohtajan
tasoisessa pestissä. Vain kahden vuoden aika edellyttää kuitenkin poikkeavaa ansioitumista.
Merkki voidaan myöntää, mikäli mahdollisesta piirin rautaisen ansiomitalin myöntämisestä
on kulunut vähintään kolme vuotta.
Piirin pronssinen ansiomitali katsotaan arvokkaammaksi kuin Pyhän Yrjön solki.
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Piirin hopeinen ansiomitali
Myönnetään henkilölle erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa tai partiopiirissä.
Merkki voidaan myöntää, mikäli mahdollisen piirin pronssisen ansiomitalin myöntämisestä
on kulunut vähintään kuusi vuotta ja mahdollisen järjestön ansiomitalin myöntämisestä
vähintään kolme vuotta.
Merkin saamisen edellytyksenä ei ole piirin tai järjestön pronssinen ansiomitali.
Piirin kultainen ansiomitali
Myönnetään henkilölle, erittäin ansiokkaasti toiminnasta lippukunnan ja/tai piirin hyväksi.
Mitali voidaan myöntää aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua mahdollisen piirin hopeisen
ansiomitalin myöntämisestä.
Merkin saamisen edellytyksenä ei ole piirin tai järjestön pronssinen tai hopeinen ansiomitali.

PLAKETIT (hyväksytty Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnassa vuonna 1982)
Plaketteja myönnetään esityksestä lippukuntien ulkopuolisille henkilöille, yhteisöille tai
vastaaville.
Piirin pronssinen plaketti
Myönnetään lippukunnan tukijoille.
Piirin hopeinen plaketti
Myönnetään piirin hyväksi tehdyistä erityisistä ansioista tai erittäin merkittävistä ansioista
lippukunnan tukijoille.
Piirin kultainen plaketti
Myönnetään pitkäaikaisesta erittäin ansiokkaasta toiminnasta piirin hyväksi.

PÖYTÄLIPPU (hyväksytty Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnassa vuonna 1984)
Voidaan myöntää piiriä pitkään tukeneille yrityksille ja yhteisöille. Pöytälippua ei voi myöntää
yksityiselle henkilölle. Lippukunta ei voi esiintyä ehdottajana pöytälippua myönnettäessä.
Pöytälipun myöntää piirinjohtaja yhdessä ansiomerkkiryhmän puheenjohtajan kanssa,
piirihallituksen esityksestä.
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