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1   JOHDANTO

Partiossa tehdään vuosittain valtava määrä tärkeää vapaaehtoistyötä. 

Vapaaehtoistoiminnassa kiitoksen ja rakentavan palautteen saami-

nen on erittäin tärkeää motivaation ja sitoutumisen ylläpitämisessä ja 

rakentumisessa. Kiittää ja kannustaa voi monella tavalla, esimerkiksi 

antamalla suullista palautetta, kiitosesineitä tai käyttämällä partion 

ansiomerkkejä.

Ansiomerkkien osalta partiolaisten palkitsemiseen on käytettävissä 

lippukuntien omia ansiomerkkejä, aluejärjestöjen ansiomerkkejä, Pää-

kaupunkiseudun Partiolaisten ansioristijärjestelmä ja Suomen Partio-

laisten ansioristijärjestelmä.

Tämä ohje käsittelee Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkejä. 

Ohjeessa kuvataan sekä vaatimuksia, että suuntaa-antavia esimerk-

kejä piirin ansiomerkkien edellyttämistä partiotehtävistä ja toimin-

tavuosista. Partiotoiminta on kuitenkin niin monimuotoista, että täy-

sin kattavia ohjeita on mahdotonta antaa. Perusperiaate ansiomerkin 

myöntämisessä on, että ansiot ratkaisevat – eivät vuodet.

Muiden kuin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkien myön-

töperusteet löytyvät aina asianomaisen tahon omista ohjeistuksista. 

Tässä ohjeessa niihin ei oteta kantaa muuten kuin ohjeistamalla mah-

dollisten karenssiaikojen huomioimista, jos käytetään useita ansio-

merkkijärjestelmiä samanaikaisesti.

Niin lippukunnassa kuin piirissäkin on tärkeää säännöllisesti huolehtia 

ansioituneiden partiolaisten kiittämisestä ja palkitsemisesta. Säännöl-

lisyys on tärkeää myös siksi, että osa ansiomerkeistä voidaan myöntää 

vain tietynikäisille tai tietyn ikäkauden partiolaisille.

Piirin ansiomerkkitoimikunta auttaa mielellään hakijoita sopivan mer-

kin löytämisessä ja myöntöperusteiden selventämisessä. Ajankohtai-

set yhteystiedot löytyvät piirin verkkosivuilta tai piirin toimistolta.
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2   ANSIOMERKKISANASTOA

Ansiomerkkien myöntöperusteissa on käytetty seuraavia käsitteitä, jotka 

tulee huomioida merkkejä haettaessa. Hakijan kannattaa kuitenkin huo-

mioida lippukunnan toiminnan laajuus ja tavat, jolloin esimerkiksi lippu-

kunnan tietyt pestit voivat olla huomattavasti laajempia, kuin alla on läh-

tökohtaisesti esitetty. Hakijan tulee niissä tapauksissa perustella tehtävän 

laajuus huolella.

TAVANOMAISIA LIPPUKUNTATEHTÄVIÄ OVAT 

- sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen 

- kämppäisäntä, koloisäntä

- isojen projektien johtaja, kalenteriprojektivastaavat

KESKEISIÄ LIPPUKUNTATEHTÄVIÄ OVAT 
- akela, sampo, luotsi tai ikäkausivastaava 

- pestijohtaja, ohjelmajohtaja

- lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen

TAVANOMAISET PIIRITEHTÄVÄT OVAT 
- toimikuntien, ryhmien ja projektien jäsenyydet

KESKEISIÄ PIIRITEHTÄVIÄ OVAT 
- puheenjohtajatehtävät toimikunnissa, ryhmissä ja projekteissa 

- piirihallitustehtävät

• Toimintavuosi. Toimintavuodella tarkoitetaan vuoden mittaista jaksoa, 

jolloin henkilö on toiminnassa mukana. Jakso voidaan merkitä kalenteri-

vuotena (esim. 2015) tai kahden puolen vuoden mittaisena “kouluvuote-

na” (syksy 2015-kevät 2016). Samaa toimintavuotta ei lasketa useammaksi, 

vaikka toimisi useassa tehtävässä samanaikaisesti.

• Menestyksellisyys, tuloksellisuus. Hakemuksissa edellytetään kuvausta 

tuloksellisesta ja menestyksellisestä toiminnasta tehtävissä, ei pelkästään 

osallistumisesta toimintaan.  
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KIITOS-PINSSI 
Piirin Kiitos-pinssien on tarkoitus kiertää johtajien huiveissa lippu-
kunnassa kertomassa arjen onnistumisesta. Kiitos-pinssin saami-
seen ei tarvitse tehdä mitään suurta ja mahtavaa, vaan tarkoitus on 
kiittää arjen onnistumisesta! Pinssejä saat piirin toimistolta.

• Partiojohtajatasoisella tehtävällä tarkoitetaan lippukunnassa vastuu-

tehtäviä, joita tulisi hoitaa täysi-ikäisten partiolaisten toimesta. Nämä 

tehtävät usein sisältävät vastuuta laajemmin lippukunnasta kuin perus-

toiminnassa tulee kannettua. Ne eivät sellaisenaan kuulu välttämättä ikä-

kausiohjelmaan.

• Partiojohtajalla tarkoitetaan aikuista, yli 18-vuotiasta partiolaista, joka 

on toiminut partiojohtajatehtävissä, vaikka hänellä ei olisikaan partiojoh-

tajavaltakirjaa.

Kiitos-pinssin tarkoituksena on laittaa hyvä kiertämään. Saaja voi sopivan 
hetken tullen huomioida jonkun toisen henkilön ansioitumisen antamalla 
sen eteenpäin.
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3   ANSIOMERKIN ANOMISEN VAIHEET

ANSIOMERKKITARPEEN TOTEAMINEN
Kaikissa lippukunnissa ja piirissä kannattaa kiittää ja kannustaa aktiivisia 

jäseniä ansiomerkeillä. Ansiomerkein kiittämisen tulee olla johdonmu-

kaista. Sitä kannattaa suunnitella ja toteuttaa ympäri vuoden. Kartoituk-

sen yhteydessä on syytä miettiä henkilö kerrallaan, mistä ansioista häntä 

voitaisiin palkita ansiomerkillä ja milloin viimeksi häntä on näin kiitetty. 

Tästä ja muista ansiomerkkiohjeistuksista löytyy tietoa sopivan merkin va-

litsemiseksi. Ansiomerkkejä tulee ehdottaa saajan aktiivitoiminnan aikana, 

ei vasta vuosia sen päättymisen jälkeen.

ANSIOMERKIN VALITSEMINEN
Yksi ensimmäisistä asioista on harkita, minkä ansiomerkkijärjestelmän an-

siomerkki sopisi parhaiten kyseessä olevalle partiolaiselle. Hakija voi valita 

usean tahon ansiomerkeistä sopivimman:

• Lippukunnan ansiomerkit

• Aluejärjestön (esim. Espoon Partiotuki, Vantaan Partiokannus)  

  ansiomerkit

• Lippukuntaryhmän (esim. Suomen Metsänkävijät) ansiomerkit

• Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ansiomerkit

• Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit

Kaikille partioansiomerkeille on vahvistettu myöntämisperusteet, joiden 

tarkkuus vaihtelee. Tässä ohjeessa keskitytään Pääkaupunkiseudun Parti-

olaiset ry:n ansiomerkkeihin.

Piirin ansiomerkkien myöntämisperusteet on tässä ohjeistossa täyden-

netty merkin valintaa helpottavin viitteellisin määritelmin (toimintavuo-

det, partiotehtävät jne.). Tällöin sopiva merkki löytyy vertaamalla saajan 

ansioita eri merkkien kohdalla esitettyihin myöntämisperusteisiin ja an-

nettuihin esimerkkitapauksiin.

Jos ansioita on lähinnä tavanomaisista lippukunta- tai piiritehtävistä, 

tulee toimintavuosia olla enemmän kuin keskeisissä tehtävissä toimineil-

la. Tavanomaisista lippukunta- tai piiritehtävistä ansiomerkkejä hakiessa 

toimintavuosien osalta tarkastellaan toimintavuosivaatimuksen yläpäätä. 

Harkinnassa tulee kuitenkin huomioida samalla toiminnan menestyksel-
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lisyys. Suuremmissa merkeissä tulee pääsääntöisesti olla toimintavuosia 

myös keskeisissä lippukuntatehtävissä. 

Mikäli lippukunta haluaa painottaa eroa usean lähes yhtä ansioituneen 

partiolaisen välillä, se voi joko ehdottaa kyseisen merkin ansioituneimmal-

le partiolaiselle aiemmin kuin muille tai ehdottaa ansioituneimmalle par-

tiolaiselle soveltuvaa SP:n ansiomerkkiä ja muille lähinnä vastaavaa piirin 

ansiomerkkiä. Katso myös kappale ansiomerkkien ohjeellisesta anomis-

järjestyksestä.

ANSIOMERKKIEN MYÖNTÖVÄLI
Piirin ja SP:n ansiomerkkien myöntöväli on vähintään kolme vuotta. Vuo-

den sisällä ei tule myöntää ja jakaa samalle henkilölle useampaa ansio-

merkkiä, vaikka ne olisivat eri partioyhteisöjen merkkejä ja eri ansiois-

ta. Mannerheim-solkien myöntäminen poikkeaa tästä säännöstä, sillä ne 

myönnetään partioaatteellisista ansioista.

Samaa merkkiä voidaan ehdottaa uudestaan, jos ansiot eivät ensimmäi-

sellä hakukerralla riitä ja ne ovat sen jälkeen lisääntyneet. Ansiomerkki-

toimikunnan antama palaute on hyvä ottaa huomioon uutta hakemusta 

laadittaessa. Pääsääntöisesti tulee anomiskertojen välissä olla vähintään 

puoli vuotta.

VALMISTELUAIKATAULUN SUUNNITTELU
Ansiomerkki tulee olla anottuna ja vahvistettuna jäsenrekisteri Kuksassa 

kunkin hakukierroksen määräaikaan mennessä. Tyypillisesti ansiomerk-

kiehdotuksen täyttäminen vaatii perustelujen, tietojen ja mahdollisten 

puoltolausuntojen keräämistä. Valmistelun aloittaminen hyvissä ajoin hel-

pottaa ehdotuksen täyttämistä.

ANSIOMERKKIEHDOTUKSET TULEE JÄTTÄÄ KÄSITELTÄVÄKSI  
SEURAAVAN AIKATAULUN MUKAISESTI:

• 15. tammikuuta merkit Yrjönpäiväksi

• 15. huhtikuuta merkit loppukesäksi ja syksyksi

• 15. syyskuuta merkit itsenäisyyspäiväksi tai loppuvuodeksi 

• 15. marraskuuta merkit alkukevääksi ja Mannerheim-soljet Yrjönpäiväksi 

Huom! Mannerheim-solkia voi ehdottaa vain kerran vuodessa.
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Ansiomerkkitoimikunta kokoontuu säännöllisesti määräpäivien jälkeen. 

Mikäli ehdotettu merkki halutaan jakaa tietyssä tilaisuudessa, on hyvä var-

mistaa, että ehdotus ehtii ajoissa toimikunnan käsittelyyn. Perustellussa 

erityistapauksessa ansiomerkkitoimikunta voi poikkeuksellisesti myöntää 

piirin merkin nopeutetusti. Määräpäivän jälkeen saapuneet merkit käsitel-

lään seuraavan hakukierroksen yhteydessä.

ANSIOMERKKIEHDOTUKSEN TÄYTTÄMINEN
Piirin (ja Suomen Partiolaisten) ansiomerkkejä haetaan Suomen Partiolais-

ten ylläpitämän jäsenrekisteri Kuksan ansiomerkkiehdotus –sivuston kaut-

ta (kuksa.partio.fi). Sivustolla on kattavat ohjeet lomakkeen täyttämiseksi.

Hakemuksen täyttämisessä tulee olla huolellinen ja muistaa, että ha-

kemuksia käsittelevät henkilöt eivät yleensä tunne henkilöä, jolle ansio-

merkkiä esitetään myönnettäväksi. Erityisen tarkasti on merkittävä saajan 

partiotehtävät ja ne perusteet, joilla kyseistä merkkiä anotaan. 

Mikäli henkilön kaikki partiotehtävät eivät ole kattavasti kirjattuna jä-

senrekisteriin, kannattaakin paitsi päivittää Kuksaa yhdessä jäsenrekis-

terinhoitajan kanssa aktiivisesti, myös tarkistaa hakemusta kirjoittaessa 

partiotehtävien ajantasaisuus vuosineen. Myöntämisperusteiden täyttymi-

nen on syytä osoittaa mahdollisimman selvästi ja selkokielellä. Lyhenteitä, 

lippukunnan tai piirin sisäisiä termejä, jotka eivät avaudu ulkopuoliselle, 

tulee välttää. 

Ehdotuksen valmistelee yleensä lippukunnanjohtaja tai piirin luottamus-

elimen puheenjohtaja yhdessä saajan lähimmän johtajan kanssa. Ansio-

merkin anoja tai vahvistaja eivät saa olla saajan lähiomaisia. Mikäli ano-

ja on piiritoimija, tulisi sopiva merkki valita yhdessä saajan lippukunnan 

edustajan kanssa.  

EHDOTUKSEN KÄSITTELY
Ehdotukset käsittelee ja useimmat piirin ansiomerkit myöntää piirin ansio-

merkkitoimikunta. Suomen Partiolaisten ansiomerkkien osalta päätöksen 

tekee SP:n ansiomerkkiryhmä piirin esikäsittelyn jälkeen. Ansiomerkki-

anomusten käsittely on aina luottamuksellista.

Mikäli ansiomerkkitoimikunta toteaa jonkin muun merkin soveltuvan 

saajalle esitettyjen ansioiden perusteella paremmin, otetaan ehdottajaan 

aina yhteyttä. Toimikunnan päätös tulee tiedoksi anojalle Kuksan kautta.  

Hakijan tulee huolehtia, että oma sähköpostiosoite on ajan tasalla Kuk-
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sassa. Mikäli hakemus on hylätty, kirjataan päätökseen myös perustelut. 

Perusteluja voi tarvittaessa kysyä myöhemmin myös ansiomerkkitoimi-

kunnalta.

Tieto SP:n merkeistä toimitetaan ehdottajalle, kun koko käsittely on val-

mis. Tähän kuluu yleensä vähintään kaksi kuukautta. Käsittelyn aikataulu 

tulee ottaa aina huomioon!

Myönteisen päätöksen jälkeen ehdottajalle toimitetaan myös voimassa 

olevan hinnaston mukainen lasku merkin valmistuksesta.

MERKIN JAKAMINEN
Myönnetty merkki pyritään jakamaan ehdottajan toivomassa tilaisuudes-

sa. Jos tämä ei ole mahdollista, korvaavasta tilaisuudesta sovitaan anojan 

kanssa. Sopivia tilaisuuksia piirin merkkien jakamiseen ovat Yrjönpäivän 

kirkkojuhla ja itsenäisyyspäiväjuhla, paraatit, piirileirit sekä erilaiset lip-

pukuntien juhlapäivät.

Mikäli lippukunta haluaa piirin ansiomerkkitoimikunnan edustajan mer-

kin jakajaksi omaan tilaisuuteensa, tulee tästä sopia erikseen toimikunnan 

kanssa. Piirin kultaisesta ansiomitalista lähtien ansiomerkin tulee pää-

sääntöisesti jakamaan ansiomerkkitoimikunnan tai piirihallituksen jäsen. 
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Pääkaupunkiseudun 
Partiolaiset

Suomen 
Partiolaiset

I lk  
Manner-
heim- 
solki

Louhi- 
suden solki

Collanin 
solki

Partioansiomerkkien 
ohjeellinen anomisjärjestys

II lk  
Mannerheim-

solki

Pyhän Yrjön 
solki

Sudenpääsolki

Esimerkillisellä käy-
töksellä ja toiminnal-
laan erottuvalle
Sudenpennulle  
tai seikkaili- 
jalle

Tarpojasolki

Innostunut, motivoitunut,  
kehittynyt eniten vartiossaan

12-15 -vuotias

Ansiosolki

Vastuuntuntoinen, tavoit-
teellinen, innostunut ikä-
kausiohjelman mukaisesta 
toiminnasta

15-22 -vuotias

IKÄ 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 ...
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ansiomerkit on lihavoitu.

Muut ovat Suomen Partiolaisten (SP) merkkejä.

Piirin ja SP:n merkkejä ei ole tarpeen ehdottaa vuorotellen, eikä kaikkia järjestyksessä. Esimerkiksi 

partiolaiselle, jolla on piirin pronssinen ansiomitali, voidaan myöntää seuraavaksi suoraan kultainen 

ansiomitali, mikäli edellisen merkin myöntämisestä on kulunut riittävästi aikaa ja ansioita on kertynyt 

riittävästi. On toki suositeltavaa huomioida ansioistaan aktiivisia toimijoita niin usein, kuin mahdol-

lista. Edellä mainittujen merkkien lisäksi voidaan myöntää plaketteja ja standaareja, joilla ei ole paik-

kaa anomisjärjestyksessä. SP:n sankarimerkki voidaan myöntää partiolaiselle hengenpelastusteosta.

PäPa kultainen ansiomitali
PäPa hopeinen ansioristi
PäPa kultainen ansioristi

SP:n hopeinen ansioristi
SP:n kultainen ansioristi
SP:n suuri ansioristi
Hopeasusi ja hopeajoutsen  
(aatemerkki)
SP:n sankarimerkki

I lk  
Manner-
heim- 
solki

SP:n pronssinen 
ansiomitali

SP:n hopeinen 
ansiomitali

Piirin pronssinen  
ansiomitali

Aktiivinen, vastuuntuntoinen,  
tuloksellisuus partiojohtaja-
tasoisissa tehtävissä

Vähintään 21 -vuotias

Piirin hopeinen  
ansiomitali

Pitkäaikainen, vastuuntun-
toinen, tuloksellisuus partio-
johtajatasoisissa tehtävissä

Vähintään 26 -vuotias

IKÄ 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 ...
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4   PIIRIN ANSIOMERKIT JA  
      ANSIORISTI-JÄRJESTELMÄ

Piirin ansiomerkit jakaantuvat yksinkertaistetusti ikäkausitoiminnasta an-

nettaviin ansiomerkkeihin ja partiojohtajatasoisia tehtäviä edellyttäviin an-

sioristijärjestelmän merkkeihin. 

Ikäkausitoiminnan osalta ansiomerkeissä on ikärajat, jotka noudattavat 

vallitsevaa ikäkausiohjelmaa. Näitä merkkejä tulee hakea kyseisen ikäkau-

sitoiminnan aikana, ei sen jälkeen.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansioristijärjestelmään kuuluvat prons-

sinen ansiomitali, hopeinen ansiomitali, kultainen ansiomitali, hopeinen 

ansioristi ja kultainen ansioristi. 

4.1  SUDENPÄÄSOLKI
Lippukunta myöntää sudenpääsoljen täyttämällä 

ansiomerkkiehdotuksen ja toimittamalla sen piirin 

toimistoon.

Merkki voidaan myöntää vuosittain yhdelle lauman 
sudenpennulle ja joukkueen seikkailijalle, joka erot-

tuu ikätovereistaan. Hän on esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan 

osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet.

Harkittaessa merkin myöntämistä tulee huomio kiinnittää ahkeruuteen, 

toimintaan osallistumisen säännöllisyyteen ja hyvään käytökseen.

Sudenpääsolkea kannetaan partiohuivissa.

4.2  TARPOJASOLKI 
Tarpojasolki voidaan myöntää 12–15 -vuotiaalle tarpo-

jalle, jonka katsotaan kehittyneen vartiossaan eniten 

toimintavuoden aikana. 

Tarpojasoljen saaja on osoittanut olevansa

• positiivisesti suhtautunut tarpojaohjelman  

  suorittamiseen

• innostunut ja motivoitunut suorittamaan erilaisia  

  tarppoja ja niiden kaikkia aktiviteettiryhmiä

• aktiivinen osallistuja johtamistehtäviin

• reilu kaveri, joka ei kiusaa toisia
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• ystävyyden rakentaja yli rajojen myös erilaisten ja eri-ikäisten  

  partiolaisten kanssa. Uskaltaa näyttää partiolaisuutensa myös partion  

  ulkopuolella. 

Tarpojasoljen saajalta edellytetään:

• osallistumista koko ikäkauden tarpojatapahtumiin (KITT) sekä muuhun  

  koko lippukunnan yhteiseen toimintaan.

Tarpojasolkia voidaan myöntää kuhunkin lippukunnan tarpojavartioon 
yksi kappale vuodessa. Erityisen perustelluista syistä voidaan samaan 

vartioon myöntää vuoden aikana kaksi merkkiä.

Tarpojasolki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun alalaitaan 

keskelle.

4.3  ANSIOSOLKI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Ansiosolki voidaan 

myöntää anomispäivänä iältään 15–22 -vuotiaalle  

samoajalle tai vaeltajalle. Ansiosoljen saajalta odotetaan 

vastuuntuntoista, tavoitteellisesta ja innostunutta toi-

mintaa peruspartiotoiminnassa (akelana, seikkailija-  

tai tarpojavartionjohtajana tai samoaja- tai vaeltajavar-

tiossa). 

Ansiosolki voidaan myöntää myös erityistä partiomiel-

tä osoittavasta teosta, esimerkiksi huomattavasti keskimääräistä merkit-

tävämmästä henkilökohtaisesta panoksesta yksittäisessä lippukunnan 

projektissa tai erityisestä henkilökohtaisesta saavutuksesta partio-ohjel-

man suorittamisessa.

Ansiosoljen ehdottaja on aina lippukunta.

Edellytykset samoajatoiminnassa

Hakemuksessa tulee kuvata samoajan suoriutuminen erilaisissa johtaja-

tehtävissä, eli omaan ohjelmaan kuuluvasta toiselle ryhmälle järjestetystä 

toiminnasta. Samoajalta edellytetään hakuhetkellä vähintään 6 kuukauden 

toimintaa samoajien ikäkausitoiminnassa.

Edellytykset vaeltajatoiminnassa

Vaeltajan osalta tulee kuvata suoriutuminen ikäkauden projekteissa. Pro-

jektilla vaeltajan osalta tarkoitetaan ajallisesti rajattua ja tavoitteellista 

tehtävää, joka voi esimerkiksi olla tapahtuman toteuttaminen ja kehi-
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tysprojektin johtaminen. Vaeltajalta edellytetään hakuhetkellä vähintään 

6 kuukauden toimintaa vaeltajien ikäkausitoiminnassa.

Ansiosolki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun alalaitaan kes-

kelle. Mikäli kantajalla on myös Pyhän Yrjön solki, kiinnitetään ansiosolki 

sen alapuolelle.

4.4  PRONSSINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali voi-

daan myöntää aktiivisesta, vastuuntuntoisesta ja tuloksellises-

ta toiminnasta. Alin myöntöikä mitalille on 21 vuotta.

Saajalta edellytetään jotain seuraavista:

• Lippukunta-ansioiden perusteella haettaessa yleensä  

vähintään 3-4 vuoden aktiivista toimintaa tavanomaisissa  

tai keskeisissä partiojohtajatasoisissa tehtävissä

• Piiriansioiden perusteella haettaessa yleensä 3-4 vuoden ak-

tiivista toimintaa tavanomaisissa tehtävissä piirissä.  

Poikkeuksellisesti ja erittäin merkittävin perustein pronssista  

ansiomitalia voidaan ehdottaa lyhyemmän aikavälin ansioilla.

Pronssinen ansiomitali on tarkoitettu myönnettäväksi ikäkausiohjelman 

ulkopuolisista ansioista. Vaeltajaikäkauden toimintaa voidaan ottaa kui-

tenkin osittain huomioon kokonaisansioita mietittäessä. Toimintavuosia 

laskiessa voidaan huomioida sekä lippukunta- että piiritoiminnan vuodet.

4.5  HOPEINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hopeinen ansiomitali voi-

daan myöntää pitkäaikaisesta, aktiivisesta ja vastuuntuntoi-

sesta toiminnasta lippukunnassa tai piirissä. Alin myöntöikä 

hopeiselle ansiomitalille on 26 vuotta.

Saajalta edellytetään jotain seuraavista: 

• Yleensä vähintään 6-10 vuoden tuloksellista toimintaa  

tavanomaisissa lippukunnan, piirin tai muun partioyhteisön 

partiojohtajatasoissa tehtävissä

• Vähintään 3-5 vuoden poikkeuksellisen ansiokasta toimintaa  

keskeisissä lippukunta- tai piiritehtävissä
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• Osallistumista useisiin merkittäviin vähintään vuoden kestäneisiin  

lippukunnan tai piirin projekteihin 

4.6  KULTAINEN ANSIOMITALI
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kultainen ansiomitali  

voidaan myöntää partiojohtajalle monivuotisesta, erittäin 

merkittävästä ja tuloksellisesta toiminnasta piirissä tai  

erittäin pitkäaikaisesta ja poikkeuksellisen menestyksekkäästä 

toiminnasta lippukunnassa. 

Saajalta edellytetään jotain seuraavista: 

• Yleensä noin 10-15 vuotta kestänyttä toimintaa piirin  

keskeisissä tehtävissä

• Noin 5-8 vuotta kestänyttä erityisen aktiivista ja  

monipuolista toimintaa piirin keskeisissä tehtävissä

• Noin 15-20 vuotta kestänyttä aktiivista toimintaa lippukunnan tai muun 

partioyhteisön erilaisissa johtajatehtävissä. Lippukuntatoiminnan tulee 

olla monipuolista eli käsittää ajanjaksoja sekä tavanomaisissa että keskei-

sissä lippukuntatehtävissä.

Tärkeämpänä kuin monivuotisuutta pidetään kultaista ansiomitalia 

myönnettäessä saajan toiminnan tuloksellisuutta. Tällöin painotetaan 

esimerkiksi vanhojen toimintojen elvyttämistä, uusien käynnistämistä ja 

vaativina pidettävien hankkeiden johtamista.

4.7  HOPEINEN ANSIORISTI
Piirin hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle 

15−20 -vuotisesta poikkeuksellisen merkittävästä ja tulok-

sellisesta toiminnasta piirin tai valtakunnallisen partiotyön 

hyväksi tai yli 20 vuoden poikkeuksellisen pitkäaikaisesta ja 

huomattavan menestyksellisestä toiminnasta lippukunnassa.

Saajan tulee olla toiminut jossain seuraavista tehtävistä:

• Piirin tehtävässä näkyvästi ja pitkäaikaisesti. Hänen  

toimintansa on oltava koko piirin kannalta merkittäviä.

• Valtakunnallisessa partiotoiminnassa näkyvästi ja pitkäaikaisesti sekä 

yhteyden piiriin säilyttäen. Tällä perusteella voidaan palkita myös muuhun 
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partiopiiriin kuuluva valtakunnallisella tasolla toimiva partiojohtaja, jonka 

toiminta on ollut pääkaupunkiseudun partiotoiminnan kannalta merkittävää.

• Poikkeuksellisen pitkäaikainen ja huomattavan menestyksellinen toimin-

ta lippukunnassa. Saaja on toiminut yleensä yli 20 vuotta lippukunnan ta-

vanomaisissa sekä keskeisissä johtajatehtävissä. Saajalta ei tällöin edellytetä 

muualla kuin lippukunnassa saavutettuja ansioita. Erityiseksi ansioksi ei kat-

sota sitä, että saaja on itse toiminut useita vuosia lippukunnanjohtajana. Sen 

sijaan esimerkiksi nuorempien johtajien kouluttaminen ja osaamisen siirtä-

minen katsotaan ansioksi.

Erityistä huomiota kiinnitetään ansioiden monipuolisuuteen eli toimintaan 

useissa erityyppisissä luottamus- ja johtamistehtävissä. Toiminnan tuloksel-

lisuutta pidetään tärkeämpänä kuin monivuotisuutta.

4.8  KULTAINEN ANSIORISTI
Piirin kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle, 

joka pitkäaikaisen, monipuolisen ja menestyksellisen piiritoi-

mintansa myötä on kohonnut piirissä partiopersoonaksi. Saaja 

on piirin jäsenten keskuudessa laajalti tunnettu.

Pitkäaikainen, monipuolinen ja menestyksellinen toiminta 

piirissä tarkoittaa, että saaja on toiminut useissa piirin tavan-

omaisissa tai keskeisissä partiojohtajatehtävissä yhteensä yli 

20 vuoden ajan. Näissä tehtävissä saaja on yltänyt yleisesti 

tunnustettuihin saavutuksiin.

4.9  STANDAARI 
Piirin standaari voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle pitkäaikaisesta ja 

merkityksellisestä toiminnasta partiotoiminnan hyväksi. Tämä tarkoittaa 

merkittävää taloudellista tai henkistä tukea lippukunnalle, lippukuntaryhmäl-

le, aluejärjestölle tai piirille. Tällaista tukea voi olla esimerkiksi säännöllinen 

lahjoitustoiminta tai tilojen tai materiaalin luovuttaminen ao. tahon käyttöön.

Merkityksellisen toiminnan voidaan katsoa vaikuttaneen oleellisesti 

anovan lippukunnan, ryhmittymän tms. toimintaedellytyksiin. Standaaria 

myönnettäessä useampaa toimijaa tukevalle yhteisölle tai henkilölle olisi 

hyvä sopia myöntöhetkestä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Standaaria voidaan käyttää tervehdyksenä esimerkiksi lippukuntien juh-

lissa, muille järjestöille tai yksityishenkilöille.
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5   ANSIOMERKKIEN KANTAMINEN

Ansiomitalit ja -ristit kiinnitetään partiopaitaan vasemman taskun 

yläpuolelle siten, että merkin metallisen osan yläreuna jää rintariman 

alareunan tasalle.  Ansiomerkkejä käytetään juhlissa, virallisissa koko-

uksissa (esim. piirin kokouksessa), edustettaessa partiolaisia, sekä aina 

kun tilaisuuden järjestäjä on sen erikseen kutsussa maininnut.

Saman ansiomerkkijärjestelmän merkeistä kannetaan vain korkeinta 

merkkiä. Jos kantajalla on useampi nauhassa kannettava ansiomerkki, 

ne kiinnitetään samaan kiinnikkeeseen yhteen riviin arvojärjestykses-

sä. Arvokkain merkki on lähimpänä vartalon keskiviivaa. 

Kaikkiin ansiomitaleihin ja -risteihin kuuluu nauhalaatta, jota voi 

kantaa partiopaidassa aina, paitsi kannettaessa ansiomerkkejä nau-

hoineen. Nauhalaatta kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun 

yläpuolelle siten, että laatan alareuna on rintariman yläreunan tasalla.

Lisätietoja ansiomerkkien kantamisesta löydät Suomen partiolaisten 

puku- ja merkkiohjeista sekä Suomen Partiolaisten ansiomerkkivih-

kosta.

6   ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISEEN  
      LIITTYVIÄ ERITYISTAPAUKSIA

ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN ERITYISTÄ PARTIOMIELTÄ  
TAI -KUNTOA OSOITTAVASTA TOIMINNASTA
Piirin pronssinen tai hopeinen ansiomitali voidaan myöntää erityistä 

partiomieltä tai -kuntoa osoittavasta toiminnasta, joka on oleellisesti 

merkittävämpi, kuin mitä tunnolliselta partiolaiselta voidaan edellyttää. 

Tällainen teko voi olla esimerkiksi poikkeuksellisen suuri henkilö-
kohtainen panos lippukunnan tai piirin merkittävän projektin toteut-
tamisessa tai keskeisessä piirin tehtävässä toimimisesta.
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ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN EI-PARTIOLAISELLE
Piirin ansiomerkeistä voidaan ei-partiolaiselle myöntää pronssinen an-

siomitali, hopeinen ansiomitali sekä standaari. Erityisen painavista syistä 

ei-partiolaiselle tai aktiivitoimintansa päättäneelle partiolaiselle voidaan 

myöntää myös muita ansiomerkkejä. Tällöin myöntämisperusteena voi olla 

mm. merkittävä pitkäaikainen tai yksittäinen taloudellinen tai muu panos 

partiopiirin hyväksi partion pitäminen esillä yhteiskunnassa

ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN TOISEN PIIRIN JÄSENELLE
Piirin ansiomerkkejä, lukuun ottamatta ansioristejä, voidaan myöntää 

myös muiden piirien jäsenille. Tällöin saajalta edellytetään joko huomat-

tavia ansioita yhteistyössä piirin tai jonkin piirin alueella toimivan lippu-

kunnan hyväksi tai merkittävää toimintaa piirin hyväksi valtakunnallisessa 

partiotoiminnassa.

ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN ULKOMAISELLE PARTIOLAISELLE
Piirin ansiomerkkejä, lukuun ottamatta ansioristejä, voidaan myöntää ul-

komaisille partiolaisille samoin edellytyksin kuin toisen piirin jäsenille.

7   LISÄTIETOJA

Tämä ansiomerkkiohjeisto antaa tarvittavat tiedot Pääkaupunkiseudun 

Partiolaisten ansiomerkkien ehdottamiselle. Suomen Partiolaisten mer-

keistä on hyödyllistä tietoa Partiolaisten ansiomerkit –ohjekirjassa, joka 

löytyy myös SP:n verkkosivuilta.

Piirin lehdessä, lippukuntapostissa ja verkkosivuilla muistutetaan eri 

merkkien anomisajankohdista.

Piirin toimisto opastaa mielellään ansiomerkkejä koskevissa kysymyksis-

sä. Voit myös aina ottaa yhteyttä ansiomerkkitoimikunnan jäseniin, joiden 

yhteystiedot löydät piirin verkkosivuilta.
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