POHJANMAAN PARTIOLAISET RY/
ANSIOMERKKITOIMIKUNTA
NEUVOJA ANSIOMERKKIEN HAKEMISEEN
Kuka voi ehdottaa ansiomerkkiä?
Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunta.
Ehdotuksen tekijä voi olla myös partiopiiri, piirin tai keskusjärjestön ryhmä, useampi lippukunta yhdessä
sekä periaatteessa myös yksittäinen partiojohtaja.
Kuka ansiomerkit myöntää?
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n ansiomerkeistä päätökset tekee piirin ansiomerkkitoimikunta.
Kun lippukunta hakee SP:n merkkiä, piirin ansiomerkkitoimikunta käy läpi hakemukset ja esittää sen jälkeen
SP:lle merkin puoltamista tai hylkäämistä perusteluineen. Lopullisen päätöksen tekee SP:n ansiomerkkiryhmä.
Louhisuden soljet ja Collanin soljet myöntää lippukunta; piirin ansiomerkkiryhmä tarkistaa että peruskriteerit täyttyvät, ja vahvistaa hakemukset allekirjoituksella.
Miten pääsemme alkuun?
Ansiomerkkien haku edellyttää suunnitelmallisuutta: merkkien saajia pitää pohtia lippukunnassa säännöllisesti.
Perustietojen keräämiseksi lippukunta tarvitsee ”johtajakortiston” paperilla tai sähköisessä muodossa. Siihen
kirjataan tiedot, joita SP:n ansiomerkkihakemuksessa kysytään. Kortisto käydään läpi vähintään 1-2 kertaa
vuodessa.
Johtajakortistoon hankitaan tiedot myös aiemmista lippukunnista ja partiopiireistä sekä luottamustehtävistä
partion ulkopuolelta (esim. seurakunnassa tai kunnassa).
Lippukuntaan kannattaa nimetä ansioituneita partiolaisia ”haravoiva” ryhmä (esim. hallitus tai erikseen nimetty kokeneiden partiojohtajien ryhmä) ja sopia kuka huolehtii kortistosta.
Voiko merkkejä hakea vapaamuotoisella hakemuksella?
Ansiomerkkejä voi hakea ainoastaan SP:n ansiomerkkihakulomakkeella. SP:n nettisivuilta tulostettu lomake
täytyy lähettää piiriin neljänä kappaleena. Itsejäljentäviä lomakkeita voi tilata SP:sta tai piiritoimistolta Oulun
toimipaikasta.
Kuka hakemuksen allekirjoittaa?
Hakemuksen allekirjoittaa kaksi henkilöä, esimerkiksi lippukunnanjohtaja sekä partiolaisen lähin partiojohtaja. Allekirjoittajan ei tarvitse olla lpk:n virallinen nimenkirjoittaja.
Ehdotuslomakkeen allekirjoittajat vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että oleellisia tietoja
ei puutu.
Ansiomerkin saajaehdokkaan lähisukulainen ei voi allekirjoittaa ehdotusta, sen lausuntoa tai liitettä.
Mikäli allekirjoittajalla ja merkin saajalla on sama sukunimi, anomukseen pitää liittää maininta, että he eivät
ole sukulaisia.
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Mitä merkkejä voi hakea?
Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä on kattava selvitys SP:n Ansiomerkit-ohjekirjasessa. Se löytyy piirin
ja SP:n nettisivuilta ja sitä saa painettuna.
Pohjanmaan Partiolaisten ansiomerkkikriteerit ovat tämän ohjeistuksen liitteenä ja ne löytyvät myös piirin
nettisivuilta.
Miten vanhojen piirien merkit huomioidaan?
Pohjanmaan Partiolaisten ansiomerkit jatkavat edellisissä piireissä ansaittujen merkkien sarjaa. Jos partiolainen on aiemmin saanut Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n, PohjoisPohjanmaan Partiopiiri ry:n tai minkä tahansa muun partiopiirin ansiomerkin, hakujärjestyksessä seuraavana
on Pohjanmaan Partiolaisten astetta korkeampi merkki.
Missä järjestyksessä merkit myönnetään?
Ansiomerkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen: ensin piirin pronssinen, sitten keskusjärjestön
pronssinen ja niin edelleen.
Poikkeuksen tekevät merkit, joissa on yläikäraja: ne menevät aina anomisessa ja myöntämisessä ansiomitalien edelle, koska yläikärajan täytyttyä merkkejä ei enää myönnetä.
Partiolaiselle voidaan myöntää myös haettua korkeampi merkki, jos ansiot ja partiovuodet riittävät.
Piirien kultaisen ansiomitalin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella.
Mikä on sopiva merkkien anomisväli?
SP:n ansiomitalien ja ristien sopiva anomisväli on pääsääntöisesti 5–7 vuotta.
SP edellyttää lisäksi, että partiopiirin myöntämästä ansiomerkistä on kulunut vähintään kolme vuotta ennen
seuraavan merkin myöntämistä.
Sääntö ei koske lippukuntien omia ansiomerkkejä, Louhisuden solkea, Collanin solkea eikä Mannerheimsolkia.
Milloin hakemukset jätetään ja minne?
Ansiomerkkihakemuksia käsitellään neljästi vuodessa. Määräpäivät hakemusten jättämiseen ovat 15. tammikuuta, 15. huhtikuuta, 15. syyskuuta ja 15. marraskuuta. Hakemusten tulee olla mainittuina päivinä piiritoimiston Oulun toimipaikassa.
Mannerheim-solkianomuksia käsitellään vain marraskuun haussa.
Milloin myönnetyt merkit saa jakoon?
Hakuprosessi on monipolvinen. Oulun partiotoimisto lähettää hakemusten kopiot ansiomerkkitoimikunnan
jäsenille. Toimikunta tutkii hakemukset. Se päättää piirin merkeistä ja ehdottaa SP:n merkkien puoltamista
tai hylkäämistä. SP:n ansiomerkkiryhmä tekee niistä päätökset ja lähettää tiedon hakijalle. Piiritoimisto lähettää piirin merkkien myöntämispäätökset lippukuntiin.
Hakuprosessiin pitää varata aikaa vähintään pari kuukautta. Esimerkiksi marraskuussa haetut merkit eivät
ehdi jakoon saman vuoden puolella.
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Miten ansiomerkki luovutetaan?
Ansiomerkkien luovuttamisesta tulee tehdä juhlava tapahtuma. Tämä edellyttää ennakkovalmisteluja ja
suunnittelua. Monissa lippukunnissa on perinteenä, että merkin luovutus tulee merkin saajalle yllätyksenä.
On huomaavaisempaa lähettää merkin saajalle kutsu, jossa mainitaan tulossa olevasta huomionosoituksesta.
Itse merkki voi jäädä yllätykseksi, mutta näin
annetaan merkin saajalle mahdollisuus järjestää itsensä paikalle esim. työvuorojärjestelyin.
Mikäli ansiomerkki luovutetaan ulkoilmatilaisuudessa, on huomioitava, että sitä ei kiinnitetä päällystakkiin
vaan partiopaitaan.
Ansiomerkin voi luovuttaa partiotilaisuudessa paikalla oleva SP:n edustaja, piirin edustaja tai oman lippukunnan edustaja, tavallisimmin lippukunnanjohtaja.

YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ HAKEMUKSISSA
Anotaan väärää merkkiä
1. merkkikohtaiset minimivaatimukset (ikä, pj-valtakirja, viikoittainen toiminta) eivät täyty.
2. anotaan aatemerkkiä ”ojankaivajalle”; esim. Mannerheim-solkea ei välttämättä myönnetä lippukunnan
uskolliselle työmyyrälle, vaikka tämän partiotehtävien luettelo olisi kuinka pitkä.
Lomake on puutteellisesti täytetty
Kaikki kysytyt kohdat on täytettävä.
Lomakkeen kohta ”partiotehtävät” on täytetty ylimalkaisesti
Partiotehtävistä lippukunta, piiri ja/tai keskusjärjestötasolla kerrotaan vuosilukuineen. Projektitehtävistä
kerrotaan pestin tarkka kesto sekä kuvaillaan tehtävän sisältö, vaativuus ja toiminnan aktiivisuus (esim.
kuinka usein kuukaudessa on kokoonnuttu, oliko viikonloppukokouksia/retkiä, vaadittiinko itsenäistä kotityöskentelyä jne).
Mikäli lippukunnan käyttämä tehtävänimike ei ole yleisesti käytössä, tulee tehtävän sisältöä kuvata erillisellä
liitteellä.
Tehtävät kirjataan vähintään viimeksi myönnetystä keskusjärjestön merkistä alkaen. Kun merkkiä haetaan
nuorelle partiojohtajalle, esitetään kaikki partiolaisen tehtävät.
Hakemuksesta ei ilmene, mitä partiolainen tekee tällä hetkellä
Jos merkin saaja on välillä poissa partiotoiminnasta, on anomuksessa selvitettävä, miksi, milloin ja kuinka
kauan. Ajanjaksot, joista ei esitetä hoidettuja tehtäviä tai muuta selvitystä, katsotaan vuosiksi, jolloin merkin
saaja ei ole ollut mukana säännöllisessä partiotoiminnassa.
Partiotehtävien kesto ilmaistaan epäselvästi tai epätarkasti
Partiotehtävät kirjataan hakemukseen selkeästi. Esimerkiksi ”Akela 2000–2001” tarkoittaa tehtävien hoitoa
tammikuusta 2000 joulukuun loppuun 2001. Eri asiaa tarkoittaa merkintä s2000 – k2001, eli tehtävää on
hoidettu syksyn 2000 ja kevään 2001 ajan.
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Lomakkeen perustelut ovat huonot
Perusteluissa kerrotaan, millainen kyseinen partiolainen on tehtäviensä hoitajana ja persoonana. On tärkeä
antaa esimerkkejä. Ne selventävät paremmin asiaa kuin epätäsmälliset laatusanat. Jokaiseen hakemukseen
pitää etsiä yksilöllisiä perusteluja. Kahden eri partiolaisen hakemusten perustelut eivät voi olla sanasta sanaan samat.
Mannerheim-soljen perustelut ovat puutteelliset
Mannerheim-solki on tunnustus partioideologian sisäistämisestä, ei niinkään ansiomerkki tehdystä partiotyöstä. Pitkä tehtäväluettelo ei riitä. Hakijan on ehdottoman välttämätöntä perustella, miten partiolainen toteuttaa elämässään partioaatetta sekä miten partioihanteet näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan ja
elämässään. Tähän ei riitä toteamus ”Partiolainen N.N. toteuttaa elämässään partioihanteita” – pitää vastata
miten. Helpoiten se käy antamalla muutamia esimerkkejä.
Merkkiä haetaan liian aikaisin
On kulunut liian vähän aikaa edellistä piirin tai SP:n ansiomerkin myöntämisestä.
Merkkiä haetaan liian myöhään
Partiolaiselle tulee hakea ansiomerkkiä pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun tämä vielä toimii lippukunnassa,
piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Jälkikäteen merkkejä voi myöntää vain harvoissa poikkeustapauksissa.
Merkkiä haetaan partiolaiselle, joka ei maksa jäsenmaksua
Ei-partiolaisille voi hakea ainoastaan piirin tai SP:n plakettia.
Hakemuksen allekirjoittaja on jäävi
Oman lähisukulaisen ansiomerkkihakemusta ei voi allekirjoittaa.
Hakemuksesta ei saa selvää
Hakemus tulee tehdä koneella tai riittävän selkeällä käsialalla ja kynällä, jonka jälki toistuu kopioitaessa.
Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!
ansiomerkkitoimikunta (ät) pohjanmaa.partio.fi
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