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1 Ansiomerkkien ehdottaminen  

Ansiomerkit ovat tärkeä kiittämisen tapa partiossa. Oikeudenmukaiseen ansiomerkkijärjestelmään kuuluu, että ansiomerkkejä ehdote-
taan systemaattisesti ja säännöllisesti. Systemaattisuus on erityisen keskeistä niiden vapaaehtoisten kohdalla, joilla on partiopestejä 
useissa eri organisaatioissa (keskusjärjestö, FiSSc, partiopiiri, lippukunta). Ansiomerkin ehdottaminen on pestiesihenkilön vastuulla, 
riippumatta siitä, onko kyseessä pysyvän organisaation pesti vai projekti. Pestiesihenkilöllä on tärkeää olla tiedossa kaikkien joh-
dettaviensa ansiomerkkien historiatiedot. Historiatiedot näkee Kuksasta ja niistä voi olla hyvä tehdä esimerkiksi excel tai muu listaus, josta 
on helppo tarkastaa useamman kerran vuodessa kaikkien johdettaviensa ansiomerkkitilanne. Tarvittaessa tähän voi pyytää apua toimin-
nanalan/projektin työntekijältä, mikäli esihenkilöllä ei ole riittäviä kuksaoikeuksia.  

 
Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä ehdotetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkia voi ehdottaa vain 
15.11. haussa. Pestiesihenkilön on tärkeää käydä kaikkien johdettaviensa ansiomerkkitilanne läpi hyvissä ajoin ennen jokaista 
ansiomerkkien hakupäivää. Pestiesihenkilö tekee itse ansiomerkkiehdotuksen, mikäli saajalla on vain yksi partiopesti. Tässäkin tapauk-
sessa on yleensä tyylikästä olla lisäksi yhteydessä saajan lippukuntaan ja/tai partiopiiriin ja varmistaa, millaiset suunnitelmat näillä ta-
hoilla on ansiomerkin ehdottamiselle. Mikäli pestejä on useita, pestiesihenkilön on tärkeää kontaktoida saajan muut pestiesihenkilöt ja 
sopia näiden kanssa ehdottamisesta päällekkäisyyksien ja sekaannuksien välttämiseksi.  

 
Vaikka hakemuksen kirjoittaja olisi SP-FS:n luottamushenkilö, ehdotetaan merkkiä kaikista saajan partioansioista (edellisen ansiomerkin 
saamisen jälkeen). Ehdotukseen kirjataan siis kaikki partiopestit eri organisaatioissa ja kuvataan, miten saaja on näissä pesteissä suoriu-
tunut. Siten ehdotuksen kirjoittaminen vaatii, että ehdottaja on yhteydessä kaikkiin niihin organisaatioihin, joissa saaja toimii tai 
on toiminut edellisen ansiomerkin saamisen jälkeen. On hyvä huomioida, että saajalla voi olla useampi kotilippukunta ja siten myös 
useampi kotipartiopiiri.  

   

2 Merkkien luovuttaminen  

Ansiomerkki tulee luovuttaa ensisijaisesti sellaisessa tilaisuudessa, sellaisten jakajien toimesta ja sellaisella juhlavuudella, mikä on ansio-
merkin saajalle luontevaa ja merkityksellistä. Merkkiä luovuttaessa tulee huomioida kaikki saajan partiopestit koko ansiomerkin 
hakuajalta. Esimerkiksi, jos saaja on toiminut edellisen ansiomerkin saamisen jälkeen piirileirin johtajana ja toimii ansiomerkin jakohet-
kellä SP-FS:n valiokunnassa, sopii nykyinen pestiesihenkilö valiokunnan puheenjohtaja yhdessä piirinjohtajan kanssa, missä tilaisuudessa 
(piirin vai SP-FS:n) ja kenen toimesta ansiomerkki luovutetaan. Parhaimmillaan esimerkin tapauksessa piirinjohtaja ja valiokunnan pu-
heenjohtaja luovuttavat merkin yhdessä SP-FS:n (nykyinen pestiorganisaatio) tilaisuudessa.  

   
2.1 Luovutustilaisuudet  
Tilaisuus, jossa ansiomerkki luovutetaan, vaihtelee sekä pestin koon että sen mukaan, onko henkilöllä pestejä vain keskusjärjestössä vai 
sen lisäksi piiri- ja/tai lippukuntaorganisaatiossa.  

 
Kun saajalla on pesti vain keskusjärjestössä tai ”pääpesti” on keskusjärjestöpesti (esim. SP-FS hallitus, valiokunnan puheenjohtaja, 
projektin staabi), luovutetaan ansiomerkki ensisijaisesti esimerkiksi  

 Partion kevätpäivillä 
 Kohtauksessa 
 Johtajatulilla 
 Väreellä 
 Explossa 
 Partioneuvoston kokouksessa 
 Finnjamboreella 
 Satahangalla 
 Maailmanjamboreella tai muussa kansainvälisessä suurtapahtumassa 
 Tai vastaavassa lippukunnan tai partiopiirin/FiSSc:n juhlavassa tilaisuudessa 

 
SP-FS:n ansiomerkkiryhmä koordinoi ansiomerkkien luovuttamisen kaikissa yllä mainituissa SP-FS:n tilaisuuksissa. Ansiomerkkiryhmä 
sopii kaikkiin näihin tilaisuuksiin etukäteen tapahtuman järjestäjäorganisaation kanssa hetken, jolloin kaikki ansiomerkit luovutetaan 
keskitetysti. Ansiomerkkiryhmä tiedottaa etukäteen, milloin yhteinen ansiomerkkien luovutus järjestetään tapahtumassa ja jokainen eh-
dottaja ilmoittaa ansiomerkkiryhmälle, mitkä merkit haluaa luovuttaa kyseisessä tilaisuudessa. Ansiomerkkiryhmä järjestää ansiomerkit 
sopivaan luovutusjärjestykseen.  Luovutustilaisuuden johtaa tilanteesta riippuen joku SP-FS:n puheenjohtajista tai erikseen sovittu hen-
kilö. Ansiomerkin luovuttajana toimivat hakijan koordinoimat henkilöt.  
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Kun saajalla on useita pestejä eri organisaatioissa, luovutetaan ansiomerkki ensisijaisesti sen organisaation tapahtumassa, johon mer-
kin saaja vahvimmin kiinnittyy tai minkä organisaation pestiin/pesteihin ansiomerkin saaminen merkittävimmin liittyy, esimerkiksi  

 Edellä mainitussa SP-FS:n tilaisuudessa  
 Partiopiirin/FiSSc:n kokouksessa  
 Partiopiirin/FiSSc:n paraatissa  
 Partiopiirin/FiSSc:n leirillä  
 Lippukunnan juhlassa  

 
Myös ansiomerkin luonne vaikuttaa tilaisuuteen, jossa merkki luovutetaan. Hopeiset ansioristit, kultaiset ansioristit, suuret ansioristit, 
sankarimerkit sekä hopeasudet ja –joutsenet voidaan jakaa jäsenkokouksessa tai muussa riittävän juhlavassa tilaisuudessa (yllä kuvattu 
lista SP-FS:n tapahtumista). Jäsenkokouksessa ei luovuteta muita ansiomerkkejä. Mikäli hopeasusi tai –joutsen myönnetään pääasiassa 
sektoriansiosta, on hyvä pyrkiä luovuttamaan ansiomerkki sektoriin liittyvässä luovutustilaisuudessa.  

  
2.2 Luovuttajat  
Ansiomerkin luovuttajia on yleensä 1-2 henkilöä, joissain tapauksissa luovuttajia voi olla perustellusti useampi. Luovuttajia valitessa on 
tärkeää huomioida saajalle merkitykselliset partiohenkilöt, kuten  

 Nykyinen pestiesihenkilö  
 Lähivuosien merkitykselliset pestiesihenkilöt  
 Piirinjohtaja  
 SP-FS puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  
 Lippukunnanjohtaja  
 Ansiomerkin hakijat  

 
Hopeasuden, hopeajoutsenen, kultaisen ansioristin, suuren ansioristin ja sankarimerkin luovuttaa ensisijaisesti  

 SP-FS puheenjohtaja  
 SP-FS varapuheenjohtaja  
 Partioneuvoston puheenjohtaja  
 Piirinjohtaja  

  

2.3 Luovutustilaisuudessa huomioitavaa  
Merkin saaja ansaitsee saada ansiomerkin juhlavassa tilaisuudessa, jossa hänet huomioidaan yksilöllisesti. Onnistunut luovutustilaisuus 
tuo merkille lisää symbolista arvoa ja säilyy unohtumattomana muistona. Luovutustilaisuuden merkityksellisyyttä ja juhlavuutta voidaan 
luoda esimerkiksi seuraavilla tavoilla  

 Tilaisuudessa on koolla ansiomerkin saajalle merkityksellisiä henkilöitä (kuten nykyisiä ja entisiä partioystäviä sekä mah-
dollisuuksien mukaan perheenjäseniä)  

 Tilaisuudessa on koolla laaja joukko partiolaisia  
 Ansiomerkki on saajalle yllätys  
 Luovuttajat ovat pukeutuneet partioasuun  
 Ansiomerkin saaja ja muu yleisö ovat pukeutuneet partioasuun  
 Ansiomerkin luovuttaja pitää saajalle puheen, jossa hän kertoo sekä ansiomerkin yleisistä myöntämisen edellytyk-

sistä että niistä perusteista, joiden ansiosta saaja saa ansiomerkin  
 Saaja saa ansiomerkin ja luovutuskirjan lisäksi itselleen joko kirjoitetun puheen tai Kuksasta tulostetut myöntöperusteet 

muistoksi  
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