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Hämeen Partiopiiri ry  

ANSIOMERKKIOHJEISTUS  

 

Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkkejä ovat seuraavat: 

 

1. Kuparinen ansiomerkki  

Voidaan myöntää samoaja- tai vaeltajaikäiselle partiolaiselle, 

joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään kolmen 

vuoden ajan lippukuntatoimintaan tai on vastaavasti 

ansioitunut piiritoiminnassa. Kuparisen ansiomerkin voi 

saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää enintään 20 vuotta. 

 

2. Pronssinen ansiomitali 

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla 

osallistunut vähintään kolmen vuoden ajan 

lippukuntatoimintaan johtajatason tehtävissä tai on 

vastaavasti ansioitunut piiritoiminnassa. Pronssisen 

ansiomitalin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää 

vähintään 20 vuotta. 

 

3. Hopeinen ansiomitali 

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on ansiokkaalla 

tavalla osallistunut vähintään kolmen vuoden ajan 

lippukuntatoimintaan nousujohteisesti johtajatason tehtävissä 

tai on vastaavasti ansioitunut piiritoiminnassa tai 

valtakunnallisessa partiotoiminnassa. Hopeisen ansiomitalin 

voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää vähintään 25 

vuotta. 

 

4. Kultainen ansiomitali  

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on hopeisen 

ansiomitalin saatuaan edelleen erittäin 

ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti osallistunut lippukunta- tai 

piiritoimintaan taikka on erittäin ansioitunut maamme 

partiotoiminnassa.  

 

5. Pronssinen, hopeinen ja kultainen ansioplaketti 

Pronssinen ja hopeinen ansioplaketti voidaan myöntää 

partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho) 

ansiokkaasta partiotoiminnasta tai partiotoiminnan 

tukemisesta. Kultainen ansioplaketti voidaan myöntää erittäin 

ansiokkaasta piiritoimintaan osallistumisesta tai 

partiotoiminnan tukemisesta. 

 

6. Pöytästandaari 

Pöytästandaari voidaan myöntää partion tavoitteiden tai 

partiotoiminnan hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineelle 

partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho). 

 

Yleistä 

 

Ansiomerkin ja -mitalin käyttö 

Kuparista ansiomerkkiä kannetaan partiopuvussa oikean 

taskun yläpuolella, taskun keskikohdalla. Mikäli kuparisen 

ansiomerkin saaneelle myönnetään pronssinen, hopeinen tai 

kultainen ansiomitali, ei kuparista ansiomerkkiä kanneta. 

Piirin ansiomitaleista kannetaan ainoastaan korkeinta 

myönnettyä mitalia. Ansiomitaleihin kuuluu nauhalaatta. 

Ansiomitaleita ja nauhalaattoja kannetaan 

partioansiomerkeistä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Ansiomerkin (kuparinen) ja ansiomitalin (pronssinen, 

hopeinen, kultainen) saajan anomisvuoden jäsenmaksun tulee 

olla maksettuna lukuun ottamatta erityistapauksia. 

 

Esityksen allekirjoittaa aina kaksi henkilöä, jotka tuntevat 

ansiomerkin saajan hyvin. Nämä ovat yleensä 

lippukunnanjohtaja tai hänen apulaisensa sekä ansiomerkin 

saajan lähin partiojohtaja. Allekirjoittajat eivät saa olla 

ansiomerkin saajan lähisukulaisia, eikä sama henkilö voi 

allekirjoittaa piirinjohtajan lausuntoa.  

 

Esitys ansiomerkin myöntämisestä tehdään kirjallisesti 

piirin omalla ansiomerkkilomakkeella viimeistään 15.1., 

15.4., 15.9. tai 15.11. mennessä. Poikkeuksellisesti esityksiä 

voidaan käsitellä muulloinkin, mikäli se katsotaan 

tarkoituksenmukaiseksi. 

 

Lomake toimitetaan piirin toimipisteeseen. Esityksen tekee 

lippukunta tai partiopiiri. Ansiomerkkiryhmä voi pyytää 

täydentämään puutteellista tai korjaamaan väärin täytettyä 

esitystä. 

 

Ansiomerkkiehdotukset käsittelee ja myöntää piirin 

ansiomerkkiryhmä. Piirihallitus myöntää kultaisen 

ansiomitalin, kultaisen ansioplaketin ja pöytästandaarin.   

 

Kuparista ansiomerkkiä, pronssista, hopeista ja kultaista 

ansiomitalia sekä plaketteja seuraa piirinjohtajan 

allekirjoittama luovutuskirja. 

 

Esityksen tekijä maksaa ansiomerkeistä lunastusmaksun, 

jonka partiopiirin hallitus vahvistaa. 

 

Lunastusmaksut 1.1.2010 alkaen: 

- Kuparinen ansiomerkki  12,50 

- Pronssinen ansiomitali  23,50 

- Hopeinen ansiomitali 26,50 

- Kultainen ansiomitali  33,50 

- Pronssinen ansioplaketti  29,00 

- Hopeinen ansioplaketti  32,00 

- Kultainen ansioplaketti  37,00 

Muutokset ovat mahdollisia. 

 

Lunastusmaksut 1.1.2016 alkaen: 

- Kuparinen ansiomerkki  15,00 

- Pronssinen ansiomitali  28,00 

- Hopeinen ansiomitali  32,00  

- Kultainen ansiomitali  38,00  

- Pronssinen ansioplaketti  35,00  

- Hopeinen ansioplaketti  38,00 

- Kultainen ansioplaketti  42,00  

 

Myöntämisväli 

Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkkien myöntämisväli on 

vähintään kolme vuotta (erityistapauksia lukuun ottamatta). 

 

Myöntämisjärjestys 

Ansiomerkkien myöntämisjärjestys noudattaa pääsääntöisesti 

seuraavanlaista kaavaa: 

- Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki 

- Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali 

- Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali 

- Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali 

- Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali jne. 

Joissakin tapauksissa voidaan anoa suoraan ylempää 

tunnusta. 

 

Plaketit myönnetään pääsääntöisesti pronssisesta kultaiseen. 

 

 

 

 


