
Hämeen Partiopiiri ry                                                                                                                 LUOTTAMUKSELLINEN 
 

EHDOTUS ANSIOTUNNUKSEN MYÖNTÄMISEKSI 
 Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä ja se lähetetään takaisin lippukunnalle.

 

1. Ansiotunnuksen saaja (suku- ja etunimet, puhuttelunimi 
alleviivattuna) 

2. Syntymäaika 

4. Lippukunta 5. Jäsenmäärä 6. Jäsennumero 
 

  ei partiolainen 
8. Antanut partiolupauksen vuonna  7. Saadut ansiotunnukset ja saantivuodet 

9. Saanut pj- valtakirjan 1. kerran vuonna 

10. Ehdotus ansiotunnuksen jaosta (päivämäärä, tilaisuus, jakaja) 
 
 

3. Ehdotettava ansiotunnus 
 
           Kuparinen ansiomerkki 
           Pronssinen ansiomitali 
           Hopeinen ansiomitali 
           Kultainen ansiomitali 
            ansioplaketti 
           Hopeinen ansioplaketti 
           Kultainen ansioplaketti 
           HP:n pienoislippu 
           
       
          __________________________ 
 
 

13. Partiotehtävät toimivuosineen (myös mahdolliset aikaisemmat lippukunnat ja tehtävät niissä). 
Mainittava myös, mikäli ollut välillä pois partiotyöstä ja syy siihen. 
 
 
 
 
 
 
 
Luokkasuoritukset (suoritusvuosi) 
III _____  II _____  I _____                                                                                                                       Liite 

11. Tätä ansiotunnusta on ehdotettu 
aikaisemmin vuonna          __________ 

12. Sijaluku jätettäessä useita saman 
ansiotunnuksen ehdotuksia _________ 
 

14. Perustelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Liite 

15. Vakuutamme edellä esitetyt tiedot oikeiksi 
 
 
Paikka ja aika __________________________      ___ . ___ . 20___ 
 
Anoja I                                                         Anoja II 
Allekirjoitus ______________________    Allekirjoitus _________________________ 
 
 
Nimen selvennys __________________      Nimen selvennys _____________________ 
 
 
Partiotehtävä ______________________    Partiotehtävä ________________________ 
 
Puhelin __________________________    Puhelin ____________________________ 
 
Sähköposti _______________________    Sähköposti _________________________ 
 
16. Kenelle ja mihin osoitteeseen myönnetty ansiotunnus lähetetään 
 
 
17. Kenelle ja mihin osoitteeseen päätös ja luovutuskirja lähetetään 
 
 
18. Kenelle ja mihin osoitteeseen lasku lähetetään 
 
 

 
PÄÄTÖS (  täyttää) 
 
      MYÖNNETTY 
 
      HYL TTY 
     
Ehdotettua ansiotunnusta ei 
myönnetty, koska 
 

 Anottu väärää tunnusta 
 Anomus oli puutteellinen 
 Riittäviä ansioita tunnuksen 

saantiin ei esitetty 
 Edellisen tunnuksen saannista  

liian lyhyt aika 
 ____________________________________ 

 
   ____________________________________ 
 
 
Päiväys _____ . _____ . 20___ 
 
 
   _____________________________________ 
                   Allekirjoitus 
 
 

 

Katso täyttöohje kääntöpuolelta
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