
1. Tutustukaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
julkaisemaan Ansiomerkit-vihkoseen sekä tämän lomakkeen 
ohjeisiin.

2. Miettikää tarkoin, mikä ansiomerkki myöntämisperusteil-
taan sopii ehdottamallenne henkilölle, tai olisiko jokin muu 
huomionosoitus sopivampi. Ansiomerkkiehdotus on teh-
tävä erittäin harkitusti verraten samalla ansiomerkin saajaa 
muihin ansiomerkin saaneisiin.

3. Ehdotus ansiomerkin myöntämiseksi tehdään täyttä-
mällä ehdotuslomakkeen asianomaiset kohdat selkeästi 
kirjoittamalla niin, että teksti näkyy myös alimmassa 
kappaleessa. Tyhjiksi jääviin kohtiin  merkitään viiva 
(—). Ehdotukseen merkitään tiedot täsmällisesti mah-
dollisimman täydellisinä. Huom. myös kohdat 18.–20. 
tulee täyttää. Jos lomakkeen tila ei riitä, käytetään liitet-

  .niekio itsamrav tavo todeit ätte ,aakatsikraT .)lpk 1( ät  
ANSIOMERKIN EHDOTTAMISTA KOSKEVAT AS I -
AT ON JOKA VAIHEESSA KÄS ITELTÄVÄ LUOTTA-
MUKSELL IS INA.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ITA
Ehdottaja täyttää kohdat 1.–20.
1.–2. Tiedot voi varmistaa esimerkiksi väestörekisteristä.
5. Merkitään jäsennumero (jäsenkortista tai SP:n jäsenrekiste-

ristä) tai x kohtaan "ei SP:n jäsen".
11. Ehdotetun ansiomerkin täsmällinen nimi, esimerkiksi II lk:n 

Mannerheim-solki.
12. Merkittävä järjestysluku, jos samaan päivämäärään mennes-

sä jätetään useita ehdotuksia saman arvoisen ansiomerkin  
myöntämiseksi.

13. Ehdottaja huolehtii, että ansiomerkki voidaan jakaa päätök-
sen mukaisesti. Ansiomerkki ei ole sopiva henkilökohtaisen 
merkkipäivän lahja.

14.  Kaikki partiotoiminnasta saadut ansiomerkit myöntämis-
vuosineen.

15. Kaikki  partiotehtävät toimikausineen (esim. syksy 
2001–kevät 2005). Selostetaan  ryhmittäin paikalliset, 
piirin ja järjestön tehtävät aikajärjestyksessä. Painotetta-
va tehtäviä edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.

16. Selkeä selostus kunnostautumisesta ja ansioitumisesta (huo-
matkaa myöntämisperusteet). Välttäkää ylimalkaista kehu-
mista.

ANSIOMERKKIEHDOTUKSEN  
LAATIMISOHJEET

SUOMEN PARTIOLAISTEN ENSIMMÄINEN KUNNIAPARTIOLAINEN, SUOMAN MARSALKKA,  
VAPAAHERRA C . G . E . MANNERHEIM, PERUSTI  PARTIOLAISTEN MANNERHEIM-SOLJEN SEURAAVALLA 
PERUSTAMISKIR JALLA:
"Suomen partiolaisten Edustajistolle, Helsinki. Niillä virkamatkoilla, joita tein ollessani Suomen valtionhoitajana, lupasin niille reippaille 
partiolaisille, joita niin monilla paikkakunnilla olin tilaisuudessa näkemään, soljen jaettavaksi kunniamerkkinä niille heistä, 
jotka käytöksellään toteuttavat partiolaisten kauniin päämäärän ja osoittavat olemaan valmiit järkähtämättä ja ilman pelkoa pitä-
mään kiinni siitä, mikä on oikea. Minun tarkoitukseni on tämän pienen muiston kautta Suomen Partioliiton ensimmäiseltä kunniajä-
seneltä ylläpitää nuorisossa harrastusta partioliikkeelle, jonka pyrkimyksenä on kylvää kasvavassa nuorisossa ritarillisuuden, itsensä 
uhrautuvaisuuden ja velvollisuudentunnon siemeniä sekä luoda uuden polven ahtaista puolue- ja valtiollisista rajoista riippumattoman 
todellisen toveruus- ja veljeskunnan tarpeellisilla ruumiillisilla, siveellisillä ja kansalaishyveillä.
       Kun nämä soljet nyt ovat valmistuneet on minulla kunnia lähettää ne Suomen Partioliiton johtokunnalle jaettavaksi heidän har-
kintansa mukaan.

Helsingissä helmikuun 15 p. 1920"        MANNERHEIM

17. Ehdotuksen allekirjoittaa aina kaksi henkilöä, jotka tuntevat 
ansiomerkin saajan hyvin. Allekirjoittajat eivät saa olla ansio-
merkin saajan lähisukulaisia, eikä sama henkilö voi allekir-
joittaa piirinjohtajan lausuntoa. Puhelinnumeroa j a  
sähköpostiosoitetta tarvitaan mahdollisia lisätietoja varten.  
Merkitkää päiväys ja liitteiden määrä.

18. Tähän kirjoitetaan kenelle ja mihin osoitteeseen myönnetty 
merkki lähetetään.

19. Tähän kirjoitetaan kenelle ja mihin osoitteeseen päätös ja 
luovutuskirja lähetetään.

20. Tähän kirjoitetaan kenelle ja mihin osoitteeseen lasku ansio-
merkistä  lähetetään (myös lippukunnan nimi).

EHDOTUKSEN LÄHETTÄMINEN
Ehdotuslomakkeen kaikki neljä osaa lähetetään partiopiiriin 
määräpäivään (15.1., 15.4., 15.9., 15.11.) mennessä, paitsi kerran 
vuodessa käsiteltävät:
• Mannerheim-solkiehdotukset 15.11. mennessä 
 (jako seuraavan vuoden Yrjönpäivänä).
Piirin ansiomerkkitoimikunta tarkistaa, että ehdotus
on asianmukainen ja merkitsee lomakkeelle perustellun
lausunnon, joka ei jäljenny lomakkeen alimmaiseen osaan. 
Piiri lähettää ehdotuslomakkeen neljä osaa Suomen Partiolaiset 
– Finlands Scouter ry:n keskustoimistoon kolmen viikon kulu-
essa asianomaisesta määräpäivästä. Louhisuden soljen ja Collanin 
soljen ollessa kyseessä piiri lähettää keskustoimistoon ainoastaan 
kaksi päällimmäistä lomakkeen osaa (valkoinen ja keltainen), sini-
nen jää piirin arkistoon ja vihreä toimitetaan päätöksenä anojalle.
Ehdottajalle ja piirille lähetetään kopiot ehdotuslomakkeesta kä-
sittelyn jälkeen, pääsääntöisesti yksi lähetys/vastaanottaja. Kadon-
neista lähetyksistä vastaa lähettäjä.

LOMAKKEET
Ehdotuslomakkeita ansiomerkin myöntämiseksi saa piiristä tai 
keskustoimistosta. Ainoastaan tällä lomakkeella tehdyt ehdotukset 
käsitellään.
Lomakkeen 1. osa (valkoinen) jää SP:n ansiomerkkitoimikunnalle, 
 2. osa (keltainen) jää SP:n keskustoimistoon, 
 3. osa (sininen) palautetaan piirille, 
 4. osa (vihreä) palautetaan ehdottajalle.

Kun käytetään tulostettavaa nettilomaketta, lomake ja sen liitteet 
voidaan jättää yhtenä kappaleena.
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