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Luovutustilaisuus

• Partiolaiset luovuttavat ansiomerkkejä 
tunnustuksena ja kiitoksena ansiokkaasta ja hyvin 
tehdystä partiotyöstä.

• Ansiomerkit ovat julkinen, näkyvä kiitos 
pitkäjänteisestä ja säännöllisestä toiminnasta, josta 
on jäänyt jälki omaan toimintaympäristöön.

• Ansioituneiden esiin nostaminen kertoo muille, 
millaisia asioita yhteisössä arvostetaan.

• Ansiomerkin luovuttamisen on siis syytä kuvastaa 
ansiomerkkien e.m. tarkoitusperiä. 

• Ratkaisevaa on, että merkinsaaja näkee ja kokee 
tilaisuuden kuvastavan kiitosta ja tunnustusta.

Tilaisuus (SP:n ja piirin merkit)

• Lippukunta (Lpkj) luovuttaa lippukunnan ansiomerkit 
sekä yleensä alueen ja ”partioyhteenliittymien” (esim. Y-
scouts) merkit.

• SP:n B-jäsen (esim. Museo) luovuttaa ansiomerkkinsä.
• Plaketin (vast.) luovuttaa Lpkj, piirin tilaisuudessa PiJo. 
• LS ja CS luovuttaa lippukunta (Lpkj) lpk-tilaisuudessa
• Piiri luovuttaa Mannerheim-soljet. 
• Piiri luovuttaa Pro- ja Hop-ansiomitalit ja PYS, juhlassa 

piirin edustaja luovuttaa ne. 
• Piirinjohtaja luovuttaa LSP-KAM. 
• SP (puheenjohtaja tai edustaja) luovuttaa SP:n ylimmät 

ansiomerkit HAR alkaen. 
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2 (tai 3 tai 4) perusmallia
• Yhden luovutustilaisuuden malli
• Ansiomerkki ja luovutuskirja luovutetaan saajalle samalla kerralla. 

Tilaisuudessa pidetään luovutuspuhe, jossa kerrotaan ansiomerkin yleiset 
myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät henkilön ansiot 
vapaamuotoisesti.

• Yleensä lippukunnan ansiomerkit sekä LS ja CS

• Kahden luovutustilaisuuden malli
• Ansiomerkki luovutetaan yleisessä luovutustilaisuudessa (esimerkiksi 

partioparaatissa) ja luovutuskirja annetaan lippukunnan omassa 
tilaisuudessa. 

• Usein yleisessä luovutustilaisuudessa (esim. partioparaati) kerrotaan vain 
ansiomerkin yleiset myöntöperusteet sekä luetaan saajien nimet. 
Lippukunnan omassa tilaisuudessa on hyvä pitää luovutuspuhe, jossa 
kerrotaan ansiomerkin yleiset myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät 
henkilön ansiot vapaamuotoisesti. Merkinsaaja voidaan myös kukittaa. 

• Kolmas malli: paraatin luovutus on merkinsaajalle yllätys!
• Neljäs malli: isot merkit ovat yleensä aina erikseen loputonta säätämistä!

• Huom: Piiri antaa luovutuskirjan paraatissa vain niille, joille lausutaan 
erilliset luovutussanat. Muut saavat luovutuskirjansa ehdottajalta.

Tilaisuus

• Luovutustilaisuus on suunniteltu, valmisteltu 
partiotilaisuus (joskus vain luovutusta varten)

• Luovutustilaisuus on juhlallinen partiotilaisuus, 
jossa esiinnytään partioasussa

• Siviilit ovat ’vierailuasussa’, myös wanhat
partiolaiset saattavat olla ’vierailuasussa’ 

• Paikalle voidaan kutsua ”tärkeitä todistajia”
• Esimerkkejä juhlallisista partiotilaisuuksista:

– Piiri: partioparaati, piirileirin avajaiset, piirikokous, ison 
tapahtuman avajaiset (ei mielellään päättäjäiset).

– Lpk: erityinen vuosijuhla, serem. lupauksenanto, 
Yrjönpäiväjuhla, leirin (vast.) avajaiset (ei miel. päätt.).
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Tilanteen valmistelut
• Varmistetaan merkinsaajien, luovuttajien ja 

seremoniahenkilöiden partioasuinen läsnäolo
(Merkisaaja voidaan myös höynäyttää paikalle. 
Siviili yleensä kutsutaan virallisesti paikalle.)

• Liput, lipputelineet tai lippuvartio, merkkipöytä (liina), 
merkit (osineen), merkkitaulu (neuloin)/tarjotin, 
luovutuskirja (kunniakirja) kehyksissä tai suojuksessa, 
varapinssit, luovutuslistat (myös julk. versio)

• Testaa kaikki neulat ja pinssikiinnitykset etukäteen. 
(Neulattomat nauhalliset mitalit pitää varustaa neulalla.)

• Yleinen luovutuspuhe (eli luntti paperilla)
• Erityiset luovutussanat (plus kahdet kopiot), 

saajan kappale suojuksessa
• Tilaisuuden muu ohjelma ja seremoniat
• Tilaisuuden valokuvaus (ja ehkä muukin kuvaus)

Luovutusjärjestys
• Partioparaati noudattaa klassillista järjestystä, jossa 

”puhuttavat merkit” luovutetaan ensin.
– SP käyttää amer. järjestystä, ”tv-järjestys”, jossa korkein 

viimeksi. (Ja sitten ilotulitus.)
– Järjestyksen pitää kuitenkin olla looginen, ja näyttää siltä.

• Partioparaatin noudattama klassinen järjestys
– Portailla: SM, MS1, MS2.
– Paraatijuhla: SM, SP-SAR, SP-KAR, HJ/HS, LSP-kam, SP-HAR, 

SP-HAM, LSP-ham, SP-PTS, SP-PRAM, LSP-pram, SP-PYS.
• Lippukunta luovuttaa itse: LS ja CS.

• Huom: Ansiomerkit pitää aina luovuttaa selvästi erillään
kaikenlaisista suoritus-, taito- ja osallistumismerkeistä.
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Seremonia (esimerkki)
1. Alkufanfaari tms.
2. Luovuttajat eteen (vain vieraileva luovuttaja ’kutsutaan’)
3. Ansiomerkin esittely (myöntämisperuste lyhyesti!)
4. Kutsutaan merkinsaaja eteen (kasvot yleisöön)
 Kuvausta varten tarkista kuva-alan tausta etukäteen.

5. Luovutussanat (nimi mainiten) 
6. Lopuksi luovutusilmoitus (nimi mainiten) [yksi virke]
7. Kiinnitetään/luovutetaan ansiomerkki
8. Annetaan luovutuskirja (oikein päin yleisöön) ja annetaan 

pienoismerkki/nauhalaatta ( & boutoni) ja puheteksti
 Tarvittaessa jatketaan seremoniaa kohdasta 4 tai kohdasta 3.
 Mahdollinen kukitus (vast.) merkin jälkeen tai vasta lopuksi

9. Fanfaari tms.

Seremonia
• Kiinnitä merkki partioasuun siihen kohtaan, jossa sitä 

kannetaan. (Ylempi luokka aiemman/alemman ’päälle’.) 
• Merkit luovutetaan aina ”isoina”.
• Merkki kiinnitetään partioasuun tai partiomekkoon tai 

wanhan partiolaisen vierailuasuun tai siviilin vierailuasuun 
(n.s. pikkutakkiin).

• Huom: Ansiomerkkiä ei kiinnitetä partiolaisen muuhun 
asuun (”villapaitaan”), vaan siinä tapauksessa ansiomerkki 
annetaan saajalle käteen.

• LS, CS: Mielellään ensin huivi tyhjäksi. Kiinnitetään huiviin, 
vaikka siinä olisi PJ-solki. (Huivi korjataan myöhemmin.)

• Jos halutaan antaa ohjeita merkin käyttöön, annetaan ne 
merkinsaajille kirjallisina joskus myöhemmin.
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Paraatijuhlassa (VPK)
• Ehdottaja varmistaa merkinsaajan paikalle ehdottajan 

(lpk) hyväksi katsomalla tavalla.
– Moni käyttää jopa harhautusta, höynäytystä ja huijausta. 
– Paraatijuhlassa julkistetaan myös poissaolleiden merkit.

• Kun lpk:n jäsen saa Paraatijuhlassa ansiomerkin, on 
myös lpk:n johdon syytä olla paikalla läsnä.

• MS-saajat saapuvat kunniakäynniltä Paraatijuhlaan. 
Ennen juhlan alkua on aikaa onnitella lpk:n MS-saaja, 
valokuvata ja mahdollisesti kukittaa (vast.).

• Paraatijuhla ei luonteeltaan ole mikään lpk-huutokisa!
• Paraatijuhlan päätyttyä lpk onnittelee merkinsaajansa, 

suorittaa valokuvaukset ja mahd. kukitukset (vast.).
• (Mitä isompi merkki, sitä valmistellummat huomioimiset.)

Paraatijuhla 2021

• Paraatijuhla pyritään järjestämään erillisenä 
elokuussa sunnuntaina 22.8.2021 iltapäivällä Turun 
VPK-talon juhlasalissa (kuten vuonna 2020).

• Tilaisuudessa luovutetaan ne ansiomerkit, jotka 
tavanomaisesti on luovutettu partioparaatissa 
Tuomiokirkon portailla ja VPK-talon paraatijuhlassa.

• Piirin ja SP:n ansiomerkkien luovutuskirjat (pois 
lukien ”puhuttavat isot merkit”) sekä Collanin ja 
Louhisuden soljet lähetetään lippukuntiin.

• Kaikille ehdottajille (lpk) lähetetään erilliset ohjeet 
poikkeusmenettelystä tänä vuonna 2021.

• Tilaisuudesta vastaavat A-tmk ja P-tmk.
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Plaketit, standaarit

• Plaketit ja standaarit luovutetaan 
yleensä (usein) partiotyön tukijoille (siis siviileille). 

• Plaketti ja standaari luovutetaan saatesanoin yksi 
kerrallaan.

• Suositeltavaa on luovuttaa plaketit ja standaarit 
saajilleen heidän tukemansa lippukunnan edessä. 
– Plaketti voidaan luovuttaa myös piirin Paraatijuhlassa.

• Näissä ei ole luovutuskirjaa (vaan kaiverrus).
• Plaketti ja standaari luovutetaan käteen. 

– Vain SP-PYPL-p on mukana kiinnitettävä rintaneula.

• Pariskunnalle voidaan myöntää yhteinen plaketti.

Ansiomerkin etäluovutus
Epidemian aikana noudatetaan kulloisiakin ohjeita 
soveltaen toiminta olosuhteiden ja tekniikan mukaan.
• Etäluovutuksessa vältetään kontakteja, pidetään 

etäisyyksiä ja kuvataan kaikki. 
• Ei kätellä, ei halata. Kuvissakin hlö-määrä-rajoitus.
• Materiaalit ovat aitoja. Ne kuvataan etukäteen. 
• Puheet voidaan pitää suhteellisen normaalisti.

– Kaikki puheet pitää kirjoittaa etukäteen valmiiksi. 
 Annetaan merkki käteen. Kumarrus. (Paraatijuhla 2020)

 Annetaan merkki yms pienelle pöydälle ja merkin-saaja 
ottaa ne siitä. Partiotervehdys. (MPKK-2021)

• Tarkat askelmerkit suunniteltava ja selostettava 
asianosaisille ennen seremoniaa.



25.3.2021

8

Osaksi etätapahtumaa

Merkki luovutetaan todellisesti etukäteen. Luovutus 
kuvataan, video editoidaan ja esitetään osana jotakin.
• Tehdään kuvaussuunnitelma. Järjestetään näyttämö 

(sisälle tai ulos). Hankitaan ja sijoitetaan koristeet. 
– Esim. valoisa sali tai vaikkapa kolon piha. Tausta tarvitaan.

• Hankitaan, opetellaan ja testataan tekniikka! 
• Hankitaan välisoitot. (Lähi)kuvataan materiaalit. 

Paikkamerkit helpottavat kuvausta. 
• Periaatteessa puheet voidaan kuvata myös erikseen.
• Puhujan pitää ’ääniharjoitella’ osuutensa etukäteen.
• Luovutus (kts. ed.) on hyvä kuvata todellisesti. 

Osana etätapahtumaa

Teams-tapahtumassa mukana (muiden lisäksi) luovuttaja 
ja merkinsaaja. 
• Partioasu. Luovuttajan takana tai eri kuvassa koristeet.
• Fanfaari (seremonioiden rajaava alkumerkki)
• Kuviin puhuja, merkinsaaja, merkki&luovari, koristeet?
• Normaalit puheet
• Sanallinen (virtuaalinen) luovutus (merkki&luovari)! 
• Mahd. sanallinen (virtuaalinen) kukitus tms.
• Merkinsaaja kiittänee lyhyesti sanallisesti
• Välimerkki tms siirtymä seuraavaan merkinsaajaan.
• Loppufanfaari.
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Still-kuvilla etätapahtumaan

Luovutetaan merkki kasvokkain etukäteen, jolloin 
puhutaan. Kaikki kuvataan still-kuvina, ei ääntä.
• Kuvia: yleiskuva, puhuja, merkki, luovari, 

luovutushetki, merkin vastaanotto, saaja jne.
• Teams-tilaisuudessa luovuttaja pitää puheet (ilman 

kameraa) ja puheenpäälle näytetään luovutuksessa 
kuvattu kuvasarja (synkattu puhetekstiin).

KAIKISTA
• Luovutuksista tarvitaan kuvia eri tarkoituksiin. Tässä 

kerrottujen lisäksi someen, tiedotukseen, 
toimintakertomukseen ja kuva-arkistoon.

Ansiomerkkien kantaminen
• Partion ansiomerkkejä kannetaan partioasussa (m.l. 

partiomekko). CS tai LS (iso) kannetaan huivissa (jos ei 
ole nahkaista pj-solkea) myös muulloin. 

• Siviili-vierailuasussa partion ansiomerkkejä voidaan 
kantaa partiotilaisuudessa tai partiota edustettaessa tai 
kohteliaisuudesta.

• HS/HJ-poikkeuksella partion nauhassa kannettavat 
ansiomerkit kannetaan joko pieninä tai isoina.

• Kunniamerkkejä kannetaan partioasussa tilanteissa, 
joissa niitä muutenkin voitaisiin kantaa. 

• Muiden tahojen ansiomerkkejä kannetaan, jos k.o. ansio 
ja toiminta liittyy partioon (tai tilanteeseen). 

• Johtaja kantaa ansiomerkkejään myös esimerkin vuoksi!
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Soljet, pienet ja isot

• ”Pienet merkit” tarkoittaa nauhallisten ansio-merkkien 
nauhalaattoja. (Saa merkin mukana.)

• MS2, MS1 ja PTS kannetaan solkina. CS tai LS (vain toista) 
huivissa, jos ei pj, muutoin pienoismerkkeinä. 
Solkia voi kantaa aina (paitsi maastossa.)
– Soljen kiinnitys kankaaseen kannattaa varmistaa jotenkin.

• Nauhalliset ansiomerkit kannetaan isoina ”juhlissa”.
• Muutoin nauhalliset kannetaan ”pieninä”.
• Usempiluokkaisista ansiomerkeistä kannetaan vain 

korkeinta saatua merkkiä, esim. partiopiirin ansiomitali.
• SAR, HS ja HJ (ja SM) on omat menettelytapansa.
• Wanhan tradition mukaan ansiomerkkejä ei kanneta maastossa, 

kilpailuissa, työtehtävissä eikä ’kaupallisessa toiminnassa’.

Juhla / ”isot merkit”
Partioansiomerkit kannetaan 
”isoina” juhlissa, esim.:
o partioparaati, 
o partiojuhla, vuosijuhla, 
o lupauksenanto, 
o ansiomerkkitilaisuus, 
o virallinen kokous (lpk, piiri, sp, yms), 
o merkkipäivä, onnittelukäynti, 
o hautajaiset (vast.), 
o Itsenäisyyspäivä, 
o Yrjönpäivä (vast.), 
o leirin avajaiset, 
o edustus juhlassa, virall. vierailu, 
o pj-kurssipäätös (vast.), 
o edustus esim. taustayhteisössä 
o ja kun muutoin ohjeistetaan.
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MS2/MS1, PTS, piirisolki

• .

Vasemman taskun yläpuolelle symmetrisesti, väliä 
taskuun ”riman verran” (n. 2-3 cm).

CS, PYS, LPK

• CS ja LS 
pienoismerkit
oikean taskun
laskoksen
alareunaan

• PYS vasemman
taskun
laskoksen
alareunaan

• Entä lpk??

• Ansiomerkkiripa sijoitetaan symmetrisesti taskun 
yläreunan (sauman) yläpuolelle.
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Pukuohje / aikuiset

Huom:
• LPK-mki ja

lpk-amki
• LS, CS

(CS keskem.)

JÄRJESTYS

• .

Ripa ja merkit 
samaan 
järjestykseen. 
(Ylimpänä HS-
nauhalaatta).

Keskeltä:
1) SP
2) Muu järjestö
3) Oma piiri
4) Vanha piiri
5) Muu piiri
6) Muu PYL
7) Alue
8) Oma lpk
9) Muu lpk
10) Jetonit Useampiluokkaisista kannetaan vain ylintä.
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MUUT MERKIT

.VASEN TASKU

PJ-solki keskelle. 

KKK alareunaan, jolloin ei PYS.

Mitalit (ja ristit) symmetrisesti,
Mitalin yläreuna 
taskuläpän
alareunassa.

Partiota ’arvokkaampia’ 
ovat esim. vapepa, spr ja
tässä maanpuolustus. 

Viralliset ja puoliviralliset aina eri ripaan kuin harrastus- ja partiomerkit.

Tarkennus

.

Siis: mitalit (ja ristit) symmetrisesti, mitalin yläreuna 
taskuläpän alareunassa. 
Merkin ja nauhan kokonaiskorkeus noin 100 mm.
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Ripa ja huolto
• 1) Omatoimiselle kiinnittäjälle

• Scandinavian Outdoor (ent. Partiovaruste) myy pinssi-kiinnitteistä ansiomerkkiripaa 
(tuotenimike: ansiomerkkialusta) 1, 2, 3 ja 4 vakiolevyisen ansiomerkkinauhan 
mittaisina valmiina pätkinä Turku-Hansan, Turku-Kuninkojan ja Pori-Puuvillan 
myymälöissään sekä nettikaupassaan. (Ei käy SAR-HJ-HS.)

• 2) Ammattilaisen puoleen kääntyvälle

• Ansiomerkkien kiinnityspalvelu Turun keskustassa:
• Kultaseppä Pirkko Mäki-Rekola, Tuureporinkatu 19, 20100 Turku,
• puh. 0400- 476 871, email info@kultaseppaturku.fi,
• internet www.kultaseppaturku.fi/kunniamerkit

• 3) Asiantuntijan puoleen kääntyvälle

• Kultaseppä, heraldikko, partioheraldikko Tuomas Hyrsky
• Tietoja: http://hyrsky.fi/
• Yhteystiedot: http://hyrsky.fi/yhteystiedot.html
• (Poikkeavaa nauhaleveyttä käyttävät (SAR, HS, HJ) kääntyvät aina Hyrskyn puoleen.)

LOPPU

JYRKI TUOMINEN
jyrki.tuominen@iki.fi
gsm 040- 594 34 66


