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L4 PALKITSEMISOHJE  

(Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 2/2022) 
 
Piiriluottikset 

 Kaikkien piiriluottisten muistaminen: 
• Piiriluottiksia muistetaan vuosittain pikkujouluilla ja mahdollisuuksien 

mukaan lahjalla joka toinen vuosi (tavallisesti jouluisin) 
• Vastuu: Aikuis- ja luottisryhmä 
• Piirin talousarviossa varataan tähän tarkoitukseen rahaa 

 
 Ryhmien puheenjohtajien ja jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien muistaminen pestin 

päättyessä: 
• Piirin tähän tarkoitukseen hankkima lahja 
• Vastuu: piirihallitus (ryhmien puheenjohtajat), ryhmien puheenjohtajat 

(ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat) 
 

 Piirin isojen tapahtumien staabin muistaminen: 
• Muistetaan lahjalla piirin kevät- tai syyskokouksessa 

tai muussa sopivassa tilaisuudessa 
• Vastuu: piirihallitus 

 
 Ansiomerkit: 

• Luottiksille voi ehdottaa piirin ja SP:n ansiomerkkijärjestelmien mukaisia 
ansiomerkkejä 

• Ehdotukset kerää vuosittain piirin ansiomerkkitoimikunnan luottisharava, 
ja ehdotukset käy läpi ansiomerkkitoimikunta 

• Vastuu: piirihallitus, ryhmien ja jaostojen puheenjohtajat 
 

 Piiriluottisten syntymäpäivien muistaminen: 
• Piiriluottisten syntymäpäiviä (tasavuosina 50-vuotispäivistä alkaen) 

muistetaan kortilla piirihallituksen harkinnan mukaan 
• Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto 

 
 
Lippukunnat 

 Lippukuntien syntymäpäivien muistaminen: 
• Lippukuntia muistetaan tasavuosina (5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 jne.) 

riippumatta siitä, järjestääkö lippukunta juhlia vai ei 
• Lahjana annetaan kurssilahjakortti piirin kursseille. Lahjakortti on 

sidoksissa seuraavan Ilmoon eli käytettävä seuraavan vuoden loppuun 
mennessä. 

• Vastuu: piirihallitus 
 Piirin tapahtumia järjestäneiden lippukuntien muistaminen: 

• Piirin tapahtumia järjestäneitä lippukuntia muistetaan kunniakirjalla, joka 
postitetaan lippukuntiin 

• Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto 
 Lippukuntatoimijoiden syntymäpäivien muistaminen: 

• Lippukuntatoimijoiden syntymäpäiviä (tasavuosina 50-vuotispäivistä 
alkaen) muistetaan kortilla piirihallituksen harkinnan mukaan 

• Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto 
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Lippukuntien välinen toimintakilpailu 
• Lippukunta saa pisteitä piirihallituksen vahvistaman taulukon mukaisesti esimerkiksi 

osallistuessaan piirin tapahtumiin 
• Kilpailun ajanjakso on kalenterivuosi. Palkinto jaetaan paraatin yhteydessä Tuomiokirkolla. 

Lisäksi lippukunta saa itselleen kunniakirjan 
• Vastuu: piirihallitus ja partiotoimisto 

 
Apurahat 

• Piirin kautta voi hakea Lounais-Suomen Partiosäätiön ja Satakunnan Partiosäätiön myöntämiä 
apurahoja, jotka ovat: 

- koulutusapuraha partiojohtajan jatkokurssille, Value Based Leadership -
koulutukseen, kipparikurssille ja pelastautumiskurssille 

- kv-apuraha.   
 

Aktiivinen nuori partiojohtaja ja Esimerkillinen lippukunnanjohtaja 
• Piiri myöntää vuosittain Aktiivinen nuori partiojohtaja – ja Esimerkillinen lippukunnanjohtaja –

tunnustuspalkinnot. Tunnustuspalkinnoista on lisätietoa toimintaohjesäännön liitteessä L7. 
 

Ansiomerkit 
• Piirillä on käytössään oma ansiomerkkijärjestelmä. Merkeistä ja ansiomerkkijärjestelmästä on 

lisätietoa erillisessä ansiomerkkiohjeessa. 
 

Toimihenkilöt 
• Toimihenkilöiden merkkipäivien muistaminen on työnantajan vastuulla. 

 
Muuta 

• Partiotoimistoilta on saatavissa/ostettavissa kunniakirjapohjia sekä onnittelu- ja 
surunvalitteluadresseja. 

 


