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L7 TUNNUSTUSPALKINNOT 
(Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 2/2022) 
 
 
Tavoite  
Lounais-Suomen Partiopiirin tunnustuspalkintojen tarkoituksena on partiolippukunnissa tehtävän 
vastuullisen ja laadukkaan kasvatustyön merkityksen ja määrän korostaminen sekä julkituominen. 
Tunnustuspalkinnoilla kiinnitetään huomiota nuorten partiojohtajien ja lippukunnanjohtajien 
sitoutuneeseen ja aktiiviseen toimintaan lasten ja nuorten hyväksi. Tunnustuspalkinnoista ja niillä 
palkituista partiojohtajista tiedottamalla on sekä partiopiirillä että lippukunnilla mahdollisuus 
kehittää ja monipuolistaa partion ulkoista kuvaa.  
 
Tunnustuspalkinto: Aktiivinen nuori partiojohtaja  
Aktiivinen nuori partiojohtaja –tunnustuspalkinto voidaan myöntää kerran vuodessa vähintään 
yhdelle (1) sellaiselle nuorelle partiojohtajalle, joka on erityisen aktiivisesti, innostuneesti, 
sitoutuneesti ja tuloksellisesti toteuttanut partiokasvatusta ja partiotoiminnan tavoitteita 
lippukunnassaan.  
 
Aktiiviseksi nuoreksi partiojohtajaksi lippukunta voi ehdottaa hakuaikana 23-29 -vuotiasta 
partiojohtajaa, jolla on voimassa oleva pj-valtakirja ja, joka on toiminut aikuispestissä 
lippukunnassaan ehdotushetkenä vähintään kahden (2) vuoden ajan. Harkinnassa huomioidaan 
partiotoiminta lippukunnassa, lippukunnan hyväksi ja lippukunnan edustajana.  
 
Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan, kaiverretun nimilaatan, joka kiinnitetään 
kiertopalkintona olevaan Partiojohtajasauvaan, sekä 200 euron arvoisen stipendin käytettäväksi 
saajansa partiolaisuuden kehittämiseen.  
 
Tunnustuspalkinto: Esimerkillinen lippukunnanjohtaja  
Esimerkillinen lippukunnanjohtaja –tunnustuspalkinto voidaan myöntää kerran vuodessa 
vähintään yhdelle (1) sellaiselle lippukunnanjohtajalle, joka on esimerkillisesti ja partiomaisesti 
johtanut lippukunnan partiotoimintaa sekä kehittänyt lippukunnan toiminnan laatua ja toiminnan 
edellytyksiä.  
 
Ehdotetun pj-valtakirjallisen lippukunnanjohtajan tulee olla toiminut lpkj-tehtävässään 
ehdottamishetkeen mennessä yhtäjaksoisesti vähintään kahden (2) vuoden ajan. Harkinnassa 
huomioidaan partiotoiminta lippukunnassa, lippukunnan hyväksi ja lippukunnan edustajana.  
 
Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan, kaiverretun nimilaatan, joka kiinnitetään 
kiertopalkintona olevaan Lpkj-tauluun sekä 200 euron arvoisen stipendin käytettäväksi saajansa 
partiolaisuuden kehittämiseen.  
 
 
 
 
Ehdottaminen  
Ehdotukset tehdään vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä Partiotoimistoon. Ehdottajana 
kummassakin tunnustuspalkinnossa voi olla partiojohtaja, lippukunta, lippukuntaryhmä tai alue.  
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Ehdotus laaditaan kirjallisesti yhtenä kappaleena samalle lomakkeelle kuin ansiomerkki-
ehdotukset. Ehdotus voidaan tehdä myös sähköisesti Kuksan kautta. Lomakkeen kohta ”15. 
Partiotehtävät” voidaan kirjoittaa erilliselle liitteelle käsittäen ehdokkaan koko partiotaipaleen 
(partio-cv) lippukuntatoiminnassa. Perustelut kriteerien täyttymisestä kirjoitetaan 
vapaamuotoisesti erilliselle liitteelle.  
 
Tunnustuspalkinnot ovat riippumattomia kaikista ansiomerkeistä.  
 
Päätöksenteko  
Ehdotukset kokoaa, käsittelee ja niiden nojalla tunnustuspalkinnonsaajat päättää partiopiirin 
hallitus. Tunnustuspalkinnot julkistaa ja luovuttaa piirihallitus ensisijaisesti partiopiirin 
kevätparaatin yhteydessä. 
 


