
 

 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN JA SUOMEN 

PARTIOLAISTEN ANSIOMERKIT 13.1.2023 

Sudenpääsolki Sudenpentu/seikkailija   PäPa 

Tarpojasolki  Tarpoja    PäPa 

 

Ansiosolki samoajalle  Samoajatoimintaa väh. 6 kk   PäPa 

Louhisuden solki Samoajaikäinen 15–18-v ryhmänjohtaja  SP 

 

Ansiosolki vaeltajalle Vaeltajatoimintaa väh. 6 kk   PäPa 

Collanin solki  Akela/sampo/luotsi/pepa/sisujohtaja väh. 1 v, 19-v+ SP 

Pyhän Yrjön solki Vaeltajatoimintaa väh. 2 v, 20–23-v  SP 

Ikä = ikä vuoden lopussa, eli paljonko täyttää ehdotusvuonna 

PäPa Pronssinen ansiomitali Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 3 v, aktiivista 

SP Pronssinen ansiomitali  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 6 v, tuloksellista 

PäPa Hopeinen ansiomitali  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 9 v, tuloksellista 

SP Hopeinen ansiomitali  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 12 v, ansiokasta, 

nousujohteisuus/laaja-alaisuus 

 

PäPa Kultainen ansiomitali  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 15 v, ansiokasta 

SP Hopeinen ansioristi  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 18 v, PJ, ansiokas/erittäin 

ansiokas 

PäPa Hopeinen ansioristi  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 21 v, PJ, erittäin ansiokas 

SP Kultainen ansioristi  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 24 v, PJ, erittäin/poikkeuksellisen 

ansiokas 



PäPa Kultainen ansioristi  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 27 v, PJ, PäPa-ansiot 

SP Suuri ansioristi   Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 30 v, PJ, valtakunnallisuus 

Pestivuosiksi lasketaan kaikki PJ-tasoiset pestit eli täysi-ikäisenä tehdyt partiopestit, organisaatiosta 

riippumatta. 

II Luokan Mannerheim-solki  17–19-v erottuu samanikäisistä partiolaisista  

II Luokan Mannerheim-solki max. 23-v aatteellisesti kasvanut, soveltaa arvopohjaa 

Pohjantähti-solki  väh. 28-v PJ arvopohjan sisäistäminen, muissa kasvua  

Hopeasusi ja Hopeajoutsen  väh. 20 pestivuotta aatteellisesti erittäin vahvaa ja  

vaikuttavaa 

Mannerheim-solkia ehdotetaan vain kerran vuodessa, 15.11. mennessä.  

SP Sankarimerkki ei ikärajaa Suuri uhrautuvaisuus, joku hengenvaarassa 

PäPa Standaari tukija Partiotoimintaa tukeneelle henkilölle tai yhteisölle 

SP Pyhän Yrjön Plaketti tukija Partiotoimintaa väh. 7 v tukeneelle henkilölle (pieni) tai  

yhteisölle (iso) 

 

Espoon Partiotuen ansiomitalit EPT-tekemisestä 

Vantaan Partiokannuksen ansiomitalit Lippukuntatoiminnasta ja Kannus - tekemisestä 

Metsänkävijöiden, Suomen Vapaa Partioryhmän, Versojen, NMKY:n jne partioansiomerkit 

Partiolippukuntien ja lippukuntaryhmittymien omat ansiomerkit 

 

 



Sudenpääsolki voidaan myöntää sudenpennulle tai seikkailijalle, joka erottuu ikätovereistaan 

esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan.  

Ehdokas on esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan 

sisällön ja periaatteet. Harkittaessa merkin ehdottamista tulee huomio kiinnittää ahkeruuteen, 

toimintaan osallistumisen säännöllisyyteen ja hyvään käytökseen.  

Sudenpääsolkia voidaan myöntää lippukunnan kuhunkin sudenpentulaumaan/seikkailijajoukkueeseen 

yksi kappale vuodessa. Erityisen perustelluista syistä voidaan samaan ryhmään myöntää vuoden 

aikana kaksi solkea. 

Tarpojasolki voidaan myöntää 12–15-vuotiaalle tarpojalle, jonka katsotaan kehittyneen vartiossaan 

eniten toimintavuoden aikana.  

Tarpojasoljen ehdokas on osoittanut positiivista suhtautumista tarpojaohjelman toteuttamiseen, on 

innostunut ja motivoitunut tekemään erilaisia Tarppoja ja niiden useita aktiviteettiryhmiä. Hän on 

osallistunut aktiivisesti johtamistehtäviin. 

Tarpojasoljen saajalta edellytetään osallistumista koko lippukunnan yhteiseen toimintaan ja oman 

ryhmän tapahtumia suurempiin tapahtumiin. Näitä voivat olla esimerkiksi lippukuntaretket, kesäleirit, 

kisat, koko ikäkauden tarpojatapahtumat (KITT) tai muut tapahtumat joissa on osallistujia useista 

ryhmistä sekä esimerkiksi alueen yhteiset tapahtumat. 

Lisäksi merkin saajan on reilu kaveri, joka ei kiusaa toisia. Hän rakentaa ystävyyttä yli rajojen myös 

erilaisten ja eri-ikäisten partiolaisten kanssa ja uskaltaa näyttää partiolaisuutensa myös partion 

ulkopuolella.  

Tarpojasolkia voidaan myöntää kuhunkin lippukunnan tarpojavartioon yksi kappale vuodessa. 

Erityisen perustelluista syistä voidaan samaan vartioon myöntää vuoden aikana kaksi merkkiä. 

Ansiosolki voidaan myöntää 15–18-vuotiaalle samoajalle kannustuksena vastuuntuntoisesta, 

tavoitteellisesta ja innostuneesta toiminnasta oman ikäkauden partiotoiminnassa. 

Louhisuden solki voidaan myöntää tunnustukseksi samoajaikäisenä ryhmänjohtajana toimineelle 

partiolaiselle, joka on viimeksi kuluneen toimintakauden aikana käyttänyt partiomenetelmää 

ansiokkaasti ryhmänsä johtamisessa ja osoittanut johtajuutta. 

15–18-v, ryhmänjohtamista vähintään yksi kevät- tai syyskausi 



https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/ 

Ansiosolki voidaan myöntää vaeltajalle kannustuksena vastuuntuntoisesta, tavoitteellisesta ja 

innostuneesta toiminnasta oman ikäkauden partiotoiminnassa (vaeltajavartiossa tai partiopestissä). 

Vaeltajalta edellytetään osallistumista projektien toteuttamiseen. Vaeltajaprojektien lisäksi myös 

esimerkiksi kesäleirit ja lippukuntaretket ovat projekteja. 

Collanin solki voidaan myöntää tunnustukseksi vaeltajalle tai aikuiselle, joka on viimeksi kuluneen 

toimintakauden aikana käyttänyt partiomenetelmää ansiokkaasti ryhmänsä johtamisessa ja kantanut 

vastuuta ryhmän toiminnasta.  

Vähintään 19-v, vähintään toimintavuoden (syksy+kevät) akela/sampo/luotsi/perhepartio/sisujohtaja,  

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/ 

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja 

ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja 

hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä 

toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai 

piirissä. 

20–23-v, toteuttanut aktiivista vaeltajatoimintaa merkittävällä tavalla vähintään 2v, mitä tahansa 

projekteja 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali voidaan myöntää aktiivisesta ja 

vastuuntuntoisesta partiotoiminnasta. Partiojohtajatasoisia, eli täysi-ikäisenä tehtyjä pestejä ja 

tehtäviä ehdokkaalla tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden edestä. Alin myöntöikä PäPan 

pronssiselle mitalille on täten 21 vuotta. 

Poikkeuksellisesti ja erittäin merkittävin perustein ansiomerkkiä voidaan ehdottaa lyhyemmän 

aikavälin ansioilla. 

Menestyksellisellä partiotoiminnalla tarkoitetaan aktiivista toimintaa tavanomaisissa tai keskeisissä 

johtajatehtävissä lippukunnassa, piirissä tai missä tahansa muussa partioyhteisössä. Pronssinen 

ansiomitali on tarkoitettu myönnettäväksi ikäkausiohjelman ulkopuolisista ansioista. 

Vaeltajaikäkauden toiminta voidaan ottaa kuitenkin huomioon ansioita mietittäessä. 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/


Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä 

säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. 

Partiojohtajatasoisia, eli täysi-ikäisenä tehtyjä pestejä ja tehtäviä saajalla tulee olla vähintään kuuden 

vuoden edestä. 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hopeinen ansiomitali voidaan myöntää pitkäaikaisesta, 

tuloksellisesta ja vastuuntuntoisesta partiotoiminnasta. 

Partiojohtajatasoisia, eli täysi-ikäisenä tehtyjä pestejä ja tehtäviä ehdokkaalla tulee olla vähintään 

yhdeksän (9) vuoden edestä. 

Alin myöntöikä hopeiselle ansiomitalille on pääsääntöisesti 27 vuotta. Poikkeuksellisesti ja erittäin 

merkittävin perustein ansiomerkkiä voidaan ehdottaa lyhyemmän aikavälin ansioilla. 

Menestyksellisellä partiotoiminnalla tarkoitetaan aktiivista toimintaa tavanomaisissa tai keskeisissä 

johtajatehtävissä lippukunnassa, piirissä tai missä tahansa muussa partioyhteisössä. 

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 

toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa 

partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus tai laaja-alaisuus. Partiojohtajatasoisia, eli täysi-

ikäisenä tehtyjä pestejä ja tehtäviä saajalla tulee olla vähintään 12 vuoden edestä. 

 

PäPa Kultainen ansiomitali Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 15 vuotta, ansiokas 

SP Hopeinen ansioristi Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 18 vuotta, PJ, ansiokas/erittäin ansiokas 

PäPa Hopeinen ansioristi Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 21 vuotta, PJ, erittäin ansiokas 

SP Kultainen ansioristi Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 24 vuotta, PJ, erittäin/poikkeuksellisen ansiokas 

PäPa Kultainen ansioristi Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 27 vuotta, PJ, PäPa-ansiot 

SP Suuri ansioristi  Partiopestejä täysi-ikäisenä väh. 30 vuotta PJ, valtakunnallisuus 

 

 Suomen Partiolaisten ansiomerkkien ajantasaiset myöntöperusteet löytyvät vain nettisivulta: 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-

palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/ 

 

Pääkaupunk iseudun Pa rt iol a is ten  a ns iome rkkitoimikunta 13 .1 .2023  

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/

