ANSIOMERKKIOHJESÄÄNTÖ
1. Lippukunnan ansiomerkkinä on Lappeenrannan Walliveljet lippukunnan
tunnus (huivimerkki, lippu, standaari) ristin päällä,
Mustan Yrjön ristin keskellä punainen valkoreunuksinen nelisakarainen
linnake, jossa valkoiset Kalevala kädet
2. Ansioristi myönnetään kultaisena, hopeisena, rautaisena; Ansiomerkkejä
kannetaan partiopuseron vasemman taskun yläreunassa, muiden
ansiomerkkien tapaan. Kuitenkin LW risti kannetaan oikean taskun laskoksen
keskiviivalla, taskun alla.
3. Lippukunnan ansiomerkkejä käytetään virallisten kunniamerkkien tapaan.
4. Ansiomerkin myöntää lippukunnanjohtaja jäsenelle tai lippukuntaan
kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisesti kunnostautunut lippukunnan
hyväksi tekemässään työssä.
5. Ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää korkeintaan kuusi (6), pois lukien
LW risti, ellei suurempaan määrään ole erityisiä syitä, kuten lippukunnan
juhlavuosi. Merkkien myöntämisessä ei ole erillistä aikarajoitusta muiden
ansiomerkkien saannista. Ansiomerkit jaetaan lippukunnan kokouksessa tai
muussa hallituksen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa. Ansiomerkkejä
myönnetään kerran vuodessa 15.4. ja anomukset tulee jättää vuosittain
ansiomerkkiryhmän puheenjohtajalle 15.2. mennessä.
6. Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia lippukunnan
vuosikokouksessa kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä.

ANSIOMERKIN KÄYTTÖ
Ansiomerkkejä käytetään partiotilaisuuksissa, joissa ansiomerkkejä tulee
kantaa, lisäksi ansiomerkkejä voidaan kantaa työnantajan tai koulun
järjestämissä juhlissa, isänmaallisissa tilaisuuksissa sekä suku- ja
perhejuhlissa. Ansiomerkki kiinnitetään partiopuvun tai puvun vasempaan
rintamukseen. Se sijoitetaan kotimaisten ja ulkomaisten kunnia- ja/tai
ansiomerkkien jälkeen. Partioansiomerkeissä keskusjärjestön ja piirin
ansiomerkkien jälkeen, mutta ennen mahdollisia vieraan lippukunnan
ansiomerkkejä. Naiset kiinnittävät ansiomerkin vastaavalle kohdalle kuin
miehet. Lippukunnan ansiomerkeistä voidaan käyttää samanaikaisesti LW
ristin ja rautaisen ansioristin lisäksi vain yhtä korkeampaa lippukunnan
ansiomerkin nauhalaattaa, mutta rautainen ja hopeinen risti ”yhdistetään”
kuten myöhemmin esitetty.

Ansiorististä voidaan kantaa nauhalaattaa partiopuserossa silloin, kun ei
kanneta ansiomerkkejä nauhassa.

ANSIOMERKIT, PLAKETTI, STANDAARI JA PIENOISLIPPU
1. Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry:n ansioristi, LW Ar
Lippukunnan risti ilman nauhaa ja nauhalaattaa.
Myöntämisperusteet:
Merkittävästä yksittäisestä teosta. Merkkiä kannetaan oikean taskun
laskoksen keskiviivalla, taskun alapuolella . Merkki voidaan myöntää myös
toisen lippukunnan jäsenelle
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja
2. Rautainen ansioristi, LWr Ar
Lippukunnan ansioristi nauhassa ja nauhalaatta.
Myöntämisperusteet:
Voidaan myöntää vain lippukunnan jäsenelle, joka on ollut vähintään viisi
vuotta partiotoiminnassa aktiivisesti mukana ja kunnostautunut vartion- tai
laumanjohtajana, vaeltajana tai partiojohtajana normaalia suuremmalla
panoksella kuin mitä hänen partiotehtävänsä on edellyttänyt.
Rautainen ansioristi voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin
kerran. Jos merkki myönnetään samalle henkilölle uudelleen, kiinnitetään
ristin alimpaan sakaraan numero, joka osoittaa montako rautaista ansioristiä
henkilölle on myönnetty.
Nauhalaattaan merkitään samoin montako rautaista ansioristiä kyseinen
henkilö on saanut lisäämällä vastaava numero nauhalaattaan.
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja, ansiomerkkiryhmän esityksestä. Myönnetään kerran
vuodessa huhtikuun 15. päivänä.

3. Hopeinen ansioristi, LWhop Ar

Lippukunnan ansioristi nauhassa, jonka nauhaan kiinnitetään hopeinen
poikkilaatta, jossa on LW kirjaimet. Nauhalaattaan kiinnitetään kärjellään
oleva hopeinen neliö.
Jos henkilöllä on sekä rautainen ansioristi että hopeinen/kultainen ansioristi
ansioristin nauhaan merkitään hopeisen/kultaisen laatan lisäksi R kirjain. Jos
henkilöllä on kaksi tai useampia rautaisia ansioristejä nauha on kuin edellä,
mutta ristin alimpaan sakaraan kiinnitetään numero 2, 3, 4, ….
Nauhalaatta on erikseen rautaiselle ja hopeiselle/kultaiselle ansioristille.
Myöntämisperusteet:
Voidaan myöntää vain lippukunnan jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja
ansiokkaasti partiojohtajana ja/tai vaeltajana vähintään 15 vuoden ajan.
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja, ansiomerkkiryhmän esityksestä. Myönnetään kerran
vuodessa huhtikuun 15. päivänä.
4. Kultainen ansioristi, LWkul Ar
Lippukunnan ansioristi, jonka nauhaan kiinnitetään kultainen poikkilaatta,
jossa on LW kirjaimet. Nauhalaattaan kiinnitetään kärjellään oleva kultainen
neliö.
Myöntämisperusteet:
Voidaan myöntää vain lippukunnan jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja
ansiokkaasti partiojohtajana ja/tai vaeltajana vähintään 25 vuoden ajan.
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja. ansiomerkkiryhmän esityksestä. Myönnetään kerran
vuodessa huhtikuun 15. päivänä.
5. Lippukunnan plaketti, LW plaketti
Lippukunnan risti kiinnitettynä puiselle pohjalle. Plaketit on numeroitu.
Myöntämisperusteet:
Henkilöille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet lippukunnan
päämäärien mukaisen toiminnan kehittymiseen Suomessa. Ei partiolaiselle ja
vain yksityishenkilölle.

Myöntää:

Lippukunnanjohtaja, ansiomerkkiryhmän esityksestä.
6. Lippukunnan standaari, LW standaari
Lippukunnan lipun ja huivimerkin pohjalta tehty standaari. Standaarit on
numeroitu.
Myöntämisperusteet:
Lippukunnan standaari (viiri) voidaan myöntää vain yrityksille ja yhteisöille
lippukunnan johtajan harkinnan mukaan.
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja , ansiomerkkiryhmän esityksestä.
7. Lippukunnan pienoislippu, LW pienoislippu
Lippukunnan lipun pohjalta tehty pienoislippu. Pienoisliput on numeroitu.
Myöntämisperusteet:
Lippukunnan pienoislippu voidaan myöntää vain luonnollisille henkilöille
lippukunnan johtajan harkinnan mukaan.
Myöntää:
Lippukunnanjohtaja, ansiomerkkiryhmän esityksestä.

