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Hakulomake
palautetaan EPT:n toimistolle

EHDOTUS EPT:N ANSIOMITALIN MYÖNTÄMISEKSI
Tutustu ennen hakemista EPT:n ansiomitalien myöntämisperusteisiin (sivu 2/kääntöpuoli).
Ansiomerkit myöntää EPT:n hallitus.
Ansiomerkin saaja (suku- ja etunimi)

Syntymäaika

Ehdotettu ansiomitali

Lippukunta

□ pronssinen □ hopeinen □ kultainen

Partiotehtävät EPT:ssä, joiden perusteella mitalia haetaan. Partiotehtävien ajankohta.

Partiotehtävien hoitamisessa huomioitavaa

Muut perustelut

Jakoaika ja -paikka
Hakijan nimi ja allekirjoitus

Hakijan partiotehtävä

Hakijan puhelin ja sähköpostiosoite

ESPOON PARTIOTUKI RY:N ANSIOMITALIEN JAKOPERUSTEET
Espoon Partiotuki ry:n ansiomitalit on tarkoitettu myönnettäväksi kannustukseksi ja kiitokseksi
partiolaiselle, joka on ansioitunut EPT:n partiotoiminnassa. Ansiomitaleja ei myönnetä
lippukuntatyöstä eivätkä ne ole riippuvaisia muista mitaleista (esim. PäPa, SP).
Ansiomerkkien saajilta edellytetään esimerkillistä toimintaa ja positiivista asennetta EPT:n
toimintaa kohtaan. Tapahtumien johtamista tulee voida kuvata menestyksekkääksi.
EPT:N PRONSSINEN ANSIOMITALI
Vähintään kaksi ansiota seuraavista:
- Aktiivinen ja tunnettu järjestelijä ja osallistuja tapahtumissa
- Kilpailu- tai leiritoimikunnanjäsen vähintään kolme kertaa (Pinkki, Punkku, Vinkuli)
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- Vinkulin tai Pinkin johtaminen
- Merkittävä panos jossakin EPT:n ryhmistä
- EPT:n hallituksen jäsen
EPT:N HOPEINEN ANSIOMITALI
(Voidaan myöntää suoraan tai vähintään kaksi vuotta pronssisesta mitalista)
Vähintään kolme ansiota seuraavista:
- EPT:n hallituksen jäsen
- Tunnettu ja aktiivinen osallistuja ja/tai järjestelijä EPT:n tapahtumissa
- Merkittävä panos espoolaisessa tai kauniaislaisessa partiotoiminnassa ja sen
kehittämisessä
- Useita kertoja vähintään alueen laajuisen leiri- /kisatoimikunnan jäsen
- Kilpailun- tai leirinvarajohtaja (Punkku, Väiski) tai leirinjohtaja (Vinkuli)
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- Erittäin merkittävä ja pitkä työpanos EPT:n ryhmissä
EPT:N KULTAINEN ANSIOMITALI
(Voidaan myöntää suoraan tai vähintään kaksi vuotta pronssisen tai hopeisen mitalin saamisesta)
Ansiomerkin myöntämiseksi vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.
Ainakin yksi seuraavista:
- EPT:n hallitusjäsen vähintään yhden kaksivuotiskauden
- EPT:n puheenjohtaja vähintään kaksi vuotta
- Aikaisemmin myönnetty EPT:n ansiomitali
Ohjeelliset ansiot:
- Väiskin johtaja
- Vähintään viisi kertaa leiri- tai kisatoimikunnan jäsen
- Pitkäjänteinen työskentely espoolaisen ja kauniaislaisen partiotoiminnan hyväksi
Ansiot kertyvät edellisen merkin myöntämisperusteiden jälkeen.

