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ATT ANSÖKA OM
OCH BEVILJA

UTMÄRKELSETECKEN

ATT ANSÖKA
Åt vem
Utmärkelsetecken kan ansökas åt sådana scouter, vars medlemsavgift är betald 
och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, 
distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den 
person, åt vilken utmärkelsetecknet ansöks, bör fortfarande delta i verksamheten.

Vem kan ansöka
En ansökan om ett utmärkelsetecken bör alltid göras med eftertanke. I ansökan 
bör framgå den berördas samtliga scoutmeriter och annat som kan anses ha 
betydelse för beviljandet av det ansökta tecknet (t.ex. verksamhet till förmån för 
scoutrörelsen i övriga förtroendeuppdrag och -befattningar).

Ansökan görs i första hand av kårens utmärkelseteckengrupp, som utgörs 
av antingen kårchefen, kårstyrelsen eller en av kåren särskilt utnämnd 
kommitté bestående av erfarna scoutledare eller av distriktets/FiSSc:s 
utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen/scoutchefen. 

Också olika grupper inom Finlands Scouter, distrikten och FiSSc eller enskilda 
scoutledare med god kännedom om utmärkelseteckensystemet kan föreslå 
beviljandet av ett utmärkelsetecken. Ansökan kan också göras tillsammans av 

Hur ofta
För att ansökandet av utmärkelsetecken skall vara jämlikt och rättvist är det skäl 
att regelbundet fundera över lämpliga kandidater för utmärkelsetecknen, till 
exempel så att kåren och distriktet årligen går igenom alla som fungerar i olika 
scoutuppdrag.

Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp förutsätter att minst tre år har 
gått sedan senaste av ett distrikt beviljat utmärkelsetecken innan nästa märke 
beviljas. På detta sätt vill man sprida ut ansökandet av förtjänsttecken och 

besluter dock självständigt om beviljandet av sina egna utmärkelsetecken. 
Denna tidsgräns gäller inte kårernas eller andra dylika scoutföreningars 
märken, inte heller Louhivuoris spänne, Collans spänne, St Görans spänne eller 
Mannerheimspännen av I och II klass.



5
SUOMEN PARTIOLAISET – F INLANDS SCOUTER RY

Ett lämpligt tidsintervall mellan ansökningar gällande FS förtjänsttecken och 
-kors är i allmänhet 5-7 år sedan senaste beviljade FS förtjänsttecken.

Ordningsföljd
I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande 
från det lägsta. 
Distriktets utmärkelsetecken ges före Finlands Scouters tecken av motsvarande 
rang. Denna anvisning gäller Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s (senare 
i texten används Finlands Scouter eller förkortat FS för samma betydelse) 
förtjänsttecken i brons och silver. 

Undantag från denna ordning utgörs av märken med en övre åldersgräns, 
d.v.s. Mannerheimspännena och Sankt Görans spännet. Dessa går alltid i 
ansökan och beviljandet före förtjänsttecknen eftersom dessa märken inte mera 
kan beviljas då åldersgränsen överskridits.

Ordningsföljden för distriktets förtjänsttecken i guld och FS förtjänstkors i 
silver kan varieras.

Kom ihåg att:
 »

 » De som undertecknar ansökan ansvarar för att uppgifterna och motiveringarna 
är korrekta och sanningsenliga samt att det av ansökan framgår samtliga 
uppdrag såväl inom kåren och distriktet som inom övriga scoutföreningar samt 
också andra organisationer i de fall uppgifterna relaterar till scoutrörelsen. 
Ansökan bör naturligtvis innehålla en beskrivning av hur förtjänstfullt 
märkesmottagaren utfört sina uppdrag.

 »
verksamheten i alla dessa framgå av ansökan.

 » Förtjänsttecknen och -korsen beviljas som tack för förtjänstfullt scoutarbete 
börjande från det lägsta, d.v.s. Förtjänsttecknet i brons. Regelbunden 
verksamhet betyder namngivna uppgifter på scoutledarnivå i kåren, distriktet 
och/eller centralorganisationen eller i andra scoutföreningar till exempel lokala 
eller regionala föreningar, kårsammanslutningar (jmf Suomen Metsänkävijät) 
o.s.v. Till denna grupp hör också FS s.k. B-medlemmar. 

 » Att fungera som representant för scoutverksamheten i t.ex. församlingen eller 
på kommunal nivå i organ som ansvarar för ungdomsverksamheten räknas som 
en tilläggsmerit för scoutledare.

 » Finlands Scouters standar är främst avsett för förbundets egen användning. 
Standaret kan beviljas en scoutledare för ”en livslång scoutstig” eller för att 
t.ex. i samband med en bemärkelsedag uppmärksamma arbete inom förbundet.
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ANSÖKANDET AV UTMÄRKELSETECKEN
 » Ansökan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa.

 » Innan en ansökan görs bör den ansökande noggrant bekanta sig med 

 » Samtliga uppgifter på kår-, distrikts- och/eller förbundsnivå uppges i ansökan. 
Uppdragen uppges med uppdragets namn och årtal (till exempel 2000-
2001, betyder från och med januari 2000 till slutet av december 2001) eller 
h2000-v2001 (betyder från hösten 2000 till och med våren 2001).

 » Om märkets mottagare varit borta från verksamheten en tid skall det i ansökan 
framgå när, hur länge, och varför. De tidsperioder för vilka inga uppgifter företes 
eller inga andra förklaringar ges beaktas vid beviljandet som år då mottagaren 
inte deltagit regelbundet i scoutverksamheten.

 » I ansökan framställs som motivering hur regelbunden, resultatgivande, 
förtjänstfull och betydelsefull märkesmottagarens verksamhet är. 

 » För projekt bör förutom tidsperioden också ingå en noggrann beskrivning av 
uppgiftens innehåll och svårighetsgrad samt verksamhetens aktivitet (hur ofta 
har man haft möten, hur mycket bakgrundsarbete och planering har ingått osv.).

 » Ansökan görs av två personer, t.ex. kårchefen eller ordförande för kårens 
utmärkelseteckengrupp och mottagarens närmaste scoutledare.

 » En nära släkting till den som tecknet ansöks åt kan varken fungera som ansökare, 
bekräftare eller bidra med ett utlåtande till ansökan (jävighet). Fundera vem 
i kåren i sådana fall kan göra ansökan. Om personen som ansöker om eller 
bekräftar ett tecken och den man ansöker åt har samma efternamn, är det skäl 
att nämna i ansökan att personerna trots samma efternamn inte är släkt med 
varandra. 

 » De personer som lämnar in ansökan ansvarar för att uppgifterna och 
motiveringarna är korrekta och sanningsenliga samt att det av ansökan framgår 
samtliga uppgifter.
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Ansökningsdatum för utmärkelsetecken:
Ansökan bör vara inlämnad och bekräftad enligt följande datum:

15 januari
15 april
15 september
15 november

Mannerheimspännesansökningar behandlas bara en gång om året och då behandlas 
ansökningar som inlämnats innan den 15 november. Mannerheimspännen beviljas 
alltid med följande St Görans dag (23.4) som datum.

Distriktets/FiSSc:s utlåtande
Distriktets utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen kontrollerar 
att ansökan är vederbörligen och rätt ifylld och ger om möjligt distriktets 
motiverade utlåtande. I distriktet behandlas de inkomna ansökningarna senast 
inom 3 veckor efter ifrågavarande sista inlämningsdag, och därefter behandlas 
de i FS utmärkelseteckengrupp. Försenade ansökningar behandlas tidigast på 
utmärkelseteckengruppens följande möte.
I frågan om Louhivuoris spänne och Collans spänne handlar distriktet enligt 
särskilda anvisningar.
 

Beslut
Behandlingstiden för ansökningarna är ungefär två månader. Därefter är beslutet 
synligt i den elektroniska ansökan. Den ansökande parten får ett e-postmeddelande 
gällande beslutet. Övriga motiveringar till beslut ges inte.

Beviljande

FS utmärkelsetecken beviljas av centralförbundets styrelse, som har överfört 
beslutanderätten för utmärkelsetecknen enligt följande: 
Efter att ha fått utmärkelseteckengruppens utlåtande beviljar Suomen Partiolaiset 
- Finlands Scouter ry:s ordföranden (styrelsens ordförande och vice ordförande, 
scoutrådets ordförande) och utmärkelseteckengruppens ordförande genom 
enhälligt beslut följande utmärkelsetecken:

 » Stora Förtjänstkorset

 » Förtjänstkorset i guld

 » Silversvanen

 » Silvervargen 

FS styrelse beviljar Finlands Scouters bordsstandar samt Förtjänstkorsen i silver och 
guld fästade på plakett åt understödjare av scoutverksamheten. Den av förbundets 
styrelse utsedda utmärkelseteckengruppen besluter om beviljandet av förbundets 
övriga utmärkelsetecken, dock så att kåren beviljar Louhivuoris spänne och Collans 
spänne och distrikten kontrollerar ansökan och bekräftar den med sin underskrift.
Centralorganisationens utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade märken.



Inlösandet av utmärkelsetecken
Den som ansökt om tecknet löser ut utmärkelsetecknet mot betald faktura. 
Kostnaderna består av behandlingskostnader och postavgifter, kostnader för märke 
och diplom samt i vissa fall för kostnader för silverplakett eller särskild ask. 

Utdelningen av utmärkelsetecken
Utdelningen av ett utmärkelsetecken är ett högtidligt tillfälle som bör planeras med 
omsorg. Det är skäl att överväga vilka för mottagaren viktiga personer som kunde 
inbjudas till utdelningstillfället. 
Ni skall också fundera över vem som delar ut märket: kårens, distriktets eller 
Finlands Scouters representant. På kårens tillställningar är det lämpligt att 
märket delas ut av kårchefen eller någon annan scoutledare som åtnjuter kårens 
förtroende. 

Vid utdelningstillfället skall ni också berätta om grunderna för beviljandet av 
utmärkelsetecknet. 

Högtidliga tillfällen som lämpar sig för utdelning av utmärkelsetecken i kåren 
är till exempel löftesgivningstillfällena, kårens jubileum, Sankt Göransfesten, 
jubileumsläger, lägrets besöksdag eller andra traditionella evenemang i kåren. 

Traditionella utdelningstillfällen inom distriktet/FiSSc är parader, vår- 
och höstmöten, vid öppningsceremonierna för festligheter och tävlingar, 
förbundsläger. 

I frågan om vissa märken, som till exempel Mannerheimspännet, besluter 
distriktet om utdelningstillfället. Mannerheimspännets diplom är daterat Sankt 
Göransdag, eftersom spännena av tradition utdelas just på Sankt Göransdag.

Diplom
Varje märke, med undantag för Sankt Görans plaketten och standaret, har ett 

egen tillställning då själva märket delats ut till exempel i samband med en parad. 
Diplomet är en väsentlig del av utmärkelsetecknet eftersom det är ett bevis för att 
personen fått ifrågavarande utmärkelsetecken. 
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ANVÄNDNINGEN AV
UTMÄRKELSETECKEN

På scoutskjortan bärs utmärkelsetecken med band på vänster sida ovanför 

Av utmärkelsetecken med olika klasser (t.ex. FS förtjänstkors) bärs endast 
det högsta märket man fått. En scout som fått Tapperhetsmärket eller Stora 
förtjänstkorset bär dock också det högsta andra till förtjänstkorsen hörande märke 
hen har.

Förtjänsttecken och -kors används:
 » på kårens, distriktets och förbundets möten.

 » på fester arrangerade för kårens föräldrar och understödsförening till exempel på 
Sankt Görans dag eller på självständighetsdagen.

 » på besöks- och andra dylika tillställningar där man representerar scouterna.

 » vid öppningsceremonierna på storläger och på parader.

Ordensband kan alltid användas, utom i terrängen och då man bär 
utmärkelsetecken i band. Också av ordensbanden bärs endast det högsta, till 
samma system hörande, bandet. 

Ordensbanden fästs på scoutskjortan så att bandens underkant är i höjd med 

På övriga festdräkter bärs scoututmärkelsetecken endast på scouttillställningar 
till exempel på distriktets eller förbundets möten och fester eller vid övriga 
festtillfällen där man representerar uttryckligen scouterna.

kan beviljade utmärkelsetecken fortsättningsvis bäras på scoutskjortan. 
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SUOMEN PARTIOLAISET –
FINLANDS SCOUTER RY:S

UTMÄRKELSETECKEN
 UPPDRAGSSPECIFIKA SPÄNNEN

LOUHIVUORIS SPÄNNE
Kåren beviljar Louhivuoris spänne som erkänsla åt den patrulledare  
i explorerscoutålder som under det senast gångna verksamhetsåret  
(höst och vår) bäst har lyckats förverkliga patrullsystemet.

Grunder för beviljande 
Med utmärkelsen uppmärksammas en ung patrulledare, som har praktiserat gott 
ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden, såsom scoutingens 
värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen. 
Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara 15–18 år och skall vid 
ansökningstidpunkten ha fungerat som patrulledare i minst sex månader. 

sedan uppgiften avslutats. 
Om kåren praktiserar parledarskap kan Louhivuoris spänne beviljas två 

likvärda patrulledare som fungerar tillsammans. Om en samkår har skilda 

pojkpatrulledare. 
Distriktets/FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar 

med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters 
utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Louhivuoris spännen.

 » 15-18 åring 

 » minst 6 månader som patrulledare 

 » har under det gångna verksamhetsåret bäst förverkligat scoutmetoden 

 » i regel ett spänne/kår/år

Användning och historia
Louhivuoris spänne används för att hålla ihop scouthalsduken. Om scouten har 
såväl Louhivuoris spänne som Collans spänne bärs endast det ena spännet i 
scouthalsduken. I stället för det andra spännet bärs miniatyren i nedre ändan av 

Scoutledare som genomgått Grundutbildning för scoutledare använder en 
lädersölja för att hålla ihop scouthalsduken. Denna kan då bära miniatyren av 
Louhivuoris spänne på sin scoutskjorta. Om scouten har både Louhivuoris spänne 
och Collans spänne kan miniatyrerna bäras bredvid varandra.
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Louhivuoris spänne instiftades 31.5.1966 i samband med överscoutchef prosten 
Verneri “Louhisusi” Luohivuoris 80-årsdag. 

Spännet ritades av Einari Liuksiala. Louhivuoris spänne är ett silverfärgat 
halsduksspänne med Verneri Louhivuoris initialer som ett spegelmonogram. 
Miniatyren är ritad av Tuomas Hyrsky. Miniatyren är ett silverfärgat, runt 
märke med diametern 12 mm och är fäst med en pinsnål. Märkets bildmotiv är 
monogrammet från Louhivuoris spänne.   

COLLANS SPÄNNE
Kåren beviljar Collans spänne åt den akela och/eller  
kapten, som på ett föredömligt sätt burit ansvar för  
sin åldersgrupps verksamhet.

Grunder för beviljande
Årligen kan en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för vargungar 
och en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för äventyrsscouterna 
få utmärkelsen. Vid ansökningstidpunkten bör den som får utmärkelsen ha 
fungerat minst två år som akela eller/och kapten. Spännet beviljas inte om mer än 

Collans spännet beviljas två likvärda akelor/kaptener som fungerar tillsammans. 
Distriktets/ FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar 
med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters 
utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Collans spännen.

 » Har på ett föredömlig sätt burit ansvar för åldersgruppens verksamhet

 » Minst två verksamhetsår som akela eller/och kapten

 » I regel ett spänne/åldersgrupps ledare/år

Historia
Collans spänne instiftades 
24.11.1993 för att hedra 

Anni Collan. Collans spänne är 

med Anni Collans initialer som 
spegelmonogram. Spännet 

bildmotiv är monogrammet från 
Collans spänne. 

Användning
Collans spänne används för att hålla ihop 
scouthalsduken. 

 På scouthalsduken används endast 
en lädersölja eller ett spänne åt gången. 
Om scouten har såväl Collans spänne 
som Louhivuoris spänne bärs endast det 
ena spännet i scouthalsduken. I stället 
för det andra spännet bärs miniatyren i 

Scoutledare som genomgått 
Grundutbildning för scoutledare 
använder en lädersölja för att hålla 
ihop scouthalsduken. Denna kan då 
bära miniatyren av Collans spänne 
på sin scoutskjorta. Om scouten har 
både Louhivuoris spänne och Collans 
spänne kan miniatyrerna bäras bredvid 
varandra.
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SANKT GÖRANS SPÄNNE
Sankt Görans spänne är  
roverscoutåldersgruppens utmärkelsetecken.

Grunder för beviljandet
Sankt Görans spännet kan beviljas åt en roverscout för minst 
två års aktiv, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. 
Märkets mottagare har på ett märkbart sätt förverkligat 
roverscoutprogrammet och hen har gjort en klar insats där. Hen 
har fungerat i ledaruppdrag i roverscoutåldern och självständigt 

antingen i kåren eller i distriktet. Märkets mottagare får vara högst 23 
år under ansökningsåret. Man kan ansöka om Sankt Görans spänne 
även åt sådana som tidigare erhållit Mannerheimspännet av andra 
klass.

 » Två år av aktiv roverscoutverksamhet 

 » Under ansökningsåret högst 23 år

Historia

avbildar en riddare till häst 
som med sin lans spetsar 

Användning

alltid då man bär scoutdräkt.
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 IDEOLOGISKA UTMÄRKELSETECKEN

MANNERHEIMSPÄNNET
Mannerheimspännet är en utmärkelse som beviljas åt en ung scout 
som anammat soutideologin och lever enligt denna. Spännet är inte ett 
förtjänsttecken för gjorda scoutuppdrag. Mannerheimspännesansökningarna 
behandlas endast en gång per år. Ansökningarna bör skickas in senast 15.11. 
Utdelningen sker kring St Göransdagen 23.4 i enlighet med traditionerna i det 
egna distriktet eller den egna kåren.

MANNERHEIMSPÄNNET  
AV II-KLASS
Grunder för beviljandet: 
Mannerheimspännet av II-klass kan beviljas en 17-19 årig scout som  
i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och 
förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag. 

Mannerheimspännet är inte ett kännetecken för varje aktiv, ung scout, utan 
den som får spännet bör skilja sig från övriga scouter i samma ålder genom att 
scoutideologin och dess förverkligande syns i personens liv. 

Sökanden bör motivera hur personen ifråga bundit sig till scoutingens 
värderingar, som beskrivs i valspråket, löftet och idealen. I ansökan bör 
det framgå hur scoutingens värderingar syns i praktiken i personens 
scoutverksamhet, i personens liv och i hur personen vuxit under sina scoutår.

VALSPRÅKET:  Var redo!
SCOUTLÖFTET: Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra 
till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

EN (ROVER)SCOUTS IDEAL ÄR ATT:

 » respektera andra 
 » älska och skydda naturen 
 » vara ärlig och pålitlig 
 » främja vänskap över gränser 
 » känna sitt ansvar och göra sitt bästa 
 » utveckla sig själv som människa 
 » söka sanningen i tillvaron

Mannerheimspännet av II-klass kan sökas åt en scout som under ansökningsåret 
fyller högst 19 år. Som grund för beviljande är också att personen som får spännet 
har erhållit spejarscout- eller explorerscoutsigillet. (Kims leende eller lejonliljan) 
Av märkets mottagare förutsätts en insats gällande kårens veckovisa verksamhet. 
Ansökan bör innehålla skolans eller arbetsgivarens rekommendation.

 » bundit sig till scoutingens värderingar 
 » under ansökningsåret 17-19 år 
 » deltar i kårens veckovisa verksamhet 
 » avlagt spejarscout- eller explorerscoutsigillet
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MANNERHEIMSPÄNNET  
AV I-KLASS

Grunder för beviljandet
Mannerheimspännet av I-klass kan beviljas en scout som 
i scout- och övrig verksamhet utmärkt sig ideologiskt. 
Mannerheimspännet av I-klass kan ansökas åt en scout 
som under ansökningsåret fyller högst 23 år, som har 
avlagt en åldersgruppsledarutbildning (akela/kapten/lots) eller Grundutbildningen 
för scoutledare. Avlagd scoutledargrundutbildning visar att scouten bundit sig till 
scoutledarens uppgifter och scoutrörelsen. 

I motiveringen skall det framgå hur mottagaren av I-klass spännet vuxit 
ideologiskt och utvecklat sina färdigheter som scoutledare. Där den som får 
Mannerheimspännet av II-klass förutsätts ha bundit sig till scoutingens 
värderingar, förväntas det av den som ska få Mannerheimspännet av I-klass 
dessutom att hen kan tillämpa scoutingens värdegrunder i sin verksamhet och 
sitt beteende. 

Den som får spännet förutsätts också delta i kårens veckovisa arbete även 

Verksamheten kan delvis ske elektroniskt (t.ex. via skype etc). Verksamhet i 
till exempel en annan kår på studieorten räknas som merit. Enbart till exempel 
månatlig projektverksamhet under veckosluten räknas inte som tillräckligt 
regelbunden. 

I-klass spännet kan fås tidigast tre år efter beviljandet av II-klass spännet. Om 
man söker Mannerheimspännet av I-klass åt en scout som inte tidigare erhållit 
spännet av II-klass bör ansökan innehålla också en motivering som svarar på 
kraven för spännet av II-klass.

 » Vuxit ideologiskt som scoutledare 

 » Under ansökningsvåret högst 23 år 

 » Deltar i kårens veckovisa verksamhet 

 » Åldersgruppsledarutbildning eller Grundutbildning för scoutledare

Användning

Om man på scoutskjortan samtidigt bär utmärkelsetecken i band eller dessas 
ordensband skall avståndet mellan dessa och Mannerheimspännet vara ungefär 2 
cm. En scout som fått både Mannerheimspännet av II- och I-klass använder endast 
I-klass spännet. Mannerheimspännet kan bäras alltid då man bär scoutdräkt.
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Historia

Kallela. I Mannerheimspännet ingår ett armborst med ett M i 

“Finlands Scouters representation, Helsingfors. Under de tjänsteresor 
jag i egenskap av Finlands riksföreståndare företog, lovade jag åt de 
raska scouter, jag å så många orter blev i tillfälle att se, ett spänne 

för att som utmärkelsetecken utdelas åt dem, vilka i sin vandel 
förverkliga scouternas vackra mål och visa sig redo, att utan fruktan 
och dagtingan stå fast vid det rätta. Min avsikt är, att genom detta 
lilla minne av Finlands Scoutförbunds första hedersledamot söka 

bidraga till att hos ungdomen hålla uppe intresset för scoutrörelsen 
och dess strävan att genom ingjutande i det uppväxande släktet 

av ridderlighetens, självuppoffringens och pliktuppfyllelsens anda 
skapa en ny generation med för ett av trånga parti- och politiska 

gränser oberoende verkligt kamrat- och broderskap nödiga fysiska, 
moraliska och medborgerliga egenskaper.

Då dessa spännen nu är färdiga och jag således kan infria mitt 
löfte har jag äran, att översända dem, överlämnande åt Finlands 

Helsingfors, den 15 februari 1920

MANNERHEIM
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SILVERSVANEN  
OCH SILVERVARGEN

Grunder för beviljandet
Silvervargen/-svanen kan beviljas en manlig/
kvinnlig scoutledare som i minst 15-25 år fungerat i ansvarsfulla 
scoutledaruppgifter inom förbundet eller distriktet och kåren och som 
uppnått en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet. 

Långvariga, konsekventa meriter inom ett av scoutingens 
delområden (t.ex. sisuscouting, utbildning, scoutfärdighetstävlingar) 
ses också som tillräckliga bevis på ansvarsfulla uppgifter. Mottagaren 
har genom sin egen exceptionellt stora insats på ett positivt och uppbyggande 
sätt fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd. Av märkets 
mottagare förväntas dessutom att hans eller hennes scoutarbete utvecklar 
scoutrörelsen och ideologiskt är mycket starkt.

Av ansökan om Silvervargen/-svanen bör framgå hela scoutledarens 
scoutkarriär med uppgifter samt motiveringar för vad som gör att personen 
ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet. För att påvisa att personen är 

till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen 
och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och 
kommuner.

Silvervargen/-svanen är inte en minnesplakett vid fyllda jämna år. 
För att få den räcker inte enbart kårmeriter eller tillfälliga projektartade 
scoutuppgifter, ens om de är stora. Innan man börjar förbereda ansökan lönar 
det sig att ta kontakt med det egna scoutdistriktet/FiSSc och ordföranden för FS 
utmärkelseteckengrupp för närmare anvisningar.

Användning
Silversvanen bärs antingen i en silverkedja runt halsen så att kedjan är under 
skjortans krage och märket på slipsen om sådan används, eller i ett mörkblått 
band. Då löper märkets band under halsduken i nacken. Framtill är märkets nedre 
kant i linje med nedre kanten på kors eller medaljer som bärs i band. Silversvanens 
band kommer under scoutskjortans krage. Om scouten har såväl Silversvanen som 
Stora förtjänstkorset bärs båda samtidigt. Silversvanens kedja måste då vid behov 
förlängas. Silversvanen kommer till följd av sättet man bär den på att komma 
utanpå Stora förtjänstkorset.
Silvervargen bärs runt halsen. Vid användning av scoutskjorta och halsduk 
kommer Silvervargen utanpå halsduken. I nacken löper märkets band under 
halsduken. Framtill är märkets nedre kant i linje med nedre kanten på kors eller 
medaljer som bärs i band. Silvervargens band kommer under scoutskjortans 
krage. Vid användning av festdräkt är Silvervargens band under rockslagen och 
märket omedelbart nedanför dessa. Om scouten har såväl Silvervargen som Stora 
förtjänsttecknet bärs båda samtidigt.
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Historia

är ritat av Toini Kallio. Silversvanen 

Kalevala, som simmar på blå vågor i en 

Silvervargen instiftades av Finlands 

78 mm lång varg i silver. Silvervargen 
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SUOMEN PARTIOLAISET 
– FINLANDS SCOUTER RY:S

SERIE MED FÖRTJÄNSTKORS
Finlands Scouters förtjänstkors är en serie märken bestående av 

Förtjänsttecknet i brons, Förtjänsttecknet i silver, Förtjänstkorset i silver, 
Förtjänstkorset i guld, Stora förtjänstkorset och Tapperhetsmärket. 

Utmärkelsetecken som räknas till Finlands Scouters Förtjänsttecken kan 

Understödare av scoutverksamheten kan tilldelas förtjänstkorset  
i silver eller guld fäst på en plakett.

FÖRTJÄNSTTECKEN

FÖRTJÄNSTTECKNET  
I BRONS

Grunder för beviljandet
Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en scoutledare som  
erkänsla för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet  
i kåren, distriktet eller förbundet. 

FÖRTJÄNSTTECKNET I SILVER
Grunder för beviljande
Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig 
och förtjänstfull verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. En person som 
tilldelats förtjänsttecknet i silver fungerar i krävande scoutuppgifter vilka präglas 
av utveckling.
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FÖRTJÄNSTKORS

FÖRTJÄNSTKORSET I SILVER
Grunder för beviljandet
Förtjänstkorset i silver kan beviljas en scoutledare eller en 
understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig, 
förtjänstfull verksamhet Finlands Scouter eller distriktet 
till fromma, eller för ytterst förtjänstfull verksamhet kåren 
till fromma. Den som tilldelas förtjänstkorset i silver bör ha 
uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå.

FÖRTJÄNSTKORSET I GULD
Grunder för beviljandet
Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare eller en 
understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig 
och ytterst förtjänstfull verksamhet vilken kommit den 
riksomfattande scoutverksamheten samt distriktets  
och kårens scoutverksamhet till godo.

STORA FÖRTJÄNSTKORSET
Grunder för beviljandet
Stora förtjänstkorset kan beviljas en scoutledare som  
erkänsla för exceptionellt förtjänstfull verksamhet 
Finlands scoutrörelse till fromma. Av mottagaren förutsätts 
riksomfattande scoutuppgifter, samt att han eller hon nått 
en erkänd ställning tack vare sina scoutmeriter och sin 
personlighet.

TAPPERHETSMÄRKET
Grunder för beviljandet
Tapperhetsmärket kan beviljas för en handling genom vilken 

den nödställda eller vardera varit i uppenbar livsfara. Detta, 

räddare samtidigt kan de alla beviljas varsitt med eget namn, 
men med samma nummer och datum, försedda märke.
Som bilaga till ansökan bör man lägga till t.ex. myndigheters 
utlåtande om händelsen, eventuella tidningsartiklar och övriga 
utomstående utredningar av händelsen.
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ANVÄNDNING AV FÖRTJÄNSTKORS

Utmärkelsetecken som bärs i band förses med en fästanordning. 
Fästanordningen får inte synas utanpå banden, eller mellan dem. Då scouten 

rad i rangordning. Det märke som har den högsta rangen bärs närmast kroppens 
mittlinje.

måste märkenas band läggas så de 
överlappar varandra, på så sätt att bandet till ett märke av högre valör alltid 
kommer ovanpå bandet till ett märke av lägre valör. Samtliga band läggs lika 
mycket över följande band. Sex utmärkelsetecken fästs i en fästanordning av fem 

skall vara i vågrät linje uppe, och utmärkelsetecknen på motsvarande sätt i vågrät 
linje nere. 

Längden på banden bestäms av FS förtjänsttecken (eller motsvarande) vars band 
är 5 cm långt. Banden till de övriga märkena förkortas eller förlängs enligt behov. 

som givits för dessa.

Stora förtjänstkorset bärs runt halsen. Märkets band kommer under skjortans 
krage. Vid användning av slips kommer såväl bandet som märket utanpå slipsen. 
Om scouten har både Stora förtjänstkorset och Silversvanen eller Silvervargen, bärs 
bägge tillsammans.

bär han eller hon dem alla 
samtidigt, eftersom varje märke är beviljat för olika hjältedåd. Tapperhetsmärket 
bärs och används som övriga i band burna utmärkelsetecken.
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Historia

hög försilvrat FS emblem på ordensbandet.
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ÖVRIGA TECKEN

Historia

SANKT GÖRANS PLAKETT
Grunder för beviljandet
Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare 
av scoutverksamheten för förtjänstfull verksamhet till fromma 
för kår, distrikts eller riksomfattande scoutverksamhet.
Några exempel där Sankt Görans plakett beviljats: 
En person hade skött om renoveringen av kårlokalen i tolv år. 
En person hade varit revisor för kåren i 18 år. En person hade 
varit verkligt aktiv medlem och medelinsamlare i föräldrarådet 
i sju år. En person hade avgiftsfritt upplåtit sin mark till 
lägerområde i 11 år.
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SUOMEN PARTIOLAISET  
– FINLANDS SCOUTER RY:S  
STANDAR
 
Grunder för beviljandet
Standaret kan beviljas scouter som tack för långvarig, framgångsrik och omfattande 
scoutverksamhet eller understödare av scoutarbetet som utmärkelse för långvarig 
verksamhet scoutrörelsen till fromma samt samfund som tack och utmärkelse för 
långvarigt samarbete. Standaret är snarast tänkt för förbundets egen användning 
och det beviljas av förbundets styrelse.

Historia
Standaret har ett blått FS emblem 

Standarets fot är av grå marmor 

silverplatta för ingravering av 
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ATT KOMMA IHÅG VÄLMERITERADE 
UTLÄNDSKA SCOUTLEDARE
Utmärkelsetecken som hör till Finlands Scouters serie med förtjänsttecken kan 

ett förtjänsttecken kan göras både av scoutsamfund och av enskilda scoutledare. 
Ur ansökan bör framgå förutom personuppgifter också titel inom scoutingen och 
möjliga scoutuppdrag. Dessutom bör en motivering ingå, där det framgår hur 
förtjänstfulla och betydelsefulla personens gärningar varit. Förtjänsttecknet delas 
gärna ut i början av ett scoutuppdrag eller i mitten, då värdet av utmärkelsen är som 
störst för de internationella förbindelserna.   

Grunder för beviljandet
Till utländska scoutledare kan man i huvudsak ansöka om förtjänstteckenseriens 
förtjänsttecken i brons eller i silver. Förtjänsttecknen beviljas för lång verksamhet. 
I undantagsfall tas betydande scoutgärningar i beaktande. Grunder för beviljandet 

Scouternas förtjänsttecken kan även beviljas för ett betydelsefullt utfört uppdrag, 

Att dela ut förtjänsttecknet

Utdelare av förtjänsttecknet är organisationens ordförande, internationella 
ombudsmän eller en annan av ordförande befullmäktigad scoutledare. 
Förtjänsttecknet kan delas ut i samband med en konferens, ett besök i Finland eller 
ett annat internationellt tillfälle. Utdelningen kan också ske på en Jamboree eller på 
ett annat scoutläger. 
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OFFICIELLA UTMÄRKELSETECKEN
Att bevilja utmärkelsetecken i Europa har sina rötter i de riddarordnar som 
grundades på 1300-talet och vars huvudsakliga uppgift blev att bevilja riddar- 

Frihetskorsets orden som grundades år 1918. Finlands Vita Ros orden grundades år 
1919 och Finlands Lejons orden grundades år 1942.

långvariga påverkare. Förslag på personer som kunde få utmärkelsetecken kan 
lämnas in av enskilda medborgare eller samfund eller arbetsgivare. När man 
ansöker om dessa märken bör man i förslaget samla in information om utbildning, 
huvud- och bisyssla, förtroendeuppdrag och annan verksamhet. Till ansökan 
bifogas inga rekommendationer från olika håll, utan uppdragen listas som på en 

klass bestäms inte, utan märket beviljas enligt tjänste- eller samhällelig ställning. 
Märkena är indelade i fem klasser. Förslagen ska när det gäller scouter tillställas 

värdigaste platsen på fest- eller scoutdräkten.

också alla de förtjänsttecken och de kors och medaljer för fosterländsk verksamhet 
som statsmakten har grundat och beviljar. De senare är till sin natur militära eller 
hör till försvaret.

som till sin natur påminner om statsmaktens märken, som delas ut av olika 

hör förutom de utmärkelsetecken Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
delar ut också bl.a. de utmärkelsetecken som Finska Hushållningssällskapet r.f. 
och Centralhandelskammaren delar ut för att belöna visade förtjänster inom 
den ekonomiska branschen samt de utmärkelsetecken som Kommunförbundet 
r.f. delar ut till långvariga anställda inom kommun eller kommunförbund. 
Centralhandelskammarens förtjänsttecken kan sökas åt t.ex. scouttjänstemän. 

utmärkelsetecken och på scoutskjortan fästs de på värdefullare plats än 
scoututmärkelsetecknen.
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UTMÄRKELSETECKEN FÖR SCOUTANSTÄLLDA
Scoutanställda utför under sitt arbetsförhållande professionellt, yrkeskunnigt 

för välutfört, förtjänstfullt och långvarigt arbete gagnar hela scoutfältet. Till 
skillnad från utmärkelsetecken som beviljas scoutledare för deras frivilliga insats, 
fungerar arbetsgivaren som ansökande/beviljare i dessa fall. Den som fungerar i 
rollen som arbetsgivare, förpliktas av de allmänna principerna för arbetsgivare 
och uppmärksammandet av hela arbetskarriären. Med scoutanställd avses i 
detta fall förutom anställda hos Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry och 
A-medlemmarnas organisationer även jämlikt anställda hos FS B-medlemmar, 
övriga region- och lokalorganisationer samt anställda hos scoutstiftelser och andra 
understödande samfund. 

Riddarordnarnas utmärkelsetecken
Då man funderar på utmärkelser bör man i förstahand alltid prioritera riddarordens 

cykeln. Vid ansökan om riddarordens utmärkelsetecken uppmärksammas alla 
meriter, både inom scouting och övriga instans, övriga föreningar och i det 
civila livet. Minimikravet för riddarordens utmärkelser är oftast minst 20 år av 
förtjänstfull tjänstgöring.

Centralhandelskammarens förtjänsttecken
Centralhandelskammarens förtjänsttecken kan beviljas för minst 10 års tjänst hos 

i järn beviljas för en särskilt betydande gärning för föreningen. För scoutanställda 
uppmärksammas tjänsteår främst med Centralhandelskammarens förtjänsttecken.

Scouternas utmärkelsetecken
Finlands Scouters utmärkelsetecken ansöks, behandlas, beviljas och 

överlåtes i enlighet med gällande anvisningar för utmärkelsetecken. Scouternas 
utmärkelsetecken beviljas för frivillig scoutverksamhet som gagnar scouting, 
scoutverksamheten eller scouterna. Dessa beviljas inte enbart på basen av 
tjänstgöring som scoutanställd. Ifall mottagaren verkat som frivillig med 
ansvarsfulla förtroendeuppdrag, är inte tjänsten som scoutsanställd ett hinder för 
beviljandet av scouternas utmärkelsetecken.

utmärkelsetecken är i enlighet med detta det sista och därmed ett ytterst ovanligt 
sätt att uppmärksamma uppdrag. Om en scoutanställd uppmärksammas med 
scouternas utmärkelsetecken bör man vid utdelningen poängtera motiveringen för 
beviljandet d.v.s. den anställdas insatser som frivillig inom scoutverksamheten.
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SCOUTUTMÄRKELSER  
TILL SAMHÄLLELIG AKTÖR
En för scouterna värdefull aktör är en person som förhåller sig positiv till 
scoutverksamheten och befrämjar förutsättningarna för scouting. Förtjänstkors 
kan även beviljas utomstående aktörer och understödare.

Utmärkelser:
 » Förtjänstkorset i silver

 » Förtjänstkorset i guld

 » Förtjänstkorset i silver fäst på en plakett

 » Förtjänstkorset i guld fäst på en plakett

 » St Görans plakett (privatperson eller samfund)

 » Finlands Scouters standar (till scout, scoutunderstödare eller samfund)

Förtjänstkors till understödare
Förtjänstkorset i silver och guld kan beviljas till en enastående understödare av 
förbundet. Förtjänstkorset i silver kan beviljas åt en scoutledare eller understödare 
av scouting som erkännande för långsiktigt och förtjänstfullt arbete för Finlands 
Scouter eller distriktet samt ytterst värdefull verksamhet kåren till fromma. 
Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare eller understödare av scouting 
som erkännande för långsiktigt och förtjänstfullt arbete som nationellt och lokalt 
gagnat scoutverksamheten.
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SUOMEN PARTIOLAISET  
– FINLANDS SCOUTER RY:S 
UTMÄRKELSETECKENGRUPP OCH ANDRA 
INSTANSER SOM BEVILJAR MÄRKEN 
Styrelsen väljer utmärkelseteckengruppens ordförande och utser också de övriga 
medlemmarna på förslag av ordföranden. Utmärkelseteckengruppen väljer 
en vice ordförande bland sina medlemmar. Mandatperioden bestäms enligt 
arbetsordningen.

Utmärkelseteckengruppen behandlar samtliga utmärkelseteckensansökningar 
som tillställs den. I frågan om de högsta utmärkelsetecknen ger gruppen ett 
utlåtande som bifogas ansökan, och i frågan om de övriga märkena besluter 
gruppen om deras beviljande. Louhivuoris spänne och Collans spänne beviljas 
av kåren, vars beslut övervakas av distriktets/ FiSSc:s utmärkelseteckengrupp. 

och scoututmärkelsetecken. Därtill sköter gruppen om förberedandet, skötseln och 
utvecklandet av annat som hör till dess verksamhetsområde. 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s styrelse har befullmäktigat en grupp 
bestående av förbundets ordförande och viceordförande, scoutrådets ordförande 
och utmärkelseteckengruppens ordförande beviljandet av förbundets högsta 
utmärkelsetecken (till Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s förtjänstkors 
hörande Stora Förtjänstkorset och Förtjänstkorset i guld, Silversvanen och 
Silvervargen). Förbundets standar beviljas av förbundets styrelse.

LITTERATUR OM UTMÄRKELSE-  
OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
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BILAGA 1 
ANVISNINGAR  
FÖR HUR MÄRKEN 
FÄSTS

FS 

i brons 

St Göransspänne 

Kårens 
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BILAGA 2  

Ett nationellt (inte 

fästs på den mest 
värdiga platsen, d.v.s. 

längst till höger, 
närmast mitten av 
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BILAGA 3 
SILVERSVANEN BÄRS 
PÅ FÖLJANDE SÄTT: 

BILAGA 4 
SILVERVARGEN BÄRS 
PÅ FÖLJANDE SÄTT:
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BILAGA 5 
COLLANSPÄNNE



Anvisningar för hur märken fästs.
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BILAGA 6 
MANNERHEIMSPÄNNET 
PÅ KLÄNNING OCH 
SKJORTA 



Anvisningar för hur märken fästs.
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BILAGA 7
FÄSTANDE AV 
ORDENSBAND 

Fästanordning för 

På bilden 

sommarmodell. 

motsvarande sätt på 



FINLANDS SVENSKA
SCOUTER R.F:S

TACKSAMHETSTECKEN
Tacksamhetstecknet, som ritats av Henrik ”Slade” Ingelius togs i bruk 1980. 

scoutlilja på en treklöver och bärs i ett grönt band med breda vita ränder.

Personen som tilldelats den tidigare varianten av tacksamhetstecknet utan 
band kan byta ut sitt utmärkelsetecken genom att kontakta förbundskansliet.

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS III (TT-III)
Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för minst 3 års aktivt scoutarbete 
inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren bör ha fyllt 18 år. 
Märket är bronsfärgat.

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS II (TT-II)
Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för långvarigt och aktivt 
scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Minst 3 år bör ha gått 
sedan scouten beviljats FS förtjänsttecken i brons. Märket är silverfärgat.

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS I (TT-I)
Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för exceptionellt långvarigt och 
aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren 
skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och 

HEDERSMÄRKET I SILVER (HM-SILVER)

scoutverksamhet på kår-, region-, eller förbundsnivå. Märket är en 
silverfärgad nål.
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HEDERSMÄRKET I GULD (HM-GULD)
Kan tilldelas utomstående, som aktivt och på ett betydelsefullt sätt 

region- eller förbundsnivå. Märket är en guldfärgad nål.

RIKTGIVANDE ORDNINGSFÖLJD  
FÖR UTMÄRKELSETECKEN

 FiSSc FS

  Louhivuoris spänne
  Collans spänne
  MSP II
  MSP I
  Sankt Görans spänne

 
 TT-III FS Förtjänsttecken i brons
 TT-II
  FS Förtjänsttecken i silver
  FS Förtjänstkors i silver
 TT-I
  FS Förtjänstkors i guld
  Silversvanen, Silvervargen
  FS Stora Förtjänstkors
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