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LEIPÄPOIKA-PALVELUMERKIN SUORITUSOHJEET
Taustaa Leipäpojalle:
”Raamatun leipäpoika” on Olavi ”Ola” Lehdon Versoille
veistämä puuveistos eli totemi. Ola veisti Leipäpojat Santalan
tervalepästä.

Leipäpoika on toteutus Raamatun pienestä pojasta, jolla oli vain
viisi leipää ja kaksi kalaa. Yhteiseen käyttöön luovutettuina
vähäiset eväät koituivat ravinnoksi tuhansille.

Leipäpojan sanoma on, että meidän tulee jakaa omastamme;
siitä, mitä meillä on ja mitä me osaamme. ”Lahjaksi olette
saaneet, lahjaksi antakaa” - Jeesus. 

Ison Leipäpojan Ola uskoi Jyväskylän Versojen hoitoon.
Lippukunnat voivat lainata kyseistä leipäpoikaa
korvauksetta omiin tilaisuuksiinsa vastaten kuljetuksista.

Leipäpoika-harrastusmerkki on tehty puisen leipäpojan pohjalta.
Ensimmäisen kerran merkkiä oli mahdollista suorittaa Suomen
Vapaakirkon kesäjuhlilla Seinäjoella 1996 Versojen
palvelutempauksessa. Silloin partiolaisten tuotto meni Pietarin

katulasten auttamiseen.

Merkin suoritusvaatimukset:
– Leipäpoika on Versojen käyttöönottama ”oma” vihreäreunainen harrastusmerkki. Merkki on

Suomen Partiolaiset ry:n tunnustoimikunnan hyväksymä taitomerkki.
– Leipäpoikamerkin suoritustaso pidetään vaativana.
– Leipäpoikamerkin suorittamiseen liittyvän projektisuunnitelman hyväksyy Suomen Vapaakirkon

Nuoret ry:n (SVN) partiotoimikunta tai SVN:n partiotyöstä vastaava toimihenkilö. Varsinaista
suoritusta valvoo lippukunta.

– Perusajatuksena suorituksessa on palvelutempaus, jonka tuotto/hyöty ohjataan selkeästi
lippukunnan ja/tai taustayhteisön ulkopuolella tehtävään
hyväntekeväisyystyöhön/auttamiseen.

– Leipäpoikamerkin voi suorittaa joko Versojen valtakunnallisilla tempauksilla tai
lippukunnan/vartion omalla tempauksella.
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1. VERSOJEN VALTAKUNNALLISET TEMPAUKSET
– Suoritustavoista ja mitoituksesta vastaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n

partiotoiminnasta vastaava toimihenkilö yhdessä partiotoimikunnan kanssa.
– Esim. Kesäjuhlatempaukset/projektit, vuosiprojektit ...

2. LIPPUKUNNISSA TAPAHTUVA SUORITUS

A) Suoritusvaiheet 
– Suunnitelma annetaan etukäteen hyväksyttäviksi SVN:n partiotyöstä vastaavalle

toimihenkilölle/partiotoimikunnalle.
– Projekti toteutetaan mahdollisten korjausten ja hyväksynnän jälkeen.
– Suorituksen jälkeen raportti toteutuksesta toimitetaan SVN:n partiotyöstä vastaavalle

toimihenkilölle / partiotoimikunnalle.
– Suorituksen hyväksymisen jälkeen Leipäpoikamerkit lähetetään lippukunnalle, joka vastaa niiden

jakamisesta suorittajille.
– SVN kirjaa toteutetut suoritukset. 

B) Projektin mitoitus
– Ideana ja lähtökohtana on tehdä omalta kannalta pyyteetöntä työtä, jossa heijastuu perinteinen

partion palveluhenki.

C)Suoritustaso vartiolaisille
– aktiivista työtä/toimintaa vähintään 4 tuntia, jolla voi saada taloudellista tai konkreettista

apua (suunnitteluaika ei kuulu mukaan).
– Ei yksinomaan mikään lippukunnan tilaisuus esim. adventtikalentereiden tai joululehtien myynti

ei käy suorituksesta / projektista.
Vartio voi esimerkiksi suorittaa palvelutehtävän, johon kaikki vartion jäsenet osallistuvat
aktiivisesti. Sillä voidaan esim. Hankkia varat oman kummilapsen kannatamsieksi vähintään 2 kk /
vuosi ja vaeltajilla vähintään 3 kk/vuosi.
– Projektin valmisteluun ja suunnitteluun täytyy osallistua koko vartion.
– Suorituksen voi jakaa useampaan osaan.
– Vaatii aina etukäteissopimusta toisen osapuolen kanssa.

D) Vaeltajat
Kuten vartiolaiset, mutta toiminnan kesto on vähintään 10 tuntia.

E) Johtajat 
Kuten vaeltajat ja sen lisäksi kokonaisvastuunottaminen projektista. 


