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Ilves ja hämäläiset partiolaiset

Hämeen Partiolaiset ry:n lippu 7.11.1981



  

Hämeen vaakuna
    Punaisessa kentässä 

kävelevä kultainen 
ilves, jonka 
korvatöyhdöt mustat; 
saatteena ilveksen 
yläpuolella kolme 
kuusisakaraista tähteä 
ja alapuolella neljä 
ruusua sijoitettuna 1+3; 
kaikki hopeaa.



  

Piirimerkin historiaa
    Vuonna 1946 HÄPP 

julisti Häme-merkin 
suunnittelukilpailun. 
Sen voitti Leo Puula 
oheisella 
esityksellään. Sitä ei 
kuitenkaan valittu 
käyttöön, koska 
piiritoimikunta katsoi 
sen muistuttavan 
liiaksi varsinaista 
Hämeen vaakunaa. 



  

    Ensimmäinen piirimerkki 
otettiin käyttöön 
Vierumäen suurleirillä 
kesällä 1948 ja se oli 
tiettävästi ensimmäinen 
piirimerkki Suomessa. 
Ensimmäisen hämäläisen 
piirimerkin tunnus oli 
Häme-huudon innoittama 
hiipivä ilves. Merkin 
suunnittelija oli J. Raunio. 

    
    Hyvin saman oloinen 

merkki oli käytössä jo 
vuonna 1947 Ilvesleirillä 
Kolhossa. 

painettu Häme-merkki

vuoden  -47 leirin merkki



  

1.9.1961 käyttöön otettu kudottu Häme-merkki



  

Viimeisin
Häme-merkki
ennen piirien
yhdistymistä.

Käyttöönotto
30.7.1979



  

Uusimmat piiritunnukset alkaen 
1.1.2010

                                              piirimerkki 

            lippu                              piirihuivi



  

Hämeen piirin ansiotunnukset
     Hämeessä piirin ansiomerkkien historia 

alkaa kesästä 1949, kun HÄPP:n 
piiritoimikunta vahvisti ensimmäisten 
ansiomerkkien myöntöperusteet. Merkkiä 
oli kahta luokkaa niklattu (pojille 
myönnettävä) ja hopeoitu (partiojohtajille 
myönnettävä). Kantotapa oli 
ansiomerkeiksi perin omintakeinen, sillä 
ne tuli kiinnittää vyöhön.

     Asiaan tuli muutos 1956, jolloin 
kantopaikka muuttui puseroon ja merkkien 
väritykseen tuli selkeämpi ero eli jatkossa 
puhuttiin II lk:n ansiotunnuksesta 
(hopeoitu) ja I lk:n ansiotunnuksesta 
(kullattu). Merkin muoto pysyi samana ja 
se oli piiritunnuksen tavoin J. Raunion 
suunnittelema. 

             m/49



  

I lk:n ja II lk:n ansiotunnukset
(m/56)



  

Hämeen partiolaisten ansiomitalit ja -merkki 
     Seuraten SPJ:n mallia, myös Hämeessä virisi ajatus uudistaa 

ansiotunnukset mitalimuotoisiksi. Matti Nummelinin 
suunnittelemat mitalit otettiin käyttöön piiritoiminnan 50-
vuotispäivänä 9.10.1971. Alkuun käytössä oli kultainen ja 
hopeinen ansiomitali yli 17-vuotiaille ja kuparinen ansiomerkki 
alle 17-vuotiaille. Käytöstä poistetut I- ja II-lk:n ansiotunnukset 
vaihdettiin uusiin merkkeihin.

    Viimeisin vanhan piirin ansiotunnussääntö tuli voimaan 
1.1.1996 jolloin mitalisarjaan lisättiin pronssinen ansiomitali. 
Ikärajoiksi muodostui kupariselle alle 20 v, pronssinen yli 20 v 
ja hopeinen yli 25 v. Kultaiselle mitalille ei ole asetettu ikärajaa. 
Kuparinen merkki kannetaan aina ja muista mitaleista vain 
korkeinta luokkaa.



  

Kultainen, hopeinen ja pronssinen 
ansiomitali ja kuparinen ansiomerkki 



  

Plaketit
   Hämeen Partiolaisten kultainen, hopeinen 

tai kuparinen ansioplaketti voidaan 
myöntää ansiokkaasta partiotoiminnasta 
tai partiotoiminnan tukemisesta.  



  

Ilves-laatta
Ilves-laatta on "erikoisin Hämeen Partio-
laisten ansiomerkeistä. Se on 36cm hal-
kaisijaltaan oleva
pronssinen laatta,
jonka on suunni-
tellut Matti Num-
melin. 



  

Pienoisliput (vas.)

 

Hämeen partiopojat ry
11.5.1956 (19.7.-53)
Antti Saarela

Hämeen Partiolaiset ry
7.11.1981
Kalle Lehtonen

Hämeen Partiotytöt ry
23.2.1970 (23.4.-63)
Kalle Lehtonen



  

Mestaruusmitalit

HÄPP:n mestaruusmitalit m/51:
kulta, hopea ja pronssi
Suunnittelija pj Helge Pohjavirta

HP:n mestaruusmitalit m/87:
Kulta, hopea, pronssi 
Suunnittelija Matti Nummelin 



  

Muuta Ilves-materiaalia
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