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HÄMEEN PELASTUSLIITON NUORISOLEIRIMERKKIOHJE
1§ Malli ja vuosijako
Liiton nuorisoleirimerkki on liiton logosta mukailtu pieni vaakunamuotoinen ilves-merkki, jossa
ilveksen tassusta lähtee tulisoihtu ja yläreunassa on kolme isoa viisi sakaraista tähteä ja
alareunassa neljä pientä pyörylää, joista yksi sijaitsee ilveksen jalkojen välissä. Merkkiä on
kolmea eri väriä, joista keltapohjainen on kolmen leirin merkki, vihreäpohjainen 10 leirin
merkki ja turkoosipohjainen 20 leirin merkki. Lisäksi on 30 leirin merkki, joka on kullatulla
reunuksella oleva vihreäpohjainen merkki, jonka ilveksen, sakaroiden ja pyörylöiden ääriviivat
ovat kultaisella värillä piirretty. Korkeimpana oleva 30 leirin merkki on jaettava arvoon
kuuluvasti kesäleirin päättäjäisissä ja luovuttamisen yhteydessä sen saajalle luovutetaan
myös kunniakirja.
2§ Peruste
Merkin tarkoituksena on osoitaa merkin kantajan leiriaktiivisuus. Merkkiä ovat oikeutettuja
kantamaan sellaiset henkilöt, jotka ovat osallistuneet nuorisotyön järjestämille nuorisoleireille.
Mukaan laskettaviin leireihin katsotaan kuuluviksi nuorisotyön järjestämät koulutusleirit, joiden
kesto on vähintään viisi vuorokautta. Mukaan voidaan laskea myös valtakunnalliset leirit sekä
muiden liittojen järjestämät koulutusleirit. Leirillä on pitänyt olla vähintään puolet sen
kestoajasta.
3§ Anomus
Merkkianomuksessa on hankinnan yhteydessä oltava mukana henkilön palokunta, nimi sekä
vuosiluvut ja paikkakunnat tai leirin nimet. Nuoriso-osastolaisella on oltava osastonjohtajan
allekirjoitus anomuksessa. Lisäksi anomukseen on liitettävä kopiot leiritodistuksista tai kopio
punaisen opintokirjan sivuista tai jokin muu tapa, jolla osallistumisoikeus voidaan varmentaa.
4§ Hankinta
Merkkejä voi hankkia liiton toimistosta tai leirin aikana kanttiinista toimittamalla sinne tämän
ohjeen mukaisen listauksen leireistä, joille on osallistuttu sekä maksamalla merkin
lunastusmaksun. 30 leirin leirin merkit hankkii ja luovuttaa liitto kustannuksellaan.
Merkkianomukset luovutetaan liiton toimistoon. Palokunnan nuoriso-osasto vastaa merkkien
oikeellisuudesta.
5§ Käyttöohje ja sijoitus palokuntapuvussa
Merkkiä kannetaan kaikissa palokuntapuvuissa oikean rintataskun yläpuolella tai vastaavassa
kohdassa keskellä tai jos siinä on muita merkkejä (vuosimerkit), niiden oikealla puolella. Vain
yhtä merkkiä kannetaan kerrallaan. Nuoriso-osastolaiset kantavat merkkiä vastaavassa
kohdassa haalarissaan.
6§ Muuttaminen ja muutoshistoria
Tätä ohjetta voi muuttaa tai tarkistaa Hämeen Pelastusliitto Ry:n nuorisotyötoimikunta.
Ohje päivitetty ja hyväksytty nuorisotyötoimikunnan kokouksessa 18.10.2015.
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jatka tarvittaessa kääntöpuolelle…

___________________________________________
Nuoriso-osastonjohtajan allekirjoitus

Liitteiksi todiste leiristä, esim. kopio punaisen opintokirjan sivuista taikka kopiot leiritodistuksista

