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Historiaa

– C. G. Mannerheim toimi 
valtionhoitajana Suomen 
itsenäistyessä. Hän matkusti virkansa 
puolesta ympäri maata, tapasi paljon 
partiolaisia, jolloin muodostui vahva 
yhteys partiolaisten ja Mannerheimin 
välille. 

– Kenraali Mannerheim kutsuttiin 
16.8.1919 ensimmäiseksi 
kunniapartiolaiseksi.

– Hän ilmoitti 15.2.1920 Suomen 
partiolaisille perustaneensa 
ansiomerkin Mannerheim-soljen. 

– Soljen suunnitteli yksi Suomen 
tunnetuimmista taitelijoista, Akseli 
Gallen-Kallela.



Historiaa

”Niillä virkamatkoilla, joita tein ollessani 
Suomen valtionhoitajana, lupasin niille 
reippaille partiolaisille, joita niin monilla 
paikkakunnilla olin tilaisuudessa näkemään, 
soljen jaettavaksi kunniamerkkinä niille 
heistä, jotka käytöksellään toteuttavat 
partiolaisten kauniin päämäärän ja 
osoittavat olevansa valmiit järkähtämättä ja 
ilman pelkoa pitämään kiinni siitä mikä on 
oikea.” 
(C.G.Mannerheim)



Mannerheim-soljet

– Tunnustus nuorelle 
partioideologian sisäistämisestä

– Saajan tulee erottautua samanikäisistä 
muista partiolaisista siinä, että partioaate 
ja sen toteuttaminen näkyvät hänen 
elämässään

– Anotaan vain kerran vuodessa, 
aina 15.11. mennessä – Kuksassa



Ikärajat

– II luokan MS-solki 
– 17-19-vuotiaalle

– I luokan MS-solki
– max. 23-vuotiaalle
– II luokan soljesta kulunut min. 3 vuotta

– Iät aina anomisvuoden 
mukaan
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II luokan MS-solki

– Anomisvuonna 17-19-vuotias
– Pitää olla tarpoja- tai samoajaikäkauden 

päättömerkki
– Osallistuttava viikoittaiseen 

lippukuntatoimintaan

– Koulun tai työnantajan 
puolto tarvitaan



II luokan MS-solki

– Kerro, miten partion arvot (tunnus, 
lupaus, ihanteet) näkyvät nuoren 
elämässä, partiotoiminnassa ja kasvussa 
partiovuosien aikana

VINKKI

Valitse ihanne ja mieti, miten se näkyy  ja 
toteutuu nuoren toiminnassa, ja kirjaa 
hakemukseen.

Valitse seuraava ihanne ja toista ja toista…



Partion arvopohja
– Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja 

nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden

– Tunnus
– Ole valmis

– Partiolupaus
– Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja 

maailmaa, toteuttaa ’ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille

– Partioihanteet
– kunnioittaa toista ihmistä
– rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
– olla luotettava
– rakentaa ystävyyttä yli rajojen
– tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
– kehittää itseään ihmisenä
– etsiä elämän totuutta



I luokan MS-solki

– Anomisvuonna enintään 23-vuotias
– II lk:n soljen myöntämisestä kulunut vähintään 

3 vuotta
–Voidaan myöntää myös sellaiselle, jolle ei ole II lk:n

solkea myönnetty  anomustekstin vastattava myös 
II lk:n soljen vaatimuksiin

– Pitää olla suoritettuna pj-peruskurssi tai 
ikäkausi-johtajakoulutus 
(akela/sampo/luotsikurssi)

– Osallistuttava viikoittaiseen 
lippukuntatoimintaan



I luokan MS-solki

– Kerro, miten nuori on aatteellisesti
kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt

VINKKI

Valitse ihanne ja mieti, miten se näkyy 
nuoren toiminnassa ja millaista kasvua 
tämän ihanteen osalta on tapahtunut, ja 
kirjaa hakemukseen.

Valitse seuraava ihanne ja toista ja toista…



Partion arvopohja
– Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja 

nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden

– Tunnus
– Ole valmis

– Partiolupaus
– Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja 

maailmaa, toteuttaa ’ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille

– Partioihanteet
– kunnioittaa toista ihmistä
– rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
– olla luotettava
– rakentaa ystävyyttä yli rajojen
– tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
– kehittää itseään ihmisenä
– etsiä elämän totuutta



I luokan MS-solki

– Voi hakea, vaikka ei olisi II luokan MS-
solkea alla
– Anomisvuonna täytettävä vähintään 20 vuotta

– Hakemuksessa kerrottava myös II luokan 
soljen saamiseksi vaaditut asiat
– Tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkki 
– Koulun tai työnantajan puolto
– Perustelut kattavammat



Mitä tarvitaan ?

1. Ansiomerkkiehdotus
Kuksassa

2. Koulun/työpaikan 
suositua (puolto)
• Paperilomakkeeseen TAI
• Erillinen lomake 

(skannattuna)

3. Perustelut liitteellä

http://www.hp.partio.fi/ansiomerkit-ja-tunnukset

../OneDrive/Hobby/01 Partio/06 Hämeen Partiopiiri/MS-puoltopohja.pdf


Hakemuksessa huomioitavaa

– Partiolaisella pitää olla jäsenmaksu 
maksettuna

– Kerrottava, miten osallistuu lippukunnan 
viikkotoimintaan

– II luokan MS-solki:
– Mainittava päättömerkkien saantivuodet

– I luokan MS-solki: 
– Mainittava onko pj-valtakirja 

vai onko käynyt ikäkausi-
johtajakoulutuksen 
(vuosiluku)



Hakemuksessa huomioitavaa

– Ansiomerkin saajan lähisukulainen ei voi 
allekirjoittaa ehdotusta, sen lausuntoa tai 
liitettä 

– Toimitusosoitteeksi Tampereen 
Partiotoimisto aina, kun merkki jaetaan 
paraatissa
– Hämeen Partiopiiri ry

Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere



Kysyttyä/vastattua

– Viikoittainen toiminta:
– Jos ei vedä viikoittain kokoontuvaa ryhmää, 

pitää kertoa, miten muissa pesteissä antaa 
viikoittain lippukunnalle/aluejärjestölle/piirille 
aikaansa

– Kaikki ansiomerkkianomukset lähetetään 
piiriin ja piiri toimittaa ne tarvittaessa 
eteenpäin
– Hämeen Partiopiiri ry

Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere



KERTAUKSENA

– Mannerheim-soljet ovat aatemerkkejä,
NE EIVÄT OLE tunnustus tehdystä partiotyöstä.

– Perustele, miten merkin saaja on sitoutunut partion 
arvoihin
– tunnus, 
– lupaukset ja 
– ihanteet. 

– Ehdotuksessa tulee selvittää, miten nämä partion arvot 
näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan, 
elämässään ja hänen kasvussaan partiovuosien aikana. 

– Koulun tai työnantajan puollolla varmistetaan sitoutuminen 
samoihin arvoihin myös partion ulkopuolella. 

– Haetaan 15.11. mennessä Kuksasta



Huomioita

– Mitä tulee huomioida lisättäessä liitteitä 
Kuksaan? 
– Nimeäminen esim: 

MSII_Pekkahenkilo_puolto.pdf

– Käsittely 15.11 ja ansiomerkkiryhmän 
kokouksen välillä… 
– Piirin ansiomerkkiryhmä tutkii hakemukset ja 

pyrkii kyselemään lisätietoja, jos puutteellisesti 
täytettyjä.


