Partiopaita
Partiolaiset käyttävät partiopaitaa, joita on sinisiä ja ruskeita. Kuusenkävyt käyttävät sinistä
partiopaitaa.
Sudenpennut käyttävät partiopuseroa, ja seikkailijoista ylöspäin käytetään ns.
kauluspaidan näköistä partiopaitaa, josta miehille ja naisille on omat mallinsa.
Partiopaitaa käytetään siis seikkailijoista ylöspäin ja siihen ommellaan partiomerkkejä, joten
paita kannattaa ostaa hieman liian isona, jotta se menee kauan, ja jottei merkkejä tarvitse
sitten siirtää useasti. Paidan alle tulee myös mahtua tarpeeksi (lämmintä) vaatetta, sillä
paitaa käytetään esimerkiksi joulukadun avajaisissa ja leireillä lipunnostossa ja -laskussa
(myös talvisin). Partiopusero/-paita tulee ostaa lupauksenantoon mennessä (lupaus
annetaan partiopaita päällä).
Sudenpentujen partiopusero maksaa 15 euroa ja partiopaita maksaa 49 euroa.
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Partiovyö
Partiopaidan kanssa voi käyttää partiovyötä, mutta se ei ole pakollinen. Partiovyö on
ruskea ja sen soljessa lukee Ole valmis. Partiovyö maksaa 19 euroa.

Partiohuivi
Partiolaiset liikkuvat aina huivi kaulassa. Partiohuivi on kolmionmallinen, ja sitä pidetään
rullattuna kaulassa. Yleisin huivinväri on sininen, mutta monella lippukunnalla huivissa on
muutakin väriä. Kuusenkävyt käyttävät sinistä partiohuivia.
Partiohuivin kärkeen ommellaan lippukunnan huivimerkki.
Partiohuivin ja huivimerkin saa lupauksenannossa.
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Partiopaidan merkit
Partiopaitaan ommellaan paljon merkkejä. Osa merkeistä säilyy paidassa koko
partioelämän ajan, osa merkeistä vaihtuu ikäkauden vaihtuessa. Kuusenkävyt saavat
kaikki partiomerkit lippukunnalta.
Partiopaidassa aina säilyvät merkit
- Oikean taskun yläpuolelle ommellaan maatunnus.
- Seuraavat merkit ommellaan vasempaan hihaan ylhäältä alaspäin seuraavassa
järjestyksessä
- paikkakuntatunnus (Kuusenkävyillä Kuusjoki)
- aluetunnus (Salon alue)
- piirimerkki (Lounais-Suomen Partiopiiri, L-SP)
- järjestötunnus
- lupausmerkit
o Suomen Partiolaiset kuuluu sekä Partiopoikien
maailmanjärjestöön WOSM:iin (World Organization
of the Scout Movement) että Partiotyttöjen
maailmanjärjestöön WAGGGS:iin (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts). Niinpä
suomalaisella partiolaisella on partiopaidassaan
sekä WAGGGS:n (sininen) että WOSM:n (violetti)
lupausmerkit. Edestä päin katsottuna WOSM:n
merkki tulee vasemmalle ja WAGGGS:n oikealle.

Tapahtumamerkit
Joskus partiosta saa tapahtumamerkkejä. Nämä merkit ommellaan oikean
taskun yläpuolelle, eli maatunnuksen yläpuolelle. Tapahtumamerkkiä
pidetään paidassa, kunnes tilalle voi ommella uuden. Tapahtumamerkin saa
yleensä isoilta partioleireiltä (kuten Roihulta ja Tammileiriltä).
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Partiopaidan ikäkausittain vaihtuvat merkit
Seuraavista merkeistä siis ikäkausi- sekä jälki-/taitomerkit pysyvät partiopuserossa/paidassa vain ikäkauden ajan. Kun esimerkiksi seikkailijasta tulee tarpoja, poistetaan
paidasta seikkailijan ikäkausimerkit sekä taitomerkit. Vasempaan taskuun saa ikäkauden
päätösmerkin. Vanhojen ikäkausi- ja taitomerkkien tilalle ommellaan tarpojien
ikäkausimerkit.
- sudenpennut
- Jälki-merkit
o ommellaan partiopuseron oikeaan hihaan kolme merkkiä rinnakkain
-

päätösmerkki
o kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun
- seikkailijat
- ikäkausimerkit
o kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan osa kerrallaan
- taitomerkit
o kiinnitetään oikeaan hihaan ikäkausimerkin alle
- päätösmerkki
o kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun
sudenpentuikäkauden päätösmerkin yläpuolelle
- tarpojat
- ikäkausimerkit
o kiinnitetään osa kerrallaan partiopaidan oikeaan hihaan
- päätösmerkki
o kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun aikaisempien
yläpuolelle
- samoajat
- ikäkausimerkki
o kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan
- päätösmerkki
o kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun aikaisempien
yläpuolelle
- vaeltajat
- ikäkausimerkki
o kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan
- päätösmerkki
o kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun aikaisempien
yläpuolelle
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Kirjallisuus
- sudenpennut
- Sudenpennun jäljet -kirja on jokaisen sudenpennun
vakiovaruste. Kirja sisältää ohjeita, vinkkejä sekä tehtäviä juuri
sudenpennulle lähes 100 sivun verran. Kirjan saa lippukunnalta.
- seikkailijat ja tarpojat
- Aktiviteettikortissa on listattuna ikäkauden aktiviteetit. Sen avulla voi seurata
aktiviteettien suorittamisen edistymistä. Myös aktiviteettikortin saa
lippukunnalta.
- Reppu-kirja on uusi seikkailijoille ja tarpojille suunnattu
taitokirja. Kirja on kattava tietopaketti erä- ja retkeilytaidoista
sekä muista partiolaiselle hyödyllisistä taidoista. Kirjaa ei saa
lippukunnalta eikä sen omistamista edellytetä, mutta omaksi
hyödyksi ja partiotaitojen kasvattamiseksi sen voi
halutessaan hankkia. Kirja maksaa 16 euroa.
- samoajat ja vaeltajat
- Samoajan/vaeltajan muistikirja.
o Samoajan kalenteriin on merkitty partion tärkeät kalenteripäivät.
Mukana on myös ikäkauden oma toimitussisältö, jossa on ohjeita
ja vinkkejä ohjelman tekemiseen.
o Vaeltajan muistikirja sisältää vaeltajien aktiviteetit, vaelluskartan
laatimisohjeet, kalenterin sekä materiaali mm.
projektijohtamisesta.
o Muistikirjan voi halutessaan ostaa hintaan 23 euroa.
Kalenteriosuus erikseen maksaa 10 euroa.
- partiojohtajat
- Partiojohtajan käsikirja on perusteos jokaiselle hyväksi johtajaksi
aikovalle. Kirja kertoo, miten partiossa johdetaan ja antaa käytännön
vinkkejä erilaisiin johtamistilanteisiin. Tarjolla on partiotietoutta
pähkinänkuoressa ja vaihtoehtoja oman paikkansa löytämiseksi
nuotiopiirissä. Käsikirja myös esittelee viiden uuden ikäkauden
kasvatustavoitteet ja partio-ohjelman. Partiojohtajakäsikirjan saa yleensä
pj-kurssilla, mutta sen voi myös ostaa myös itse hintaan 19 euroa.

Lähteet: http://www.scandinavianoutdoorstore.com/partiotuotteet/
http://www.partio.fi
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