
Piikkiön Tammipartion ohjeistus partioasuun 

Tämä Piikkiön Tammipartio puku- ja merkkiohje perustuu Suomen Partiolaisten vuonna 2016 

käyttöön ottamaan uuteen partioasuohjeistukseen (https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-

ohjeita/partioasu-ja-merkit/) ja se on muokattu lippukunnan merkkikäytäntöä vastaavaksi.  

 

Asuun kuuluvien merkkien kohdalla lippukunnan käytäntö on seuraava: 

- Vasemman hihan merkit (paikkakuntatunnus, aluetunnus, piiritunnus, järjestötunnus, maailmanjärjestöt) 

lippukunta tilaa yhteistilauksella lupauksenantotilaisuuksiin. Jäsen maksaa ne itse. 

- Ikäkauden aloitusmerkit tilataan yhteistilauksella lupauksenantotilaisuuksiin. Jäsen maksaa ne 

itse. 

- Huivimerkit ja partiohuivit tilataan yhteistilauksilla tarvittaessa. Jäsen maksaa sen itse. 

- Ikäkauden aloitusmerkki (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat) tilataan yhteistilauksella 

lupauksenantotilaisuuksiin. Jäsen maksaa sen itse. 

- Aktiviteettimerkit (sudenpentujen jäljet, seikkailijoiden ilmansuunnat ja haastemerkit, tarpojien 

tarpot) lippukunta tarjoaa jäsenille.  

- Tapahtumamerkin jäsen saa osallistumastaan tapahtumasta, jos sellaisia jaetaan. Huomioithan, 

että partiopaidassa tapahtumamerkki vaihdetaan aina uusimpaan tapahtumaan kuitenkin niin, että 

tapahtumamerkin paikalla saa olla merkki enintään vuoden vanhasta tapahtumasta.  

Loput merkeistä jäsenen on hankittava itse.  

Jos sinulta puuttuu jokin ikäkaudellesi kuuluva merkki tai tunnus, älä epäröi ottaa yhteyttä 

omaan ryhmänjohtajaasi. 

On hienoa, jos voimme lippukuntana esiintyä partioparaatissa ja muissa edustavissa 

tilaisuuksissa tyylikkäässä ja yhtenäisessä partioasussa. On siis toivottavaa, että kaikki 

lippukunnan jäsenet pyrkivät noudattamaan tätä ohjetta. Tuskissaan ei silti tarvitse olla. 

Tärkeämpää kuin täsmälleen oikean väriset kengät ja suoraan ommellut merkkirivistöt on 

kuitenkin reipas ja innokas osallistuminen! 

Partioasuun kuuluu sudenpennuilla: 

• Tummansininen collegepaita 

• Tumma alaosa (joko mustat tai tummansiniset siistit housut tai polvipituinen hame ja tummat 

sukkahousut) 

• Tummat kengät 

• Väiski 

o hiukset siististi joko auki tai kiinni 

• Partiohuivi 



Partioasuun kuuluu seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla: 

• Partiopaita (uudenmallinen, sininen) 

• Tumma alaosa (joko mustat tai tummansiniset siistit housut tai polvipituinen hame ja tummat 

sukkahousut) 

• Tummat kengät 

• Baretti 

o hiukset siististi joko auki tai kiinni 

• Partiohuivi 

• Halutessa partiovyö 

• Pillinaru ikäkauden värissä (tarpojat violetti, samoajat vihreä, vaeltajat ruskea, aikuiset sininen, 

partiojohtajat valkoinen) niin, että toinen pää kauluksen alla ja toinen partiopaidan 

vasemmassa rintataskussa. Naru menee partiohuivin päältä 

Paitoja ja muita partiotuotteita voi hankkia Scandinavian Outdoorista (Kannattaa myös selata 

läpi tori.fi tms. ja Facebookin partiokirppikset, joista saman paidan voi löytää halvemmalla.). 

Sudenpennut käyttävät samaa paitaa kolme vuotta ja seikkailijat ja sitä vanhemmat samaa 

paitaa koko partiouransa ajan, joten aluksi kannattaa hankkia lapselle vielä liian iso paita, jotta 

se sopii hänelle mahdollisimman pitkään, ennen kuin uusi paita täytyy hankkia. 

Sudenpentupaidassa olleet vasemman hihan merkit siirretään uuteen paitaan.  

Vasen hiha:   Tammipartion huivimerkki ommellaan huivin reunaan kiinni: 

 



Ompeluohjeet ikäkausikohtaisesti: 





 





 



Ansiomerkkien kanto-ohje: 

Huivissa kannettavia Louhisuden ja Collanin solkia voi käyttää aina, kun käyttää huivia, jos ei 

kanna huivissa nahkaista osmonsolmua. Muita Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä käytetään 

partiopaidan tai partiomekon kanssa. 

Ansiomitaleja ja -ristejä voidaan käyttää seuraavissa tapahtumissa, joko nauhoineen tai 

nauhalaatoissa: 

• lippukunnan, piirin ja keskusjärjestön kokouksissa 

• lippukunnan vanhemmille ja taustayhteisölle järjestämissä juhlissa, esimerkiksi Yrjönpäivänä tai 

itsenäisyyspäivänä 

• vierailu- tai muussa tilaisuuksissa, joissa edustetaan partiolaisia 

• suurleirin avajaisissa ja vierailupäivänä sekä paraatissa. 

Nauhalaattoja voi käyttää aina, paitsi maastossa ja kannettaessa ansiomerkkejä nauhoineen. 

Muussa juhlapuvussa partioansiomerkkejä voi kantaa vain partiotilaisuuksissa, esimerkiksi 

piirin tai järjestön kokouksissa, ja juhlissa tai muissa juhlatilaisuuksissa, kun edustetaan 

nimenomaan partiolaisia. Muiden kuin partion ansiomerkkien kiinnityksessä ja kantamisessa 

noudatetaan niistä annettuja ohjeita. 

Yli 100-vuotisen historiansa aikana partioliikkeessä Suomessa on ollut lukuisia eri 

keskusjärjestöjä, piiriorganisaatioita ja lippukuntia. Useat näistä ovat myöntäneet omia 

kunnia- tai ansiomerkkejään. Myönnettyjä ansiomerkkejä voi pääsääntöisesti edelleen kantaa 

partiopuserossa. 

Partiopiirien ja Suomen Partiolaisten tiettyjen ansiomerkkien omat ohjeet löytyvät: 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkkien-kayttaminen/ 

Tammipartion oma tammenlehvä kannetaan partiopaidan oikean taskun keskilaskoksessa 

kurssimerkkien alapuolella sekä Louhensuden soljen ja Collanin soljen pienoismerkkien 

yläpuolella. 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkkien-kayttaminen/

