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Partiopuku yhdistää
Kaikki partiolaiset eri puolilla maailmaa pukeutuvat partioasuun. Partioasun värit, materiaalit ja mallit vaihtelevat, mutta ajatus yhteenkuuluvaisuudesta on kuitenkin olemassa kaikkialla. Partiopuku yhdistää
meitä ja osoittaa ulkopuolisille pyrkimyksemme kohti partioihanteita.
Tämä opas on tehty siksi, että meillä kaikilla olisi oikeaa tietoa,
mitkä asusteet, merkit ja tunnukset kuuluvat sudenpennuille, mitkä
vartiolaisille, mitkä taas vaeltajille ja johtajille.
Kun sudenpentu tai vartiolainen saa uuden merkin, on hyvä keskustella yhdessä, mihin kohtaan merkki kiinnitetään, ja mitä merkki
tarkoittaa. Näin sudenpennut ja vartiolaiset oppivat nuoresta pitäen
käyttämään ja arvostamaan partiopukuaan.

Lippukuntien perinteet
Lippukunnilla on erilaisia perinteitä ja niitä on kunnioitettava. Lippukuntien omien merkkien käyttäminen on sallittua partioasussa, mutta
se ei saa estää virallisten merkkien kiinnittämistä pukuun. Joillakin
lippukunnilla on myös omia asusteita, joita käytetään yhteisissä juhlissa, tapahtumissa tai leireillä yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi, mutta
niidenkään käyttö ei saa olla häiritsevää tai partioasua loukkaavaa.

Helpotusta ahdistuksen sijaan
Partioasua käytetään lippukunnan, piirin ja järjestön toiminnassa ja
silloin, kun ylipäänsä edustetaan partiolaisia. Kun partiolaiset esiintyvät yhdessä isona ryhmänä, kotimaassa tai ulkomailla, johtajan tulee
antaa ohjeet yhtenäisestä pukeutumisesta. Välillä on itse kunkin hyvä
huoltaa omaa partioasua, jotta se säilyttäisi arvonsa ja pysyisi edustuskelpoisena.
Toivottavasti tämä vihko palvelee lippukuntia, kun lippukunnissa keskustellaan partioasun käytöstä, siihen kuuluvista asusteista ja
merkeistä. Nämä ohjeet on luotu helpottamaan eikä ahdistamaan partiotaivalta.
SP:n ohjelmaryhmä
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purjehduslakki

Sudenpentu

taitomerkit

väiski

paikkakuntatunnus
piiritunnus
teemamerkki
taitomerkit

lpk-merkki
pentuetunnus

tapahtumamerkki
järjestötunnus
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susi

pikkuhukka
hukka
sudenpennun
lupausmerkki

Sudenpennun partiopuku
Sudenpennulla on useita vaihtoehtoja pukeutuessaan partiopukuun.
Sudenpentu voi käyttää perinteiseen tapaan tummansinistä collegea
tai vaihtoehtoisesti myös partiopaitaa. Pääasia on, että kaikki lippukunnan sudenpennut ovat pukeutuneet yhdenmukaisesti.
Virallista partioasua sudenpennut käyttävät kuten muutkin –
kaikissa partiotilaisuuksissa!

Sudenpennun perusasu
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯

College tai partiopaita
Housut/hame
Partiovyö
Huivi
Väiski
Sukat
Kengät

Sudenpennun merkit
✯
✯
✯
✯
✯
✯

Järjestö-, paikkakunta- ja piiritunnus
Lupausmerkki
Vaihemerkit
Taitomerkit
Teemamerkki
Tapahtumamerkki
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Vartio
tapahtumamerkki
teemamerkki

taitomerkit

baretti

sininen pillinaru
vuositähdet
paikkakuntatunnus
piiritunnus
poikien
lupausmerkki

musta pillinaru

luokkamerkit
tyttöjen
lupausmerkki
vj-tunnukset
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Vartiolaisen partiopuku
Vartiolaiset käyttävät partiopaitaa. Vartionjohtajan partiopaidassa vasemman taskun laskoksia reunustaa valkoinen kanttinauha. Vartionjohtajan apulaisella kanttinauha on vain vasemman taskun uloimmassa
laskoksessa.
Vartiolaiset voivat käyttää sinistä pillinarua. Vartionjohtaja ja
hänen apulaisensa käyttävät mustaa pillinarua.

Vartiolaisen perusasu
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
˜
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯

Partiopaita
Hame/housut
Partiovyö
Huivi
Pillinaru
Baretti
Kengät
Sukat

Vartiolaisen ja vartionjohtajan merkit
Järjestö-, paikkakunta- ja piiritunnus
Lupausmerkit
Vuositähdet
Luokkamerkit
Taitomerkit
Vj- ja vja-tunnukset
Teemamerkit
Tapahtuma
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Vaeltaja
kankainen tapahtumamerkki
teemamerkki
taitomerkit
kaukoretkimerkki

vaeltajamerkki

kurssimerkki

liljat
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metallinen
tapahtumamerkki

Vaeltajan partiopuku
Vaeltajien perusasu on partiopaita. Vaeltajan erottaa parhaiten muista
partiolaisista hopeanvärisestä vaeltajamerkistä ja vihreästä pillinarusta.
Vaeltajamerkkiä pidetään alimmaisena oikean taskun laskoksessa.

Vaeltajan perusasu
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
˜
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯

Partiopaita
Hame/housut
Partiovyö
Huivi
Pillinaru
Baretti
Sukat
Kengät

Vaeltajan merkit
Järjestö-, paikkakunta- ja piiritunnus
Lupausmerkit
Vuositähdet
Luokkamerkit
Taitomerkit
Teemamerkit
Suoritusmerkit
Tapahtumamerkki
Hopeinen tai kultainen vaeltajamerkki
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Johtaja
kolmiapila
metsämerkki eli
“nappulat”

siviilimerkki

Mannerheim-solki
kolmiapila
pj-merkki

kurssimerkki

10

Johtajan partiopuku
Myös johtajan perusasu on partiopusero, mutta partiojohtaja voi käyttää myös vaaleansinistä johtajapaitaa, villapuseroa, edustusasua tai
klubitakkia. Vaihtoehtoja on siis monia.
Johtajat käyttävät valkoista pillinarua partiopaidan kanssa. Partiojohtajan erottaa myös pj-merkistä, jota kannetaan vasemman taskun
laskoksessa.
Jatkokoulutusta saaneet partiojohtajat kiinnittävät partiopaidan
oikean taskun laskokseen alimmaiseksi jatkokoulutusmerkin. Poikkeuksia ovat Kolmiapila-Gilwell-kurssin tunnukset: merkkiä kannetaan
vasemmassa taskussa ja metsämerkkiä eli ”nappuloita” kannetaan kaulassa.

Johtajan perusasu
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯

Partiopaita
Hame/housut
Partiovyö
Partiohuivi/solmio/huivi
Pillinaru
Baretti
Sukat
Kengät

Johtajan merkit
✯
✯
✯
✯
✯
✯
✯

Järjestö-, paikkakunta- ja piiritunnus
Pillinaru
Lupausmerkki
Teemamerkit
Suoritusmerkit
Tapahtumamerkki
Jatkokoulutusmerkit
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Pukeutuminen
Asusteet

Partiopaita
Partiopaita on tummansininen tai ruskea puuvillakankaasta valmistettu paita. Partiopaidassa on kaksi rintataskua, joissa on läpät ja laskokset.
Lisäksi paidassa on napeilla suljettavat rannekkeet ja napitus ylhäältä
alas asti. Napit ovat paidanväristä muovia ja niissä on SP:n tunnus.
Meripartiolaiset voivat käyttää kullanvärisiä metallisia ankkurinappeja.
Kaikki partiolaiset käyttävät partiopaitaa perusasuna, poikkeuksena sudenpennut, jotka käyttävät joko tummansinistä collegea tai
partiopaitaa. Mahdolliset lippukunnan omat painatukset sudenpennun
paidassa eivät saa kuitenkaan estää virallisten merkkien kiinnittämistä
oikeille paikoilleen.

Johtajapaita
Johtajapaita on vaaleansinisestä paitakankaasta ommeltu pitkähihainen kauluspaita. Paidassa on rintataskut ja vasemmassa taskussa on SP:n merkki. Johtajapaitaa käytetään partiopaidan asemasta, partiopaidan alla tai edustusasun kanssa. Paidan kanssa
voi käyttää partiohuivia, partiosolmiota tai naisten huivia.
Johtajapaitaan ei kiinnitetä merkkejä.

kv-huivi

Leiripaita
Leiripaita on vaaleansinisestä paitakankaasta
ommeltu lyhythihainen kauluspaita, jossa on
läpälliset rintataskut. Leiripaitaa voi käyttää leireillä partiopaidan asemasta leirin- tai matkanjohtajan ohjeiden mukaan. Leiripaitaan voi kiinnittää
järjestötunnuksen, maailmanjärjestön merkin, tapahtumamerkin, paikkakuntatunnuksen ja piiritunnuksen.
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Leiripaita

Hame
Hame kuuluu naisten perusasuun. Hame on tummansininen, suoralinjainen, polvipituinen ja sileää kudosta. Värisävy on mahdollisimman lähellä partiopaidan väriä. Ruskean paidan kanssa käytetään tummansinistä tai ruskeaa hametta.

Housut
Housut kuuluvat miesten perusasuun. Partiopuvun kanssa käytettävät
housut ovat suorat ja sileää kudosta. Värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä partiopaidan väriä. Myös ruskean paidan kanssa käytetään tummia housuja.

Shortsit
Tummansiniset shortsit ovat polvipituiset ja sileää kudosta. Shortseja
voi käyttää virallisena asuna leireillä leirin- tai matkanjohtajan ohjeiden mukaan.

Edustuspuvut
Naisjohtajan edustuspuku on tummansininen sileäkudoksinen jakkupuku. Jakku on yksirivinen ja siinä on kaulukset. Hame on suoralinjainen. Puserona käytetään vaaleansinistä johtajapaitaa.
Pukua käytetään edustustehtävissä harkinnan mukaan. Asussa
voi käyttää pj-merkkiä, kolmiapilaa, metsämerkkiä sekä ansiomerkkejä
tai siviilimerkkiä.
Miesjohtajan edustuspuku on tummansininen, sileäkudoksinen
ja yksirivinen. Puvussa on piilotaskut. Pukua käytetään ilman liivejä
vaaleansinisen johtajapaidan kanssa.
Edustuspukua käytetään edustustehtävissä harkinnan mukaan.
Asussa voi käyttää pj-merkkiä, kolmiapilaa, metsämerkkiä sekä ansiomerkkejä tai siviilimerkkiä.

Klubitakki
Edustuspuvun ”kevennetty” versio on tummansininen klubitakki, jossa on SP:n merkki. Klubitakkia käytetään kuten edustusasua johtajapaidan, housujen tai hameen kanssa. Klubitakin kanssa kannetaan pjmerkkiä, kolmiapilaa, metsämerkkiä ja siviilimerkkiä.
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Huivit, solmiot, punokset
ja pillinarut
Partiohuivi
Peruspartiohuivi on lipunsininen, tekokuitu-, puuvilla- tai villakankaasta tehty tasakylkinen kolmio. Kantasivu on noin 100 cm ja
kolmion korkeus on noin 45 cm. Lippukunta voi lisätä perushuivin
takakolmioon oman tunnuksensa. Lippukunta voi myös hankkia oman
huivin, jonka värin tai väriyhdistelmän se itse määrittelee. Lippukuntatunnukselle ja omalle lippukuntahuiville on molemmille saatava ennen käyttöönottamista vahvistus SP:n tunnustoimikunnalta.
Sudenpentu saa käyttää huivia annettuaan sudenpentulupauksen.
Huivi sidotaan merimiessolmulla. Vartiolainen tai vanhempi partiolainen saa käyttää huivia annettuaan partiolupauksen, jolloin hän voi
sitoa huivin merimiessolmun sijasta punoksella eli osmonsolmulla.
Sudenpentulaumasta vartioon siirtyvä partiolainen voi käyttää aiemmin saamaansa partiohuivia, mutta annettuaan partiolupauksen hän voi
sitoa huivin osmonsolmulla. Leireillä ja retkillä huivin voi sitoa merimiessolmulla. Huivi pidetään partiopaidan kauluksen päällä.
Yleissääntö huivin käytöstä on, että
käytetään sitä huivia, mitä kulloinkin edustaa: lippukunnan tilaisuuksissa käytetään
lippukunnan huivia, ulkomaisilla leireillä
SP:n edustushuivia jne.
Huivi laskostetaan kuvan osoittamalla tavalla.

Gilwell-huivi
Huivi on kudottu yhteenkierretystä harmaasta ja punaisesta langasta. Gilwell-huivi on
kansainvälisen Gilwell-lippukunta nro 1:n
tunnushuivi, jonka takakolmioon on kiinnitetty kaistale MacLaren-suvun tartaania.
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Huivin laskostaminen.

Gilwell-huivin kanssa käytetään aina nahkaista osmonsolmua ja metsämerkkiä eli ”nappuloita”.
Huivia saa käyttää johtaja, joka on suorittanut partiojohtajien
jatkokurssin eli Kolmiapila-Gillwell-kurssin (Ko-Gi-kurssi). Gilwellhuivia ei käytetä edustuspuvun kanssa tai kun edustetaan lippukuntaa.
Gilwell-huivin kanssa ei käytetä pillinarua.

Ko-Gi-leirihuivi
Vihreää Ko-Gi-leirihuivia käytetään samoin kuin varsinaista Gilwellhuivia. Leirihuivia käytetään kunnes kurssi on suoritettu. Kurssin suorittamisen jälkeen partiojohtaja saa varsinaisen Gilwell-huivin. Leirihuivin takakolmiossa on Ko-Gi-kangasmerkki.

Edustushuivi
Lipunsinisessä edustushuivissa on reunoissa molemmin puolin 1,5 cm
leveä valkoinen reunus. Huivia käytetään ulkomaille suuntautuvilla
partiomatkoilla sekä SP:n edustustehtävissä kotimaassa.

SP:n huivi
Lipunsinisen SP:n huivin kärkikolmioon on brodeerattu SP:n tunnus.
Huivia käyttävät partioneuvoston jäsenet, järjestön virallisen delegaation jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Solmio
Solmio on tummansininen ja sileäkudoksinen. Solmioon on ommeltu
helmenharmaa 2 x 2 cm:n kokoinen SP:n tunnus. Partiojohtajat ja vaeltajat voivat käyttää solmiota johtajapaidan kanssa partiohuivin asemasta.

Silkkihuivi
Naiset voivat edustuspuvun kanssa käyttää silkkihuivia partiohuivin
tai solmion sijasta. Huivi on saatavilla vuoden 2000 aikana.

Osmonsolmu eli punokset
Sininen punos on solmittu esimerkiksi puuvillanyöristä. Huivin voi
sitoa osmonsolmulla sen jälkeen, kun on antanut partiolupauksen.
Lippukunta voi käyttää myös muunväristä punosta, mikäli sininen väri
ei soinnu lippukunnan huivin väreihin.

15

Gilwell-punos eli nahkainen osmonsolmu
Gilwell-punos on ruskeasta, pyöreästä ja ohuesta nahkaremmistä
punottu osmonsolmu. Pj-peruskurssin suorittaneet partiolaiset saavat
sitoa huivinsa Gilwell-punoksella. Punosta saa käyttää kaikkien partiohuivien kanssa. Louhisuden tai Collanin solkea ei käytetä yhdessä
Gilwell-punoksen kanssa. Kun käytetään Gilwell-punosta, kiinnitetään
näiden merkkien pienoismerkit partiopuseroon.

Pillinarut
Pillinaru on yhtenäinen punoslenkki, jossa on kiinteä ja liikkuva osmonsolmu. Naru asetetaan niskan takana huivin taitteen alle ja edessä huivin päälle. Toisessa päässä oleva silmukka kiinnitetään vasemman rintataskun nappiin tai taskussa olevaan partiopilliin.
Vartiolaisen pillinaru on sininen. Värisävy on sama kuin
sinisen osmonsolmun. Pillinarua voi käyttää III-luokan suorittanut partiolainen. Vartionjohtaja ja vartionjohtajan apulainen voivat käyttää mustaa pillinarua saatuaan nimityksen tehtäväänsä. Vaeltaja ja laumanjohtaja voivat käyttää vihreää
pillinarua, kun he ovat liittyneet vaeltajaosastoon tai kun heidät on nimitetty laumanjohtajaksi. Partiojohtaja voi käyttää valkoista pillinarua. Pillinarua ei käytetä metsämerkin kanssa.

Pilli
Partiopilli on metallinen ja se on n. 8 cm pitkä. Pillin toisessa päässä
on taittuva avainlenkki.

Muut asusteet
Partiovyö
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Ruskea, nahkainen partiovyö kiinnitetään metallisoljella,
jossa on SP:n tunnus ja teksti ” ole valmis” tai ” var redo”.
Vyössä on kaksi siirrettävää vaulaa. Paidan helman ollessa
hameen tai housujen päällä vyötä voi käyttää paidan päällä.
Partiovyötä voi käyttää aina.

Explorer Belt -vyö
Explorer Belt -vyö on vaaleanruskea nahkainen
vyö, joka kiinnitetään pronssisoljella, jossa on
partioliljakompassi. Explorer Belt -vaelluksen suorittanut voi käyttää
EB-vyötä partiovyön asemasta.

Väiski
Väiski on lipunsininen kalottilakki, joka on ommeltu neljästä kiilasta.
Kalotin saumat ja reuna on peitetty 1,2 cm leveällä valkoisella nauhalla.
Väiski on puuvillasekoitekangasta.
Väiski kuuluu sudenpentujen perusasuun ja muiden perusasuun
kesäleireillä. Väiskiin ei kiinnitetä merkkejä. Talvella voi käyttää
talviväiskiä, joka on valmistettu villaneuloksesta.

Baretti
Sinisen puvun kanssa käytetään sinistä ja ruskean puvun kanssa vihreää tai sinistä barettia. Baretti on villasekoitekangasta. Baretissa on
nahkareunus ja väljähkö päällinen.
Baretti kuuluu vartiolaisten ja sitä vanhempien partiolaisten
perusasuun. Barettiin ei yleensä kiinnitetä merkkejä, mutta lippukunnan
perinteiden mukaan barettiin voi kiinnittää yhden merkin kerrallaan.

Purjehduslakki
Purjehduslakki on valkoinen puuvillasekoitekankainen ”jolla”, jonka
kupu on ommeltu kuudesta kiilasta. Reuna on vahvistettu tikkauksin.
Purjehduslakki kuuluu meripartiolaisen perusasuun purjehduskaudella.
Lakkiin ei kiinnitetä merkkejä.

Sukat
Miesten sukat ovat tummansiniset. Naiset voivat käyttää joko sinisiä
tai ihonvärisiä sukkia tai sukkahousuja.

Kengät
Partioasun kanssa käytetään tummia kävelykenkiä.
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Merkit

Jäsentunnukset
Lippukunnan merkki
Lippukunnan merkki on metallinen tai kankainen. Lippukunta valitsee merkin värit perinteidensä mukaan. SP:n tunnustoimikunnan pitää
hyväksyä merkki.
Metallinen merkki kiinnitetään partiopaidan oikean taskun
laskokseen mahdollisen kurssimerkin yläpuolelle, tyttöjen lupausmerkin alapuolelle. Kankainen merkki kiinnitetään piiritunnuksen ja
poikien lupausmerkin väliin.

Paikkakuntatunnus
Paikkakuntatunnus on tummansininen kankainen nauha, jossa on
hopeanharmaa teksti ja kehys tekstin ympärillä. Nauhan korkeus on 1
cm, pituus vähintään 3 cm ja enintään 8 cm. Paikkakunnan nimi on
kudottu tai koruommeltu 6 mm korkeilla ISOILLA KIRJAIMILLA.
Nauhan reunat ovat koruommelta. Nauha ommellaan piilopistoin
sudenpentupaidan tai partiopaidan vasemman hihan keskelle, merkin
yläreuna sijoitetaan 1 cm olkasaumasta alaspäin.

Piiritunnus
Merkki on kankainen ja noudattaa piirin perinteitä. Sen koko on enintään 6 x 6 cm. SP:n tunnustoimikunta hyväksyy merkin. Merkki
ommellaan piilopistoin sudenpentupaidan tai partiopaidan vasemman
hihan keskelle 3 cm olkasaumasta alaspäin.

Järjestötunnus

18

Järjestö- ja valtakuntatunnus on tummansininen kankainen nauha, jonka
korkeus on 1,5 cm ja pituus 11 cm. Nauhaan on kudottu hopeanharmaalla teksti Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter. Lisäksi merkkiin on kudottu SP:n tunnus sekä
Suomen lippu. Nauhaa kiertää hopeanharmaa kehys. Merkki ommellaan piilopistoin oikean taskun yläpuolelle siten, että tunnuksen
alareuna on kiinni taskun yläreunassa ja tunnus on taskun keskellä.

Lupausmerkit
Sudenpentujen lupausmerkki
Merkki on soikea kangasmerkki, jossa on tummansiniselle pohjalle
ommeltu helmenharmaa sudenpää. Sen koko on 3,6 x 4,5 cm. Sudenpentu saa merkin annettuaan sudenpentulupauksen. Merkki ommellaan
piilopistoin sudenpentupaidan rinnukseen vasemmalle puolelle
kainalon korkeudelle – ikään kuin vasemman rintataskun kohdalle.
Partiopaidassa merkki ommellaan vasemman taskun päälle alimmaiseksi.

Partiopoikien lupausmerkki
Merkki on Partiopoikien Maailmanjärjestön kankainen merkki, jossa
on violetilla pohjalla valkoinen liljakuvio. Merkin halkaisija on 4,5
cm. Merkin saa annettuaan partiolupauksen.
Merkki ommellaan piilopistoin partiopaidan vasemman hihan
keskelle, 18 cm olkasaumasta alaspäin.

Partiotyttöjen lupausmerkki
Merkki on metallinen Partiotyttöjen Maailmanliiton merkki, jossa on
sinisellä pohjalla kultainen apilakuvio. Merkin halkaisija on 2 cm.
Merkin saa, kun on antanut partiolupauksen. Merkki kiinnitetään partiopaidan oikean taskun laskokseen ylimmäiseksi.

Vuositähdet
Vuositähti on metallinen noin 9 mm:n korkuinen kuusisakarainen tähti. Yksivuotistähti on hopeanvärinen ja viisivuotistähti kullanvärinen.
Partioon liittymispäivästä lukien jokainen toimintavuosi oikeuttaa käyttämään yhtä vuositähteä. Jokaista viisivuotiskautta kohti käytetään yhtä
kullanväristä viiden vuoden tähteä.
Partiopaidassa vuositähdet kiinnitetään vasemman taskun yläpuolelle riviin alkaen taskun oikeasta reunasta. Viisivuotistähdet kiinnitetään rivin alkuun. Partiojohtaja ja sudenpentu eivät käytä partiopaidassaan vuositähtiä.
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Vaihe- ja luokkamerkit
Pikkuhukkamerkki
Merkki on kankainen ja siinä on helmenharmaalle pohjalle ommeltu
kolme tummansinistä käpälää. Merkkiä ympäröi tummansininen
reunaommel. Merkin halkaisija on 3,3 cm. Sudenpentu saa merkin,
kun hän on suorittanut pikkuhukka-vaiheen.
Merkki ommellaan piilopistoin sudenpentupuseroon tai
partiopaitaan lupausmerkin vasemmalle puolelle. Merkin keskikohta
asettuu lupausmerkin yläreunan tasalle, väli on 0,5 cm.

Hukkamerkki
Merkki on kankainen ja siinä on helmenharmaalle pohjalle ommeltu
kaksi tummansinistä käpälää. Merkkiä ympäröi tummansininen
reunaommel. Merkin halkaisija on 3,3 cm. Sudenpentu saa
merkin, kun hän on suorittanut hukka-vaiheen.
Merkki ommellaan piilopistoin sudenpentupuseroon tai
partiopaitaan lupausmerkin oikealle puolelle. Merkin keskikohta asettuu lupausmerkin yläreunan tasalle, väli on 0,5 cm.

Susimerkki
Merkki on kankainen ja siinä on helmenharmaalle pohjalle ommeltu
yksi tummansininen käpälä. Merkkiä ympäröi tummansininen
reunaommel. Merkin halkaisija on 3,3 cm. Sudenpentu saa merkin,
kun hän on suorittanut susi-vaiheen.
Merkki ommellaan piilopistoin sudenpentupuseroon tai
partiopaitaan lupausmerkin yläpuolelle, väli on 0,5 cm.

III-luokan merkki
Merkki on metallinen, hopeanvärinen SP:n tunnus. Merkin koko on
2,2 x 2,2 cm.
Merkin saa riihitettyään III-luokan.
Merkki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun laskoksen
keskelle.
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II-luokan merkki
Merkki on metallinen, hopeanvärinen Kimin hymy, jossa on teksti ”Ole
valmis” tai ”Var redo”. Sen koko on 2,7 x 1,5 cm. Merkin saa
riihitettyään II-luokan.
Merkki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun laskokseen
III-luokan merkin yläpuolelle. Kun II-luokan merkki kiinnitetään
paitaan, III-luokan merkkiä lasketaan hieman alaspäin.

I-luokan merkki
Merkissä on hopeanvärisen partioliljan päälle kiinnitetty kullanvärinen Suomen vaakunaleijona. Merkin koko on 3,1 x 3,6 cm. Merkin
saa I-luokan riihityksen jälkeen.
Merkki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun laskoksen
keskelle. Merkkiä käytetään ilman muita luokkamerkkejä.

Taitomerkit
Sudenpentujen taitomerkit
Sudenpentujen taitomerkki on kankainen tasasivuinen kolmio, jonka
sivun leveys on noin 4 cm. Merkkiin on ommeltu taitomerkin aihe.
Merkkiä kiertää keltainen reunus.
Taitomerkkien suorittamisesta on erilliset ohjeet. Merkit
ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan aina kaksi merkkiä rinnakkain.

Vartiolaisten taitomerkit
Vartiolaisten taitomerkki on kankainen suorakulmio, joka on kooltaan
noin 3 x 3,8 cm. Merkkiin on ommeltu taitomerkin aihe. Merkkejä on
kaksi tasoa: kisälli, jonka tunnuksena merkissä on vihreä reunus, ja
mestari, jonka tunnuksena on punainen reunus.
Taitomerkkien suorittamisesta on erilliset ohjeet. Merkit
ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan aina kaksi merkkiä rinnakkain. Kisällitason merkki poistetaan hihasta, kun on suoritettu saman
merkin mestaritaso. Partiojohtaja ei kanna partiopaidassaan taitomerkkejä.
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Tehtävää kuvaavat merkit
Vartionjohtajan tunnus
Vartionjohtajan tunnus on kaksi valkoista kanttinauhaa, joiden pituus
on taskun laskoksen pituus. Tunnuksen saa kiinnittää puseroonsa
partiolainen, joka on nimitetty vartion/venekunnan johtajaksi.
Tunnus ommellaan piilopistoin partiopaidan vasemman taskun
laskoksen molempiin reunoihin siten, että näkyviin jää 0,3 cm nauhaa.

Vartionjohtajan apulaisen tunnus
Vartionjohtajan apulainen (vja) voi käyttää taskun laskoksessa valkoista
kanttinauhaa. Tunnuksen saa kiinnittää puseroonsa partiolainen, joka
on nimitetty vartion/venekunnan johtajan apulaiseksi.
Tunnus ommellaan piilopistoin partiopaidan vasemman taskun
laskoksen ulkoreunaan laskoksen koko pituudelta siten, että näkyviin
jää 0,3 cm nauhaa.

Vaeltajamerkki
Hopeinen vaeltajamerkki on kärjelleen käännetty neliö, jonka päällä
on SP:n tunnus. Merkki kiinnitetään alimmaiseksi oikean taskun
laskokseen. Merkkiä voivat käyttää vaeltajat ja vaeltajajohtajat.
Kultainen vaeltajamerkki on tarkoitettu valtermanni- tai hankeohjaajakoulutuksen suorittaneille. Se kiinnitetään alimmaiseksi oikean
taskun laskokseen. Kultainen vaeltajamerkki korvaa hopeisen
vaeltajamerkin.

Partiojohtajamerkki
Partiojohtajamerkki on metallinen merkki, jossa on havuseppeleen
ympäröimä hopeanvärinen lilja. Liljan päälle on kiinnitetty kullattu
Suomen vaakunaleijona. Merkin halkaisija on 3,5 cm. Merkkiä saa
käyttää partiolainen, jolle on myönnetty partiojohtajavaltakirja.
Merkki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun laskoksen
keskelle. Sitä voi kantaa myös edustuspuvussa vastaavassa paikassa.
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Kurssimerkit
Täydennyskoulutusmerkit kiinnitetään partiopaidan oikean taskun
laskoksen alareunaan. Vain yhtä kurssimerkkiä käytetään kerrallaan.

Akela-kurssin merkki
Akela- eli sudenpentujohtajakurssin merkki on hopeanvärinen
nastakiinnitteinen käpälä.

Sampo-kurssin merkki
Sampo-kurssin merkki on neulakiinnitteinen tyylitelty kuparinen nuotio.

Hankeohjaaja-kurssin merkki
Hankeohjaaja-kurssin merkki on kullanvärinen, kärjelleen käännetty
neliö, jonka päällä on SP:n tunnus.

Valtermanni-kurssin merkki
Valtermanni-kurssin merkki on kullanvärinen, kärjelleen käännetty
neliö, jonka päällä on SP:n tunnus.

Seppo-kurssin merkki
Seppo- eli seurakuntien partiotyönohjaajakurssin merkki on metallinen tasasivuinen kolmio, jossa on violetilla pohjalla valkoinen risti.

Viestikurssin merkki
Viestikurssin merkki kuvaa radion rakentamisessa käytettävää vastusta.

Erätaitomerkit
Erätaitomerkit ovat pyöreitä kangasmerkkejä, joiden halkaisija on noin
7 cm. Erätaitomerkin keskus on samanlainen kuin eräopasmerkissä:
vaalean sinertävä, vastakkaiset louteet, keskellä tuli. Peruskurssin
merkkiä kiertää leveä vihreä reunus. Jatkokurssimerkissä on lisäksi
oranssi reunus uloimmaisena.
Merkkiä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa ylimmäisenä
tai vaihtoehtoisesti retkitakissa tai -paidassa. Erätaitokurssin johtaja
myöntää merkin kurssin hyväksytysti suorittaneelle.

23

Erätaitokouluttajamerkki
Erätaitokouluttajamerkki on erätaitomerkkien kaltainen, joskin halkaisijaltaan 1 cm:n suurempi. Erätaitokouluttajamerkin vihreässä
reunuksessa kiertää oranssi teksti ERÄTAITOKOULUTTAJA INSTRUCTOR. SP:n erätaitoryhmä myöntää erätaitokouluttajamerkin
hakemuksesta henkilölle, joka on toiminut neljällä erätaitokurssilla
kouluttajana ja hänellä on EA 1 -kurssin suoritus voimassa. Merkkiä
kannetaan perus- ja jatkokurssimerkkien tapaan.
Eräopasmerkki
Eräopasmerkki on kankainen pyöreä merkki, jossa on leveä oranssinvärinen reunus. Merkin halkaisija on noin 15 cm. Vaellusohjaaja- eli
eräopasvaltakirjan omaavalla partiojohtajalla on oikeus käyttää eräopasmerkkiä. Merkki kiinnitetään esimerkiksi vaellusasun hihaan.

Kolmiapila
Merkki on hopeoitu ja se kuvaa kolmilehtistä apilaa. Kolmiapilaa saa
käyttää johtaja, joka on suorittanut partiojohtajien jatkokurssin eli KoGi-kurssin.
Kolmiapila kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun
laskokseen ylimmäiseksi. Edustuspuvussa kolmiapilaa kannetaan vasemmassa kauluskäänteessä.

Metsämerkki eli ”nappulat”
Metsämerkissä on pujotettu kaksi puuhelmeä ohueen
nahkanauhaan. Metsämerkkiä saa käyttää partiojohtajien
jatkokurssin, eli Ko-Gi-kurssin, suorittanut partiojohtaja.
”Nappuloita” voi käyttää aina.
Metsämerkin kanssa ei käytetä pillinarua eikä siihen saa kiinnittää muita merkkejä tai tunnuksia.
Koulutusohjaajilla on kolme ja SP:n koulutus- ja ohjelmajohtajilla
ja koulutusryhmän jäsenillä neljä helmeä sekä toimintavaliokunnan
puheenjohtajalla viisi helmeä tunnuksena työtehtävästä. Tehtävää osoittava tunnus palautetaan tehtävän päättyessä.
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Suoritusmerkit
Kaukoretkimerkit
Kaukoretkimerkki eli karhunhammas
Kaukoretkimerkki on valkoinen, luusta tehty ”karhunhammas”, jonka
pituus on 2 cm. Merkit on numeroitu. Merkki kiinnitetään partiopaidan
oikean taskun napiksi.
Jos partiolaisella on sekä kaukoretki- että kaukopurjehdusmerkki,
kiinnitetään ensin suoritettu merkki oikean taskun ja jälkimmäinen
vasemman taskun napiksi.
Kaukopurjehdusmerkki
Merkki on kullanvärinen metallinen ruoriratas, jonka halkaisija on 1,5
cm. Merkit on numeroitu. Kaukopurjehdusmerkki kiinnitetään kuten
kaukoretkimerkki.
Majavanhäntä
Majavanhäntä on nahkainen majavanhäntää muistuttava merkki, kooltaan noin 2 x 6 cm. Merkit on numeroitu. Merkkiä kannetaan oikean
taskun napissa.

Liljat
Erilaisia lilja-suoritusmerkkejä on monia. Liljoja ovat muiden muassa
nahkaliljat, pahkalilja ja mykkälilja. Liljat ovat merkkejä suoritetusta
pitkäkestoisesta kävelystä, hiihdosta, valvomisesta tai muusta toiminnasta. Liljat kiinnitetään partiovyöhön. Lisää tietoa lilja-merkkien suorittamisesta löytyy vaeltajien toimintakansiosta.

Pt-kisamerkki
Merkki on kankainen kärjellään oleva neliö, jossa on tyylitelty SP:n
merkki. Merkissä on vihreä, punainen tai harmaa kuvio valkoisella
pohjalla. Merkki kiinnitetään paidan oikeaan hihaan tai anorakkiin,
vyöhön tai reppuun.
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Tapahtumamerkit
Kankainen/nahkainen osanottomerkki
Merkki on leirin, tapahtuman tms. tilaisuuden osanottomerkki. Kooksi
suositellaan enintään 6 x 6 cm.
Kankainen tai nahkainen merkki ommellaan piilopistoin 1 cm
järjestötunnuksen yläpuolelle. Sudenpennut kiinnittävät merkin paidassa vastaavalle kohdalle.
Merkkiä kannetaan tapahtuman jälkeen enintään yksi vuosi.
Kerrallaan kannetaan vain yhtä osanottomerkkiä.

Metallinen osanottomerkki
Merkki on metallinen leirin, tapahtuman tms. tilaisuuden merkki.
Kooksi suositellaan enintään 2 x 3 cm.
Merkki kiinnitetään partiovyöhön. Merkkiä voi kantaa aina.

Teemamerkit
Teemamerkit ovat kankaisia merkkejä. Ne kiinnitetään partiopaidan
oikeaan hihaan 5 cm:n päähän olkasaumasta.
Merkkejä kannetaan koko teemavuoden tai teemavuosien ajan.
Esimerkiksi palvelumerkki on teemamerkki. Kaikki voivat käyttää
teemamerkkejä partiopaidassa.

Siviilimerkit
Siviilimerkkejä ei käytetä ansiomerkkien kanssa.

Partiopoikien Maailmanjärjestön merkki
Merkki on metallinen ja siinä on violetilla pohjalla valkoinen liljakuvio. Merkin halkaisija on 1,2 cm. Merkkiä käytetään siviiliasun kauluksen vasemmassa käänteessä tai vastaavassa paikassa. Merkkiä voi
kantaa myös edustuspuvussa.
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Partiotyttöjen Maailmanliiton merkki
Merkki on metallinen ja siinä on sinisellä pohjalla kultainen apilakuvio.
Merkin halkaisija on 1,2 cm. Merkkiä käytetään siviiliasun kauluksen
vasemmassa käänteessä tai vastaavassa paikassa. Merkkiä voi kantaa
myös edustuspuvussa.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n merkki
Merkki on hopeanvärinen, metallinen, SP:n logolla varustettu merkki, jonka koko on 1,1 x 1,1 cm. Merkki voi olla myös sininen, emaloitu
pinssi. Merkkiä käytetään siviiliasun kauluksen vasemmassa käänteessä
tai vastaavassa paikassa. Merkkiä voi kantaa myös edustuspuvussa.

Ansiomerkit
Tavallisimpien ansiomerkkien kiinnittämisestä on ohje tässä vihkossa.
Tarkempaa tietoa ansiomerkeistä ja niiden käytöstä löytyy erillisestä
Ansiomerkkiosviitasta.
Mannerheim-solki
n. 60 mm

lpk:n ansiomerkki

Collanin solki

Louhisuden solki
lpk:n ansiomerkki

Pyhän Yrjön solki
piirin ansiomerkki
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Yhteenvetotaulukko: asusteet
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ASUSTEET

SUDENPENTU

VARTIOLAINEN

Partiopaita
Johtajapaita
Leiripaita
Hame
Housut

perusasu
–
–
perusasu tytöillä
perusasu pojilla,
tytöillä ei juhla-asuna
leireillä
–
–
–
lupauksen jälkeen
–
–
ulkomailla
–
–
–

perusasu
–
–
perusasu tytöillä
perusasu pojilla,
tytöillä ei juhla-asuna
leireillä
–
–
–
perusasu
–
–
ulkomailla
–
–
–

–
–
perusasu
–
perusasu
purjehduskaudella
perusasu
perusasu
perusasu

–
sininen/musta
perusasu
–
perusasu leireillä
purjehduskaudella
perusasu
perusasu
perusasu

Shortsit
Edustuspuku
Edustuspuku
Klubitakki
Partiohuivi
Gilwell-huivi
Ko-Gi-leirihuivi
Edustushuivi
SP:n huivi
Solmio
Silkkihuivi
Nahkainen
osmonsolmu
Pillinaru
Partiovyö
Explorer Belt -vyö
Väiski
Purjehduslakki
Baretti
Sukat
Kengät

VAELTAJA

JOHTAJA

perusasu
perusasu
leireillä ja matkoilla
perusasu tytöillä
perusasu pojilla,
tytöillä ei juhla-asuna
leireillä
–
–
–
perusasu
–
–
ulkomailla
–
–
–

perusasu
perusasu
leireillä ja matkoilla
perusasu tytöillä
perusasu pojilla,
tytöillä ei juhla-asuna
leireillä
edustuspuku miehillä
edustusasu naisilla
kevennetty edustusasu
perusasu
perusasun kanssa
perusasun kanssa
ulkomailla
järjestön johto ja delegaatiot
johtajapaidan tai edustuspuvun kanssa
johtajapaidan tai edustuspuvun kanssa

pj-kurssin jälkeen
vihreä
perusasu
korvaa partiovyön
perusasu leireillä
purjehduskaudella
perusasu
perusasu
perusasu

pj-kurssin jälkeen
valkoinen
perusasu
korvaa partiovyön
perusasu leireillä
purjehduskaudella
perusasu
perusasu
perusasu
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Yhteenvetotaulukko: merkit
MERKKI

SUDENPENTU

Lippukuntatunnus
Paikkakuntatunnus
Piiritunnus
Järjestötunnus

Huivissa tai oikeassa hihassa piiritunnuksen alapuolella.
Vasemmassa hihassa kiinni olkasaumassa.
Vasemmassa hihassa 3 cm olkasaumasta alaspäin.
Oikean taskun yläpuolella.

Lupausmerkki
Vuositähti

Vasemman taskun
laskoksessa
–

Vaihemerkit
III-luokan merkki
II-luokan merkki

vasen rinta/ tasku
–
–

I-luokan merkki
Taitomerkit

–
oikeassa hihassa
kahtena rivinä
–

Vaeltajamerkki
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Partiojohtajamerkki
Kurssimerkki
Erätaitomerkit
Kolmiapila
”Nappulat”
Kaukoretkimerkit
Liljat
Osanottomerkki
Siviilimerkki
Eräopasmerkki

VARTIOLAINEN

Tytöt: ylimpänä oikean taskun
Vasemman taskun yläpuolella,
sisäreunasta ulospäin.
–
Vasemman taskun laskoksessa,
Vasemman taskun laskoksessa
III-luokan merkkiä laskettu alaspäin
Vasemman taskun laskoksessa,
Oikeassa hihassa kahtena rivinä
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

VAELTAJA

JOHTAJA

laskoksessa. Pojat: vasemmassa hihassa 18 cm olkasaumasta alaspäin
kiinnittäminen aloitetaan taskun

–

–
yksinään keskellä
III-luokan merkin yläpuolella.

–
–
–

yksinään keskellä

–
–

n

oikean taskun laskoksessa
–
alimmaisena
–
vasemman taskun laskoksen keskellä
oikean taskun laskoksen alareunassa
oikea hiha, ylimmäisenä
–
vasemman taskun laskoksessa
–
kaulassa, saa käyttää aina
oikean taskun nappina
partiovyössä
Kankainen: 1 cm järjestötunnuksen yläpuolella Metallinen: partiovyössä
Siviiliasujen kauluksen vasemmassa käänteessä
–
Vaellusasun hihassa
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