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PARTIOASU
Partiolaiset ympäri maailman käyttävät partioasua erottuakseen muista ja toisaalta
tunnistaakseen toisensa. Yhtenäinen asu myös yhdistää sinut kuuluvaksi juuri tiettyyn
lippukuntaan.
TaMessa partioasua kokonaisuudessaan käytetään lähinnä juhlatilaisuuksissa
(puurojuhla, kevätjuhla, itsenäisyyspäivä, paraatit jne.), mutta halutessaan sitä voi
käyttää toki vaikka viikkotoiminnassa. Partiohuivi kuuluu vakiovarustuksena kaikkiin
partiotilaisuuksiin.
Lue seuraavat ohjeet läpi, jotta tiedät, miten pukeutua ja toisaalta, mitä varusteita saat
lippukunnalta ja mitä sinun tulisi hankkia itse.
Partioasuun kuuluvat
- partiohuivi
- partiopaita (/partiomekko) merkkeineen
- partiovyö (jos haluat)
- partiopaidan kanssa käytetään ohjeellisesti tummia suoria housuja/hametta
sekä tummia siistejä kenkiä ja sukkia.
Partiohuivi
Lippukunta jakaa sinulle partiohuivin lupauksenannon yhteydessä. Jos huivi
pääsee katoamaan tai sotkeentumaan pahasti, voit hankkia itse tilalle uuden.
Käytämme sinivalkoista metsänkävijähuivia, jota saa partiokaupoista.

Partiopaita
Partiopaita hankitaan itse. Sudenpennut käyttävät tummansinistä college-paitaa eli
sudenpentupuseroa. Seikkailijat ja sitä vanhemmat partiolaiset käyttävät
partiopaitaa. Johtuen Tammisalon Metsänkävijöiden ja Tammityttöjen
aikaisemmista pukeutumisohjeista lippukunnassa nähdään kahden värisiä
partiopaitoja. Ohjeellisesti pojat käyttävät vastedeskin ruskeaa paitaa ja tytöt
sinistä, mutta käytäntö on kirjava ja esimerkiksi sisaruksen vanha paita kelpaa
kyllä. Markkinoilla on värin lisäksi myös malliltaan kahta erilaista paitaa, ja kumpi
tahansa malli kelpaa hyvin (M82 tai M05).
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Partiomerkit
Useimpia partiomerkkejä kannetaan partiopaidassa (joitakin ehkä huivissa tai
vyössä). Lippukunta jakaa sinulle suorittamasi ikäkausi- ja taitomerkit sekä
lippukunnan oman merkin, mutta seuraavat perusmerkit sinun tulisi hankkia itse
esimerkiksi paitaostoksen yhteydessä:
- Järjestötunnus (Suomen Partiolaiset)

- Maatunnus

- Piiritunnus (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset)

- Paikkakuntatunnus (Helsinki)

Huomaathan näiden hihamerkkien yhteydessä jättää paitaan tilan lippukunnan omalle
merkille
Mistä partiotuotteita saa?
Partiotuotteita myydään partiokaupoissa, joita tällä hetkellä ovat Scandinavian
Outdoor -ketjun myymälät. Partioaitta myöntää edelleen retkeilytarvikkeista
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jäsenalennuksia, mutta varsinaisia partiotuotteita ei enää heidän kauttansa saa.
Lähimmät Scandinavian Outdoor -myymälät sijaitsevat Helsingissä kauppakeskus
Forumissa sekä Vantaan puolella Tammiston Tähdessä. Lisäksi tuotteita saa ketjun
verkkokaupasta www.scandinavianoutdoorstore.com.
Erityisesti partiopaitoja löytyy jonkin verran myös käytettyinä, sillä ne tahtovat jäädä
kasvuikäisillä pieneksi. Paidan osto- ja myynti-ilmoituksia voi jättää kolon
ilmoitustaululle. Pieneksi jääneen partiopaidan voi lahjoittaa myös lippukunnalle
varapaidaksi tai myytäväksi esimerkiksi joulumyyjäisissä, joissa se ehkä löytää uuden
omistajansa.
Miten tiedän, mihin mikäkin merkki kuuluu?
Merkkien sijoittelu ei ole millintarkkaa, mutta suuntaa saa ikäkausikohtaisista
pukeutumisohjeista esimerkiksi seuraavilta verkkosivuilta
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje. Omat johtajasi auttavat
myös mielellään.

