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Partioasujen ja
merkkien yhteistilaus
Teemme partioasuista
yhteistilauksen. Jos haluat tilata
partiopaidan tai muita partioasuja tai
tarvitset paitaan merkkejä, niin syötä
oma tilauksesi 25.3.-14.4. Linkin kipan
nettisivuilla.
Tuotteiden hintoja: Sudaripaita 15€,
Partiopaita 49€, vyö 20€, pillinaru 7€,
pilli 10€, hame 29€ (25€ cm-koot).
Lisäksi paitaan tarvitaan perusmerkit,
yht. 12eur (sudaripaita 10eur)
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/
partioasut/

Käytetyt partioasut
myyntiin ja kiertoon
Pieneksi jääneitä ja tarpeettomia
partioasuja kannattaa kaupitella
nuoremmille/pienemmille
partiolaisille. Ne voi tuoda kololle
myyntiin tai kaupata kipan FB:ssa.
Paidan vasemman hihan merkit ja
taskun päällä oleva maatunnus ovat
kaikissa paidoissa samat, näitä ei
kannata ottaa paidasta pois
myydessä.

Nyt myynnissä käytetyt
- naisten partiopaita koko L
- miesten partiopaita koko S ja XL
Kololla paidoissa on myyjän tiedot.
Ostaja on suoraan yhteydessä
tuotteen myyjään ja sopivat
keskenään hinnasta/maksusta.

Lippukuntahuppari

Tarpojaryhmän aloitteesta lippukunnassa on
käynnistetty huppari-hankinta. Huppari on
vetoketjullinen tummansininen, selässä
painettuna lippukuntatunnus.
Sudenpennut (jos eivät halua erillistä
sudaripaitaa) voivat käyttää hupparia
sudenpentupaidan sijaan (paraatiin merkit
löyhästi paikalleen).
Tarjouskierroksen jälkeen hupparit tulevat
myyntiin, lisätietoja lähiaikoina.

5.5. Kevätretki Paraatiin

Aamulla bussimme starttaa kohti Turkua.
Aamupäivä kuluu matkassa, perillä syödään
eväät ja ennen puolta päivää ohjelmassa on
Aboa Vetus – maanalainen Turun rauniokortteli. Iltapäivällä on paraatijuhla ja
paraati. Kotimatkalla poikkeamme syömään.
Takaisin Parkanossa olemme illalla.
Partiolaisten lisäksi mielellään otamme
mukaan retkelle huoltajia valvoviksi
silmäpareiksi ja johtajien tueksi.

Retkimaksu
Retkimaksu on 20 eur (sisältää kuljetukset,
AboaVetuksen ja paluumatkan sapuskan).
Osallistumismaksulla katetaan osa kuluista
ja loput maksaa lippukunta. Lasku
lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Pesuainekampanja tilitykset

Retkivarustepaketteja
haettavissa

Pesuainekampanja on päätöksessä.
Tulos oli hyvä, vaikka jäimme
tavoitteesta.

Viime syksyn #tasaarvonnuotiolla-kampanjan ja
presidentti Sauli Niinistön valitsija-yhdistykseltä
saadulla tuella on hankittu varustepaketteja,
joiden avulla ensimmäiset retket sujuvat hyvissä
merkeissä. Paketeissa on mukana mm. rinkka,
ulkoiluvaatteita sekä makuualusta ja makuupussi.
Kampanja toteutetaan yhteistyössä Scandinavian
Outdoorin kanssa, joka myös osallistuu sen
tukemiseen.

Myyjät ovat saaneet pesuaineet ja
laskut viikon 11 alussa asiakkailleen
toimitettavaksi.
Laskuissa on eräpäivä 25.3. Käteismaksut tulee tilittää koloiltaan 25.3.
mennessä. Tilityspussiin on selkeästi
merkittävä tilityksessä olevat
asiakasnumerot (ja/tai asiakkaiden
nimet & myyjän nimi).

BioLuvil – tuotteissa
sekaannusta
Tilauslomakkeessa oli erheellisesti
4kg BioLuvilien kuvat väärinpäin.
Väärän tuotteen voi palauttaa, eikä
sitä osuutta tarvitse maksaa.
Ensisijaisesti pyrimme vaihtamaan
tuotteet nopeasti lippukunnan
sisällä. Tarvittaessa vaihdamme
tuotteet Puhtopojilta uusiin.

Jälkimyynti ja lisätilaukset
Jälkimyynnissä tällä hetkellä pinkki
Comfort ja Cif-yleispuhdistusaine 5L.

Ilmoittautuminen 25.3.-14.4.

Jäikö jotain tilaamatta?
Mahdollisesti toteutamme
lisätilauksen.

ilmoittautumislinkki Kipan sivuilla. Retkikirje
seuraavan tiedotteen yhteydessä.
Lisätietoja Tarulta.

Vaihto- ja palautus, sekä
lisätilaukset-asioissa yhteys
Samuliin puh. 040 751 0592.

Varustepaketit jaetaan 7-15 vuotiaille
partiolaisille hakemusten perusteella.
Paketit myönnetään perheille, joilla ei taloudellisista tai sosiaalisista syistä ole mahdollisuutta
hankkia varusteita lapsille. Hakuaika päättyy
24.3.2019. Hakemuksen voi tehdä lapsen
vanhempi tai lippukunnassa lippukunnanjohtaja.
Jos tarvitset tukea hakemuksen kanssa, ota
yhteyttä Juhaniin viimeistään lauantaina 23.3.

Linkki hakuun kipan sivuilta.

Poimintoja tulevista tapahtumista
•
•
•
•
•
•

Paraatiharjoitukset vapputunnelmin 30.4.
Erävalkean Talkoot la 4.5.
JOTT la 11.5.
Seikkailijoiden Sepeli la 11.5.
Kevätkisat, Raisio la 18.5. (Tarpojat)
Erämessut pe-su 7.-9.6.

Seuraava tiedote ilmestyy 15.4.
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Partioasut

Paraatin partioasu
•

Partiopaita

•

sudareilla sudenpentupaita
tai yksivärinen tumman
sininen, siisti paita, esim.
college

•

Partiohuivi

•

Pojilla tummat suorat housut

•

Tytöillä tummat housut tai
tumma yksivärinen hame +
hameenväriset sukkahousut
(kylmällä kelillä voi laittaa 2
sukkahousut päällekäin)

•

Tummat sukat ja tummat
siistit kengät

•

Pillinaru (tarpojat – aikuiset)

•

Partiovyö, (ei pakollinen,
seikkailijasta alkaen
suositeltava, saa olla
sudareillakin)

•

Sudareilla voi olla väiski,
muilla vapaaehtoisesti
baretti

•

Valkoiset käsineet
(lipunkantajalla ja airueilla,
nämä KiPan puolesta)

•

Kylmällä kelillä mustat tai
tummansiniset sormikkaat

•

Sadesäällä partioasun päälle
puetaan kertakäyttösadetakki
(varaa mukaan – hanki
ajoissa)

Tarkista ajoissa
Partioasusi
•

Puhdas, siisti ja ehjä. Pese ja korjaa
tarvittaessa.

•

Mahtuu päälle. Kylmällä ilmalla
partiopaidan alle pitää pukea
lämmintä, takkia ei paidan päälle
paraatiin laiteta.

•

•

Hanki tarvittaessa uusi paita.
Paidan voit ostaa käytettynä tai
hankkia uuden. Lippukunnan
yhteistilaukseen voit ottaa osaa
14.4. asti. Partioasuja myy
Scandinavian Outdoor
www.scandinavianoutdoor.fi

Partiopaidan merkit kannattaa
kaikki ostaa kololta kerralla –
Outdoorin kaupoista ei kaikkia ole
saatavissa. (jos nyt keväällä
tarvitset merkkejä, tilaa ne
yhteistilauksen kautta)

Partio- ja sudenpentupaidan
merkit ajantasalle

Partioasut kiertoon

•

•

Jos partioasusi on käynyt pieneksi tai
muuten tarpeettomaksi, se kannattaa
laittaa kiertoon *. Myös partiopaidan
kanssa sopivaa hametta tai housuja
tai miksei kenkiäkin kannattaa
kaupitella

Aikaisempien ikäkausien kankaiset suoritus
ja taitomerkit poistetaan

•

•

Tuo asut kololle pikaisesti koloiltaan.
Kiinnitä lapulla hinta, koko ja
yhteystietosi. Voit laittaa ilmoituksen
myös kipan FB-ryhmään.

Yli vuotta vanhemmat tapahtumamerkit
(leirimerkit yms.) poistetaan. Uusin merkki
ommellaan oikean taskun ja maatunnuksen
yläpuolelle, muut (alle 1v vanhat) voi
ommella oikeaan hihaan ikäkausimerkkien
alapuolelle.

•

•

Mikäli tuotteille ei löydy ostajaa tai
etsit itse jotain, Pohjois-Satakunnan
alueen FB- partiotarvike-kirppis
toimii myös myyntikanavana. Liity
suljettuun ryhmään PohjoisSatakunnan partiotarvikekirppis.

Jos paidassa on merkkienpäivitys
ajankohtainen, voit purkaa vanhat merkit
pois ja pestä paidan. Näin merkkien jäljet
hieman häviävät.

•

•

Partiopaitoja kaupitellaan myös
Tori.fi:ssä ja muissa kauppakanavissa,
sekä mm valtakunnallinen FBkirppis: Partiokirpputori!

Huom. Vasen hiha on Kipinäpartiossa
kaikilla samanlainen. Ylhäältä lukien
Parkano, lippukuntatunnus, aluetunnus,
Piiritunnus, Suomen partiolaisten tunnus ja
maailmanjärjestöjen tunnukset. Kaikkien
partiopaidasta (ei sudaripaidasta) löytyy
myös maatunnus taskun yläpuolelta. . Jos
ostat jonkun muun lippukunnan vanhan
paidan, vasemman hihan merkeistä alimmat
maailmanjärjestön tunnukset ja SP:n tunnus
sekä oikean taskun yläpuolella oleva
maatunnus ovat kaikilla Suomessa samat.
Paidan perusmerkkejä ei siis kannata ottaa
irti– edes myydessä

•

Merkkiohje – on lainattavissa kolon
seinältä.

•

Yhteisvastuu- ja tonttumerkit ommellaan
oikeaa hihaan taitomerkkien ja
jälkimerkkien kohtaan.

Lippukunnan laina-paita paraatiin
Lippukunnalla on muutamia lainattavia sudenpentu- ja partiopaitoja
Lainapaidat on ensisijaisesti tarkoitettu juuri mukaan tulleille, kun paitaa ei vielä ole
ehditty tai ole mahdollista hankkia. Mutta toki kaikki voivat itselleen lainapaitaa hakea,
niin kauan kuin lainattavaa on. Paraati-ilmoittautumisessa voi merkitä halukkuutensa
lainapaidan käyttöön.

