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Partioasussa Paraatiin

Tarkista ajoissa Partioasusi

Partioasut kiertoon

•

Partiopaita

•

•

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

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

•

Partiohuivi

•

Pojilla tummat suorat housut

•

Tytöillä tummat housut tai tumma
yksivärinen hame + hameenväriset
sukkahousut
•

•

•

kylmällä kelillä voi laittaa 2
sukkahousut.

•

Tummat sukat ja tummat siistit
kengät

•

Pillinaru (tarpojat – aikuiset)
•

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 8.4
asti. Partioasuja myy
Scandinavian Outdoor ja sen
nettikauppa
www.scandinavianoutdoor.fi

•

Tuo asut kololle viikon 11 tai 12
koloiltaan. Kiinnitä lapulla hinta,
koko ja yhteystietosi.

•

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

•

Partiopaidan merkit voit
kaikki ostaa kololta kerralla
– Outdoorin kaupoista ei
kaikkia ole saatavissa.

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

Partio- ja sudenpentupaidan
merkit ajantasalle
•

Aikaisempien ikäkausien
kangasmerkit poistetaan

•

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. (uusi ohjeistus)

•

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

•

Huom. lupausmerkit, SP:n tunnus
ja maatunnus ovat kaikilla
Suomessa samat ja KiPassa
kaikilla on samanlainen vasen
hiha. Paidan perusmerkkejä ei
siis kannata ottaa irti – edes
myydessä

•

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

•

Sudareilla voi olla väiski, muilla
vapaaehtoisesti baretti

•

Valkoiset käsineet (lipunkantajalla ja
airueilla, nämä KiPan puolesta)

Lippukunnan laina-paita paraatiin
•

Lippukunnalla on muutamia lainattavia sudenpentu- ja partiopaitoja

•

Kylmällä kelillä mustat tai
tummansiniset sormikkaat

•

•

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

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.

Merkkiohje – on lainattavissa
kolon seinältä.

•

Lainapaitoja voi tiedustella Juhanilta

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

•
•

