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PARTIOASU 

Partiohuivi 

Partioasun tärkein osa on partiohuivi. Sitä käytetään kaikissa partiotilaisuuksissa. Huivi on partiolaisen tärkein 

ulkoinen tunnus, joka on lippukunnittain erilainen. Meidän lippukuntamme huivissa on harmaalla pohjalla 

takakolmiossa tummansininen lintu, jonka W-muoto viittaa myös lippukuntamme perustamiskaupunkiin 

Viipuriin.  

Saat huivin omaksesi tuomalla johtajallesi kuitin maksetusta huivista kokoukseen ja johtajasi antaa sinulle 

huivin. Huivi maksaa 15 euroa. Tilinumero on FI29 2290 1800 1340 44, viitenumero 8633. Muista nimetä 

huivisi, sillä se on jokaisella samanlainen. 

Partiopaita 

Sudenpennut  käyttävät tummansinistä collegepuseroa. Paitoja myydään Scandinavian Outdoorissa, jolla on 

myymälät ainakin Yrjönkadulla Helsingissä ja Vantaan Tammistossa. Heillä on myös nettikauppa 

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/. Paidan hinta on 15 euroa. Koot ovat 128/140/152/164 cm. 

Paita ei ole pakollinen, mutta siihen on kiva ommella kaikki partiomerkit.  

 

Seikkailijat ja sitä vanhemmat käyttävät lippukunnassamme tummansinistä pitkähihaista partiopaitaa. Niitä 

myydään Scandinavian Outdoorissa, jolla on myymälät Yrjönkadulla ja Vantaan Tammistossa. Heillä on myös 

nettikauppa https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/. Kokoja on lapsille ja aikuisille. Hinta on 49 

euroa. Paitoja myydään käytettyinä ainakin Facebookin Partiokirpputori!-ryhmässä. Partiopaita ei ole 

pakollinen, mutta suotava. Partiopaitaan kerätään myös kaikki kunkin meneillään olevan ikäkauden 

partiomerkit. 
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Partiomerkit 

Hauska osa partiota on erilaiset merkit ja niiden kerääminen. Suurin osa merkeistä saadaan lippukunnalta sitä 

mukaa, kun niitä suoritetaan. Muutama merkki ostetaan kuitenkin itse: paikkakuntatunnus (ESPOO), 

piiritunnus (PäPa) ja järjestötunnus, joita myy Scandinavian Outdoor. Myös lippukuntatunnus ostetaan itse. Sen 

saat omaksesi tuomalla johtajallesi kuitin maksetusta merkistä kokoukseen. Merkki maksaa 3 euroa. Tilinumero 

on FI29 2290 1800 1340 44, viite 3829. 

 

Lupausmerkin eli maailmanjärjestötunnuksen saat lippukunnalta annettuasi partiolupauksen.  

Nettisivuiltamme löydät lisää tietoa asuista ja merkeistä: 

http://muuttolinnut.fi/wordpress/partiovarusteet/ 

Sivuille on myös linkitetty Puku- ja merkkiohje, jossa on lisää ohjeita partioasusta ja merkkien ompelusta 

partiopaitaan. 

Jos asusta tai merkeistä on kysyttävää, kysy rohkeasti omalta johtajaltasi tai lippukunnanjohtajaltasi Suskilta 

susanna.kouti@gmail.com, 040 519 4783 (iltaisin ja viikonloppuisin), jotka vastaavat ilomielin kaikkiin partiota 

koskeviin kysymyksiin. 

Muuttolinnut-heijastin ja -sporkki 

Muuttolinnuilla on myös oma heijastin, joka maksaa 3 euroa ja oma sporkki (lusikka-haarukka), joka maksaa 4 

euroa. Maksa summa lippukunnan tilille FI29 2290 1800 1340 44, viite 3803 ja tuo kuitti johtajallesi, niin saat 

tuotteen. 
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