Nuotiotyttöjen

Sateella voi
partioasun päälle
(tai alle!) pukea
kertakäyttösadetakin!

OHJEISTUS:
Venekuntalaisen paitana käytetään tummansinistä
(HUOM. ”vanhan” sininen) pitkähihaista partiopaitaa
kultaisilla napeilla (napit on ostettava erikseen ja
vaihdettava itse).

pukeutumisohjeet

Kuva: Joni Kuusisto

Sudenpennut

Venekuntalaiset

Vasen hiha

Venekuntalaisen partioasuun kuuluu paidan lisäksi:
• Partiohuivi
• Jollalakki (venelakki)
• Partiovyö
• Tummansininen polvipituinen hame
• Tummansiniset sukkahousut
Voivat olla ohuet tai paksut säästä riippuen.

Paikkakuntatunnus

• Tummansiniset/mustat siistit kengät

OHJEISTUS:

Piiritunnus

Kävelykengät, ballerinat tai kokonaan tummat siistit tennarit. Ei esim. valkoisia
reunoja, pohjia tai nauhoja.

Sudenpennun paitana käytetään
tummansinistä pitkähihaista
collegepaitaa.

Järjestötunnus

Sudenpennun partioasuun kuuluu
paidan lisäksi:
• Partiohuivi
• Patalakki (tonttupipo)
• Partiovyö
• Tummansininen polvipituinen hame
• Tummansiniset sukkahousut

• Kylmällä säällä voi käyttää mustia tai tummansinisiä sormikkaita.

Oikea etumus
Oikea hiha
Ikäkausimerkki
Jälkimerkit ja
tonttumerkit

Voivat olla ohuet tai paksut säästä riippuen.

• Kylmällä säällä voi käyttää mustia tai
tummansinisiä sormikkaita.

!

Oikea etumus

Sudenpennut saavat huivimerkin annettuaan sudenpentulupauksen. Tämän jälkeen merkin voi ostaa kololta (3€).

Sudenpennun päätösmerkki

Ikäkausimerkki
ja ilmansuunnat
Taitomerkit ja
tonttumerkit

Vanhat tapahtumamerkit

Paikkakuntatunnus
Piiritunnus

Tapahtumamerkit

* Itse ostettava merkki.

MUISTATHAN! Nuotiotyttöjen
huivimerkki ommellaan huivin
kärkeen niin, ettei huivista jää
sinisiä reunoja.

Maatunnus joka,
ommellaan taskun
läpän sauman yläpuolelle.

Vasen tasku

Oikea hiha

Vasen hiha

• Tummansiniset/mustat siistit
kengät
Kävelykengät, ballerinat tai kokonaan tummat siistit tennarit. Ei esim. valkoisia reunoja,
pohjia tai nauhoja.

Viimeisin tapahtumamekki

Seikkailijat:

Järjestötunnus
Maailmanjärjestöjen
tunnukset: WOSM ja
WAGGGS eli
lupausmerkit, jotka
saa annettuaan
partiolupauksen.

Tarpojat:
Vasen tasku
Seikkailijan päätösmerkki
Sudenpennun päätösmerkki

Oikea hiha
Ikäkausimerkki
ja tarpot
Tonttumerkit
Vanhat tapahtumamekit

* Itse ostettava merkki.

Yleisiä hankintaohjeita:
• Viralliset partiovaatteet, merkit ja napit saat ostettua Scandinavian Outdoorista (ent. Partiovaruste).
• Kololla on joitain lainavaatteita mm. marssia varten. Kerrothan omalle johtajallesi jo kokouksessa
ennen tapahtumaa, jos sinun pitää lainata jotain, niin voitte yhdessä katsoa löytyykö sopivaa.
• Facebookissa toimii ryhmä ”Partiokirpputori!”, josta voi löytää partiovaatteita edullisesti.

