
PARTIOASU KUNTOON KERTAHEITOLLA

PARTIOPUSERO    48,-
140 cm ______ kpl  
150 cm ______ kpl  
160 cm ______ kpl    

naisten koot:
S ______ kpl  
M ______ kpl  
L ______ kpl  
XL ______ kpl  
XXL ______ kpl

miesten koot:
S ______ kpl  
M ______ kpl  
L ______ kpl  
XL ______ kpl  
XXL ______ kpl  

PARTIOVYÖ        18,-
80 cm ______ kpl 
90 cm ______ kpl 
100 cm ______ kpl
120 cm ______ kpl

PILLI         10,-
pilli ______ kpl  

PILLINARU      7,-
violetti       ______ kpl  
vihreä       ______ kpl
ruskea        ______ kpl  
valkoinen _____  kpl
sininen ______ kpl

HUIVI
PV-huivi  12,-                 _____  kpl 
 

TUNNUSMERKKI 
Maatunnus 2,- ______ kpl
Järjestötunnus 2,- ______ kpl
Piiritunnus 2,50 ______ kpl
Maailmanliitonmerkki 1,60
Pojat ______ kpl
Tytöt ______ kpl

PV-merkki 2,- ______ kpl

ALOITUSMERKKI
sudenpennut 1,35 ______ kpl
seikkailijat 1,35 ______ kpl
tarpojat 1,35 ______ kpl
samoajat 2,90 ______ kpl
vaeltajat 2,90 ______ kpl

PÄÄTÖSMERKKI
sudenpennut 4,00 ______ kpl
seikkailijat 5,00 ______ kpl
tarpojat 4,00 ______ kpl
samoajat 5,50 ______ kpl
vaeltajat 5,00 ______ kpl

SUORITUSMERKKI 1,35
sudenpennun jälkimerkki   
seikkailijan ilmansuuntamerkki
seikkailijan taitomerkki
tarpojan tarppomerkki

(merkitään kohtaan muuta)

MUUTA:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

TILAAJA

nimi:

ikäkausi (ympyröi):

sudenpentu

seikkailija

tarpoja

samoaja

vaeltaja 

aikuinen

toimintaryhmä:

puh. / sähköposti:

              

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

       

(alle 18 –vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Toimita tämä lappu täytettynä:

Viimeistään 1.4. mennessä kolon käytävällä 

olevaan harmaaseen postilaatikkoon



Nyt kätevästi partioasu kuntoon kesän tapahtumiin!

Kesällä on tulossa sekä paraati että kesäleiri. Nyt on hyvä aika 
laittaa puvusto kuntoon.
 
Oheisella lomakkeella voit nyt tilata kootusti kaiken tarvitsemasi. 
Tilaus laskutetaan tilausajan päätyttyä ja tuotteet toimitetaan 
huhtikuun loppuun mennessä. 

Aloitus-, päätös- ja suoritusmerkit lippukunta hankkii kaikille. 
Mutta jos joskus saatu merkki on mennyt hukkaan, niin nyt on 
mahdollista tilata korvaavia. 

Palauta tilauslappu viimeistään 1.4.2013 käytävältä löytyvään 
harmaaseen laatikkoon.

Lisätietoja: Raisa Lindeman 
0503080773 
raisa.lindeman@gmail.com

Tietoa partioasusta:

Sudenpennut ja seikkailijat käyttävät partioasunaan sinistä 
partiohupparia. Muutamia hajakokoja on saatavilla, mutta virallisesti 
uusi tilaus tehdään vasta ensi syksynä. Kysele omalta johtajaltasi 
tarvittaessa.

Tarpojista ylöspäin virallisena partioasuna käytetään sinistä 
napitettavaa partiopaitaa, jota on saatavilla sekä suorana että 
muotoonleikattuna mallina. 

Partiovyötä voivat käyttää kaiken ikäiset. Pillinaru on käytössä 
tarpojista ylöspäin: Tarpojilla violetti, samoajilla vihreä, vaeltajilla
ruskea ja partiojohtajakurssin käyneillä valkoinen.

Suomen Partiolaisten merkkiohjeet:
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Sudenpennut/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Seikkailijat/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Tarpojat/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Samoajat/Puvut-ja-merkit

http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Samoajat/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Tarpojat/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Seikkailijat/Puvut-ja-merkit
http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Sudenpennut/Puvut-ja-merkit
mailto:raisa.lindeman@gmail.com

