PARTIOTARVIKKEIDEN TILAUSLOMAKE
PSST... KÄÄNNÄ PAPERI!
Sieltä löytyy kätevät paketit
uusille partiolaisille ja uuteen
ikäkauteen siirtyville.
PARTIOHUPPARI 40,sudenpennulle ja seikkailijalle
128/140/152 cm, aikuisten S
koko _____ ______ kpl
PARTIOPAITA 49,tarpojista ylöspäin
lasten: 140/150/160 cm
koko _____ ______ kpl
muotoonleikattu: S-XXXL
koko _____ ______ kpl
suora: S-XXL
koko _____ ______ kpl
Lisäksi saatavilla
lyhythihainen partiopaita 42,ja partiomekko 65,PARTIOHUIVIT
Pohjan Veikkojen huivi 15,______ kpl
Suomen edustushuivi 14,(ulkomaille matkustaessa)
______ kpl
TUNNUSMERKIT
Maatunnus 2,___ kpl
Järjestötunnus 2,- ___ kpl
Piiritunnus 2,50
___ kpl
Oulu-tunnus 2,___ kpl
PV-merkki 1,___ kpl
Maailmanliitonmerkki 1,60
WOSM
___ kpl
WAGGGS
___ kpl

KIRJALLISUUS
Sudenpennun jäljet-kirja 4,50
___ kpl
Aktiviteettikortti 1,10
seikkailija
___ kpl
tarpoja
___ kpl
Aktiviteettikorttikotelo 3,20
seikkailija
___ kpl
tarpoja
___ kpl
Reppu – käsikirja
seikkailijoille ja tarpojille
16,50
___ kpl
PARTIOVYÖ 20,80/90/100/120 cm
koko _____
____ kpl
koko _____
____ kpl
PILLINARU 7,violetti
______
vihreä
______
ruskea
______
valkoinen
______
PILLI
pilli

10,-

kpl
kpl
kpl
kpl

______ kpl

VÄISKI-PÄÄHINE 9,50
koot 53-62 cm
koko _____ ______ kpl
PARTIOJOHTAJAN TUNNUKSET
(vain partiojohtajan
peruskurssin käyneille)
woggle 10,_____ kpl
pj-merkki 29,-_____ kpl

2018-2019
TILAAJA TÄYTÄ KAIKKI TIEDOT!

OHJELMAN MERKIT
Aloitusmerkki
sudenpennut 1,35
seikkailijat 1,35
tarpojat 1,35
samoajat 2,90
vaeltajat 2,90

___
___
___
___
___

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Päätösmerkki
sudenpennut 4,seikkailijat 4,tarpojat 4,samoajat 6,50
vaeltajat 4,-

___
___
___
___
___

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

partiolaisen nimi:

lauma/joukkue/vartio/osasto:

laskutusosoite:

sähköposti:
(jos tilauksessa on epäselvyyksiä,

Muut ohjelman merkit 1,35
- merkitse kohtaan muuta
(sudenpennun jälkimerkit,
seikkailijan ilmansuuntamerkit ja taitomerkit, tarpojan
tarppomerkit)

otamme yhteyttä sähköpostitse)

MUUTA

Allekirjoitus ja nimenselvennös:

________________
________________
________________
________________

Paikka ja aika:

(Alle 18-vuotiaalta huoltajan
allekirjoitus!)

PALAUTA TILAUSLOMAKE
PARTIOTILOJEN KÄYTÄVÄLTÄ
LÖYTYVÄÄN POSTILAATIKKOON
VIIMEISTÄÄN TORSTAINA
1.11.2018 / 7.2.2019

SUDENPENTU-PAKETTI

SEIKKAILIJA-PAKETTI

TARPOJA-PAKETTI

JOHTAJA-PAKETTI
(samoajista ylöspäin)

hinta 65,-

________ kpl

hinta 47,-

________ kpl

hinta 63,- ________ kpl

hinta 62,- ________ kpl

Hupparin koko: __________

Hupparin koko: __________

Paidan koko: ___________

Paidan koko: __________

lasten koot 128/140/152 cm,
aikuisten S

lasten koot 128/140/152 cm,
aikuisten S

lasten koot 140/150/160 cm,
aikuisten koot S-(X)XXL

lasten koot 140/150/160 cm,
aikuisten koot S-(X)XXL

Paidan malli (ympyröi):

Paidan malli (ympyröi):

lasten / muotoonleikattu / suora

lasten / muotoonleikattu / suora

sisältää:

sisältää:

sisältää:

sisältää:

- partiohuppari, jossa painettuna

- partiohuppari, jossa painettuna

- partiopaita

- partiopaita

Oulu-tunnus, PV-merkki ja

Oulu-tunnus, PV-merkki ja

- tarvittavat tunnusmerkit:

- tarvittavat tunnusmerkit:

piirimerkki

piirimerkki

maatunnus, Oulu-tunnus, PV-

maatunnus, Oulu-tunnus, PV-

- Pohjan Veikkojen partiohuivi

- tarvittavat tunnusmerkit:

merkki, piirimerkki,

merkki, piirimerkki,

(syksyllä jaetaan Lupauksen-

maailmanliittojen merkit &

järjestötunnus &

järjestötunnus &

annossa 6.12., kevään tilauksessa

järjestötunnus

maailmanliittojen merkit

maailmanliittojen merkit

paketin mukana)

- Seikkailijan aktiviteettikortti

- Tarpojan aktiviteettikortti

HUOM. Jos haluat partiovyön,

HUOM. Jos haluat partiohuivin,

HUOM. Jos haluat partiohuivin,

HUOM. Jos haluat partiohuivin,

väiskin tai ohjelmamerkkejä,

partiovyön, väiskin, Reppu-

partiovyön, pillin, pillinarun,

partiovyön, pillin, pillinarun,

tilaa ne kääntöpuolelta.

käsikirjan, aktiviteettikortti-

väiskin, Reppu-käsikirjan,

väiskin, partiojohtajatunnuksia

kotelon tai ohjelmamerkkejä,

aktiviteettikorttikotelon tai

tai ohjelmamerkkejä, tilaa ne

tilaa ne kääntöpuolelta.

ohjelmamerkkejä, tilaa ne

kääntöpuolelta.

- tarvittavat tunnusmerkit:
maailmanliittojen merkit &
järjestötunnus
- Sudenpennun jäljet -kirja

kääntöpuolelta.

