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Yleistä 1/2

Kuva: Suomen Partiolaisten kuvapankki



Yleistä 2/2
Partiopaitaan voi myös pukeutua 
halutessaan tavallisissa partiokokouksissa.

Kuvat: Suomen Partiolaisten kuvapankit



Partiohuivi
RuSa:n partiohuivi on perinteinen 

(tumman)sininen yksivärinen partiohuivi.

Ruukin Samoojat myyvät huivia hintaan 7 euroa. 

Huivin voi ostaa oman ryhmän kokoontumisissa.

Ensimmäinen huivimerkki on maksuton, ja se 
annetaan partiolupauksen yhteydessä. Tämän 

jälkeen hinta 2 euroa/kappale.

Ompeluohje: Huivimerkissä oleva ympyrän kaari 
sijoitetaan huivin kärkeen, saumojen sisäpuolelle. 

Kts. kuva

Partiohuivia pidetään kaulassa aina kun kaksi tai 
useampi partiolaista kokoontuu yhteen.



Partiopaita 1/2
RuSan partiopaipaidan väri on sininen ja 
malli partiolaisten vuonna 2005 
käyttöönottama partiopaita.

Paidan sijasta voi halutessaan käyttää 
partiolaisten liivihametta.

Sudenpennut (1. – 3.luokkalaiset) käyttävät 
pääsääntöisesti partiopaidan sijasta 
sudenpentupuseroa, joka on tummansininen 
College-pusero.

Kuvat: Scandinavian Outdoor



Partiopaita 2/2
Partiolainen hankkii paidan itse. 
Partioasusteita myy Scandinavian Outdoor, 
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/. 

Paidan voi myös ostaa käytettynä, jos 
sellaisen jostain partioaiheisesta 
kirppisryhmästä löytää. 

Scandinavian Outdoor, hinnat 2021:

• partiopaita 49€

• Sudenpentupusero 15 €

• Liivihame 65 €

Kuvat: Scandinavian Outdoor

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/


Partiovyö
Partioasuun voi halutessaan yhdistää 
perinteisen nahkaisen partiovyön.

Vyössä on suomenkielinen partiotunnus: 
“Ole valmis”

Partiolainen hankkii vyön itse, esim. 
Scandinavian Outdoorista, hinta 2021: 20€

Kuva: Scandinavian Outdoor



Pillinaru
Partioasua voi täydentää pillinarulla (tarpojista 
ylöspäin). Partiolainen hankkii pillinarun itse, 
esim. Scandinavian Outdoorista, hinta 2021: 
13 euroa.

Pillinarun toinen pää on kauluksen ympärillä ja 
toinen pää (pilleineen tai ilman) partiopaidan 
vasemmassa taskussa.

Ikäkausijaon mukaisesti pillinarujen värit 
menevät seuraavasti:

• violetti = tarpojat

vihreä = samoajat
ruskea = vaeltajat

valkoinen = partiojohtajat

sininen = aikuiset, jotka eivät ole 
käyneet PJ-kurssiaKuva: Scandinavian Outdoor



Partiomerkit ja 
ansiomerkit

Merkkien avulla annetaan tunnustusta 
saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan 
eteenpäin. 

Merkit kiinnitetään partiopaitaan ja 
jokaisella merkillä on tietty paikka paidassa.

Kuva: Suomen Partiolaisten kuvapankki



Merkkien 
ompeluohjeet

Merkkien ompeluohjeet sekä ohjeet 
ansiomerkkien sijoitteluun:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-
ohjeita/partioasu-ja-merkit/

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kuva: Suomen Partiolaisten verkkosivut

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-sudenpennut.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2022/01/2-merkkiohje-SEIKKAILIJA-1.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-tarpojat.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-samoajat.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-vaeltajat.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-aikuiset.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-partiomekko.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-kesapaita.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Suomen-Partiolaiset-ansiomerkkivihko.pdf


Merkkien 
hankinta 1/4

Partiopaidan oikeaan hihaan kiinnitettävät 

ikäkausi-, jälki- ja taitomerkit annetaan 
lippukunnasta partiolaisen suoritusten 

mukaisesti. 

Ikäkausi-, jälki- ja taitomerkit ovat maksuttomia, 
mikäli lippukunnan taloudellinen tilanne sen 

sallii. Muutoin peritään pientä 1-2 euro / kpl 

merkkimaksua.

Kadonneen merkin tilalle voi ostaa uuden merkin 

1-2 euron hintaan. Merkkiä ei välttämättä saa 

heti, vaan se tilataan seuraavan merkkitilauksen 
yhteydessä.

Toimintakauden aikana suoritetut merkit jaetaan 

päätöstapahtumien yhteydessä tai retkien ja 
leirien lopussa.

Kuva: Suomen Partiolaisten verkkosivut



Merkkien 
hankinta 2/4

Partiopaidan vasempaan hihaan hihaan
kiinnitetään paikkakunta-, lippukunta-, alue-, 
piiri-, järjestö- ja maailmanjärjestöjen 
tunnukset. RuSa:ssa ei ole käytössä erillisiä 
ryhmätunnuksia.

Seuraavat partiopaidan vasempaan hihaan 

–

–

–

–

Kuva: Suomen Partiolaisten verkkosivut



Merkkien 
hankinta 3/4

Partiolainen hankkii itse partiopaidan
vasempaan hihaan kiinnitettävät järjestö- ja 
maailmanjärjestöjen tunnukset sekä 
partiopaidan oikean taskun yläpuolelle 
kiinnitettävän maatunnuksen. 
Sudenpentujen College-puserossa 
maatunnus kiinnitetään oikealle puolelle 
kuvitellun taskun yläpuolelle.

Scandinavian Outdoor, hinnat 2021:

• Maatunnus 2 €

• SP:n järjestötunnus 2 €

• Maailmanjärjestö WOSM 1,60 €

• Maailmanjärjestö WAGGGS 1,60 €
Kuva: Suomen Partiolaisten verkkosivut ja Scandinavian Outdoor



Merkkien 
hankinta 4/4

Partiolainen hankkii itse pesti- ja 
kurssimerkit sekä partiojohtajamerkin.

Scandinavian Outdoor, hinnat 2021:

• Akela-merkki 10 €

• Sampomerkki 13 €

• Luotsimerkki 3,50 €

• Perhepartio-ohjaaja 3,50 €

• Pj-merkki, hopea 59 € / Pj-merkki, 
hopeoitu 29 €

Kuva: Scandinavian Outdoor



Muistilista 
partiopaidan 
tilaajalle

Paitoja myy Scandinavian Outdoor.

Muista tilata paidan lisäksi seuraavat tunnukset: 

• Maatunnus

• SP:n järjestötunnus

• Maailmanjärjestön tunnus WOSM

• Maailmanjärjestön tunnus WAGGGS

Osta lippukunnasta paitaan seuraavat merkit:

• Paikkakunta

• Lippukunta

• Alue

• Piiri



LISÄTIETOJA
Ruukin Samoojien johtajistolta


