
Nakkilan Partiolaiset ry 
 

Sudenpennun partiopuku- ja merkkiopas 
 
 

PARTIOHUIVI 
Nakkilan Partiolaisten huivi on puoliksi sininen, puoliksi keltainen. Huivissa on 
Nakkilan vaakuna. Lippukunnan perinteen mukaan partiohuivia saa käyttää, kun on 
antanut partiolupauksen. Huivia käytetään kaikissa partiotapahtumissa.  
 
Huivi kieputetaan pitkältä sivulta rullalle ja päät solmitaan yhteen merimiessolmulla. 
 
Hankkiminen: Huivin voi ostaa lippukunnalta. Hinta 5€.  
Yleensä huivit annetaan lupauksenantajille itsenäisyyspäivän lupauksenanto-
tilaisuudessa kirkossa. Maksu tuodaan kirkkoon. Muuten huivia voi kysellä oman 
ryhmän johtajalta. 
 

 

PARTIOPAITA 
Sudenpentujen partiopaitana on lippukunnan tummansininen college, missä on edessä keltainen lippukunnan 
nuotiologo -painatus. Partiomerkit kiinnitetään partiopaitaan. Sudenpentujen paitaa voi käyttää kaikissa 
partiotapahtumissa. Virallisemmissa tilaisuuksissa (esim. lupauksenanto) partiopaidan kanssa tulisi käyttää 
tummia housuja tai hametta. 
 
Hankkiminen: Sudenpennun paidan voi ostaa lippukunnalta. Hinta 20€.  
Koot: 128 cm, 140 cm, 152 cm, 164 cm. Partiopaidan voi tilata oman ryhmän johtajalta tai Riitalta. 
 
 

MERKIT 
Partiossa saa erilaisia merkkejä. Merkkejä suoritetaan laumailloissa ja tapahtumissa. Lisäksi eri tapahtumilla 
voi olla omia merkkejä. Kaikki partiomerkit kiinnitetään partiopaitaan.  
 
Tarkemmat ohjeet merkkien kiinnityksestä kääntöpuolella. 
 
 
 

YHTEENVETONA… 
- Saa lupauksenannossa: partiohuivi (maksu 5€), lupausmerkit, SP-merkki, Tervetuloa/sudenpää-merkki 

 
- Ostetaan lippukunnalta:  

partiopaita, lippukunnan merkki 
 

- Hankitaan itse partiokaupasta:  
paikkakuntatunnus, piirimerkki 

 
 
 

Lisätietoja 
Enni Heikintalo, p. 040 199 4102,  
enni.heikintalo@hotmail.com 
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MERKIT 
 
Jälkimerkit (oikea hiha) 

Sudenpentujen ohjelma koostuu erilaisista 
jäljistä eli teemallisista aktiviteetti-
kokonaisuuksista, esim. Ensiapu, Suunnistus. 
Jokaisesta jäljestä saa oman merkin. 
Jälkimerkin saa hankkia ja kiinnittää 
partiopaitaan vasta kun jälki on suoritettu. 
 
Jälki-merkit kiinnitetään partiopaidan oikeaan 
hihaan siten, että ensimmäisenä saatava 
Tervetuloa partioon -jälki (sudenpää) tulee 
ylimmäksi keskelle hihaa. Seuraavat jäljet 
ommellaan sen molemmille puolille ja siitä 
kolmirivissä alaspäin jatkuen. 
 
 
- Tervetuloa/sudenpää-merkki: Saa 

lippukunnalta lupauksenannossa. 
Saatavissa Partiokaupasta. 

 
- Jälkimerkit: Merkkien hankkimisesta 

sovitaan oman ryhmän johtajan kanssa. 
Saatavissa Partiokaupasta. 

 
 
Tapahtumamerkit 
Tapahtumamerkki kiinnitetään partiopaidan 
oikeaan rinnukseen (kuvitteellisen oikean 
taskun yläpuolelle). Tapahtumamerkkiä 
pidetään enintään vuoden ajan tapahtuman 
jälkeen. Paidassa on kerrallaan vain yksi 
tapahtumamerkki eli yleensä uusi kiinnitetään 
ja edellinen poistetaan. 

 
 

Yhteiset merkit (vasen hiha) 
 
Yhteiset merkit ovat samat kaikenikäisille 
partiolaisille. Ne kiinnitetään partiopaidan 
vasempaan hihaan. 
 
Paikkakuntatunnus: Saatavissa Partiokaupasta 
 
Lippukunnan merkki: Voi ostaa lippukunnalta, kun 
on osallistunut lippukunnan tapahtumaan. Hinta 
2€. Merkin voi tilata oman ryhmän johtajalta tai 
Riitalta. 
 
Piirimerkki: Saatavissa Partiokaupasta 
 
Suomen Partiolaisten (SP) merkki: Saa 
lippukunnalta ensimmäisessä lupauksenannossa. 
Saatavissa myös Partiokaupasta. 
 
Lupausmerkit: Saa lippukunnalta ensimmäisessä 
lupauksenannossa. Saatavissa myös 
Partiokaupasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Marjaana Mitikka 


