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Niihaman Saukkojen puku  ja merkki ohjesääntö 

Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati, joulujuhla, 
lipunlasku ja nosto), joissa kaikkien tulisi olla pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. On 
toivottavaa, että ohjeita noudatetaan. Usein "erilaiset vaatteet, kuin kaikilla muilla on" 
tuottaa lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen 
mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa pukeutua partiopukuun. 

Jos tapahtuma on ulkona, esim. paraati, lipunlasku ja –nosto niin kannattaa paikka ja sää 
kuitenkin huomioida eli tällöin voi oman järjen mukaan joustaa ohjeistuksesta. Nämä ovat 
kuitenkin vain ohjeita, ei määräyksiä eli omaa järkeä saa käyttää ja kysyä saa aina 
jos epäselvää. 

Virallinen asu määrätään tapahtumaan aina erikseen. Muissa tapahtumissa, esim. leirit, 
retket, ja purjehdukset on silti syytä olla partiohuivi kaulassa sekä partiopaita ja vyö 
mukana jos ne omistaa. Kokouksissa käytetään partiopaitaa huivin kanssa jos sen 
omistaa, kuitenkin muu vaatetus sellainen että voi ulkona toimia ja liata itsensä. 

Nämä ohjeet koskettavat vain lippukunnassa toimivia poikia ja miehiä. 

 

Terminologiaa 

Sudenpennut = 7-9 vuotiaat partiolaiset jotka kokoontuvat sudenpentu laumoissa 
laumanjohtajan opastuksella. 

Nuoremmat venekuntalaiset = seikkailija ikäkauden, 10- 12 vuotiaat, partiolaiset jotka 
kokoontuvat Sammon opastuksella 

Vanhemmat venekuntalaiset = tarpoja ikäkauden, 12-14 vuotiaat, partiolaiset jotka 
kokoontuvat Venekunnanjohtajan opastuksella 

Samoajat = 15-17 vuotiaat partiolaiset 

Venekunnanjohtaja = Samoaja joka johtaa venekuntaa 

Johtaja = 15-17 vuotias samooja joka toimii ryhmässä johtajana tai lippukunnassa oleva 
aikuinen partiolainen. 
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Virallinen pukukoodi kaikilla 

• Partiohuivi Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä 
siinä ole ryppyjä. Huivin kulma jätetään käärimättä oman vaaksanmitan verran. 
Lippukunnalta voi ostaa huivin, hinta 9,00€. 

• Huivi solmio on 3. luokan riihittäneillä itsetehty sininen osmonsolmu. 2. luokan 
riihittäneillä on valkoinen itsetehty osmonsolmu. PJ-kurssin suorittaneet käyttävät 
nahkaista woglia. Muuten käytetään merimiessolmua huivissa. 

• Partiopaita on sudenpennuilla on tummansininen college-paita. Paita voi olla joko 
lippukunnan painattama ja myymä, Partiovarusteesta ostettu tai ihan tavallinen 
tummansininen college-paita josta löytyy partiomerkit. Venekuntalaisten partiopaita 
on sininen rintataskullinen kauluspaita jota myydään partiopaita nimellä, jonka voi 
hankkia Scandinavian Outdoor storesta. Näkyvät napit (uudessa paidassa vain ylin 
rintanappi sekä hihansuiden napit) korvataan kultaisilla ankkurinapeilla. 
Lippukunnan jäsenet voivat ei virallisissa tilaisuuksissa, esim. retket tai 
purjehdukset, sinisellä villapaidalla tai lippukunnan hupparilla. 

• Pillinaru on vanhemmilla venekuntalaisilla violetti, samoajilla vihreä, vaeltajilla 
ruskea, aikuisilla joilla ei ole pj valtakirjaa se on sininen ja partionjohtajilla valkoinen. 
Seikkailijat tai tarpojat jotka on nimitetty oman ikäkautensa venekunnan johtajiksi 
voivat käyttää mustaa pillinarua ollessaan VJ, tällöin pillinarun ja pillin saa lainaan 
lippukunnalta. 

• Päähine. Johtajilla baretti ja baretissa barettimerkki. Venekuntalaisilla valkoinen 
merimieslakki. Merimieslakkeja ja Baretteja saa lippukunnan kautta, meillä on 
sovituskappaleita ja suoritamme yhteistilauksia aika ajoin. Hinta merimieslakille 
lippukunnan kautta tilatessa on 8,00€ ja baretilla 13,00€. 

• Housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat. Mieluiten puvun 
housut tai tummat farkut, näiden puuttuessa siistit tummat housut. 

• Sukat ovat tummansiniset tai mustat. 

• Kengät ovat tummansiniset tai mustat. Esim. puvun kengät tai siistit lenkkarit. 

• Partiovyö ei ole välttämätön, mutta sen voi halutessaan hankkia Scandinavian 
Outdoor Storesta. 

• Aurinkolasit johtajilla 

 

Lisäksi Lipunkantajalla, Lippuvartiolla ja kyltinkantajalla 

• Käsineet ovat valkoiset, lippukunnalta saa. 
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Partiopaidan rintaan tulevat 

 
 

Maatunnus 

Kiinnitetään paidan etupuolelle, oikean rinnan 
kohdalle. Lippukunnalta voi lunastaa 1,7€ 
hintaan. 

Hankittava itse 

 

Tapahtumamerkki 

Tapahtumista saatavan merkin voi halutessaan 
kiinnittää oikeaan rintaan maatunnuksen 
yläpuolelle. Vain yksi tapahtuma merkki voi olla 
paitaan kiinnitettynä. 

Jaetaan tapahtuman 
osallistujille 

 

Vasempaan hihaan tulevat 

 

 

 
Paikkakuntatunnus 

Kiinnitetään partiopaidan vasempaan hihaan 
lippukuntatunnuksen tai johtajamerkin yläpuolelle. 
Lippukunnalta voi lunastaa 2€ hintaan. 
 

Hankittava itse 

 Lippukuntatunnus tai johtajamerkki 

Lippukuntatunnus kiinnitetään Vasempaan hihaan 
piiritunnuksen yläpuolelle. Johtajilla 
lippukuntatunnuksen korvaa johtajamerkki. 
Lippukunnan juhlavuosi 20 juhlamerkkiä saa 
käyttää lippukuntatunnuksen sijaan. 
Lippukuntatunnuksia ei ole vielä saatavissa 
lippukunnalta 

Jaetaan tai hankittava 
itse 

 

Piiritunnus, Häme 

Kiinnitetään partiopaidan vasempaan hihaan 
järjestötunnuksen yläpuolelle. Lippukunnalta voi 
lunastaa 2€ hintaan 

Hankittava itse 
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WOSM lupausmerkki  

Kiinnitetään vasempaan hihaan alimmaiseksi. 
Lippukunnalta jakaa lupauksen annon 
yhteydessä. 

Lippukunta jakaa 

 

 

Erityishuomioita 

• WAGGGsin lupausmerkkiä eivät Niihaman Saukoissa pojat käytä. 

• Järjestömerkkiä ei käytetä Niihaman Saukoissa. Maatunnus on todettu riittäväksi 
kertomaan mistä maasta ja järjestöstä olemme.  
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Sudenpentujen merkit 

  

 

Partiopaidan rintaan tulevat 

Partiopaidan rintaan ei tule sudenpennuilla muita merkkejä kuin mahdolliset tapahtuma 
merkit. 

 

 

 

 

 

http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Sudenpennut/Puvut-ja-merkit 
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Partiopaidan oikeaan hihaan tulevat 

  

Tervetuloa-jälkimerkki 

Merkki kiinnitetään oikeaan hihaan ylimpään riviin 
keskelle tai mikäli hihaan ei mahdu kolmea 
merkkiä rinnakkain, tulee merkki ylimpään riviin 
ensimmäiseksi vasemmalle. 

Lippukunta jakaa 

 

Jälki-merkki 

Jälki-merkit kiinnitetään sudenpentupaidan 
oikeaan hihaan kolme merkkiä rinnakkain muiden 
jälkimerkkien alapuolelle.. Kiinnitetään oikeaan 
hihaan kaikkien muiden jälkimerkkien päälle. 
Meripartio-jälkimerkkejä on kolme (3) 
sudenpennuilla ikäkaudessa ja ne kiinnitetään 
muiden jälkimerkkien päälle, joten niille on hyvä 
jättää oma tilansa. 

Lippukunta jakaa 
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Nuorempien venekuntalaisten(seikkailijoiden) 
merkit 

 

 

 

 

Partiopaidan rintaan tulevat 

 
 

Maatunnus 

Kiinnitetään suoraan oikean rintataskun 
yläpuolelle, oletettuun keskikohtaan. 
Lippukunnalta voi lunastaa. 

Hankittava itse 

 

Sudenpentujen päätösmerkki 

Kiinnitetään paidan etupuolelle, vasemman 
rinnan kohdalle jos on suorittanut sudenpentu 
ikäkauden. 

Lippukunta jakaa 

 

Kuva: http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Seikkailijat/Puvut-ja-merkit 
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Partiopaidan oikeaan hihaan tulevat 

  

Seikkailijoiden ikäkausimerkit 
Kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan osa 
kerrallaan. Ilmansuunnissa käytetään pelkästään 
lilja ilmansuunta merkkiä, ei ollenkaan 
kolmiapilaa. 

Lippukunta jakaa 

 

Meripartio- ja taitomerkit 

Kiinnitetään oikeaan hihaan ikäkausimerkkien 
alle 4 rinnan. Meriparti-luokkamerkkejä on kaksi 
(2) seikkailija ikäkaudessa sekä lisäksi on 
laivakokki ja jolla taitomerkit, joten niille on hyvä 
jättää oma tilansa. Meripartiomerkkien alle tulevat 
suoritetut muut taitomerkit. 

Lippukunta jakaa 
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Vanhempien venekuntalaisten(tarpojien) merkit 

  

 

Partiopaidan rintaan tulevat 

 

Sudenpentujen päätösmerkki 

Kiinnitetään paidan etupuolelle, vasemman 
rinnan kohdalle jos on suorittanut sudenpentu 
ikäkauden. 

Lippukunta jakaa 

 

Seikkailijoiden päätösmerkki 

Kiinnitetään tarpoja-ikäkaudessa partiopaidan 
vasempaan taskuun jos on suorittanut tarpoja 
ikäkauden. Merkki tulee sudenpentujen 
päätösmerkin yläpuolelle, jos sitä merkkiä ei 
ole, tämä tulee alimmaiseksi. 

 

Lippukunta jakaa 

 

Partiopaidan oikeaan hihaan tulevat 

http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Tarpojat/Puvut-ja-merkit 



 

Meripartiolippukunta 

Niihaman Saukot 
Kauppilaisenkatu 26 

33730  TAMPERE 

 
 

  

Tarpojien ikäkausimerkit 

Kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan osa 
kerrallaan. 

Lippukunta jakaa 

 

Meripartio- ja taitomerkit 

Kiinnitetään oikeaan hihaan ikäkausimerkkien 
alle. Meripartiomerkkejä on kaksi (2) tarpoja 
ikäkaudessa, joten niille on hyvä jättää oma 
tilansa. 

Lippukunta jakaa 
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Johtajat 

 

Partiopaidan rintaan tulevat 

 

Sudenpentujen päätösmerkki 

Kiinnitetään paidan etupuolelle, vasemman 
rinnan kohdalle jos on suorittanut sudenpentu 
ikäkauden. 

Lippukunta jakaa 

 

Seikkailijoiden päätösmerkki 

Kiinnitetään tarpoja-ikäkaudessa partiopaidan 
vasempaan taskuun jos on suorittanut tarpoja 
ikäkauden. Merkki tulee sudenpentujen 
päätösmerkin yläpuolelle, jos sitä merkkiä ei 
ole, tämä tulee alimmaiseksi. 

 

Lippukunta jakaa 

 

Tarpojien päätösmerkki 

Kiinnitetään samoajaikäkaudessa partiopaidan 
vasempaan taskuun jos on suorittanut tarpoja 
ikäkauden. Merkki tulee seikkailija 
päätösmerkin yläpuolelle, jos sitä merkkiä ei 
ole tämä merkki tulee alimmaiseksi. 

Lippukunta jakaa 

 

Samoajien ja vaeltajien päätösmerkit 

yli 18-vuotias partiolainen joka ei ole 
suorittanut PJ kurssia saa pitää 
päätösmerkkejä. 

Hankittava itse 

 

PJ merkki 

Yli 18 vuotiaat PJ kurssin suorittaneet johtajat 
ovat Partionjohtajia ja pitävät ikäkausi 
merkkien tilalla PJ solkea. 

Hankittava itse 
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Partiopaidan oikeaan hihaan tulevat 

Oikeassa hihassa voivat samoajat sekä vaeltajat käyttää ikäkausi merkkejä. Yli 22 vuotiaat 
eivät pidä oikeassa hihassa merkkejä. 


