
Seikkailijoiden merkkiohje 

Partiohuivi on tärkein partioasuste. Sillä kerrotaan oma 

lippukunta, se suojaa niskaa auringolta, ja sitä voi tarvittaessa 

käyttää kolmioliinana. Tervaksentekijöillä on ainutlaatuinen 

musta-oranssi huivi oranssilla lieska-huivimerkillä, jota saa vain 

lippukunnalta. Huivimerkki ommellaan pystyyn hieman 

kanttinauhojen risteyskohdan yläpuolelle. Huivi ja huivimerkki 

sisältyvät liittymismaksuun. Uusi huivi ja huivimerkki hukattujen 

tilalle maksavat 20 euroa.  

Seikkailijaikäkaudessa siirrytään käyttämään partiopaitaa, mutta 

sitä ei kannata hankkia ennen kuin sudenpentupaita jää pieneksi. 

Partiopaitoja myy Scandinavian Outdoor keskustassa ja 

verkkokaupassa, mutta vanhemmilta partiolaisilta kannattaa 

kysellä pieneksi jääneitä paitoja. Syksyllä 

sudenpentupaitatilauksen yhteydessä saatetaan tilata myös 

partiopaitoja. Partiopaitaa voi käyttää niin viikoittaisissa 

kokouksissa, retkillä kuin juhlavammissakin partiotilaisuuksissa. 

Siihen kiinnitetään paikkakunta- ja järjestömerkit, tapahtumamerkit 

ja suoritetut merkit. Niistä näkyy mistä partiolainen tulee, mihin 

tapahtumiin hän on osallistunut, ja mitä hän on partiossa tehnyt. 

Suomen Partiolaisten virallinen ohje merkkien sijoittelusta löytyy 

osoitteesta https://www.partio.fi/wp-

content/uploads/2018/05/Partio-merkkiohje-seikkailijat.pdf ja 

Reppu-kirjasta (s. 13).  

Paikkakunta- ja järjestömerkit, partio-ohjelman aikana suoritettavat 

merkit ja seikkailijan aktiviteettikortti sisältyvät liittymismaksuun. 

Aktiviteettikorttikotelon ja Reppu-kirjan voi halutessaan ostaa itse 

SO:sta. Vasemman hihan merkit siirretään sudenpentupaidasta 

partiopaitaan samoille paikoille. Seikkailijana partioon liittyneille ne 

jaetaan liittymismaksun jälkeen. Jos haluaa säilyttää kaikki merkit 

sudenpentupaidassa, on mahdollista ostaa uudet vasemman 

hihan merkit esimerkiksi lippukunnalta. Herwood-merkkiä ei saa 

mistään muualta, mutta Tampereen Partiolaisten merkkiä 

myydään partiotoimistolla ja Hämeen Partiopiirin, Suomen 

Partiolaisten ja WOSMin merkkejä Scandinavian Outdoorissa.  

Merkit ovat ylhäältä alas paikkakuntamerkki Herwood, Tampereen 

Partiolaisten merkki, Hämeen Partiopiirin merkki, Suomen 

Partiolaisten merkki ja maailmanjärjestön (WOSM) merkki eli lupausmerkki. Seikkailijana 

liittyneille lupausmerkki jaetaan partiolupauksen jälkeen. Tervaksentekijöiden perinteenä on, 

ettei toisen maailmanjärjestön (WAGGGS) merkkiä käytetä. 

Paidan oikeaan rintaan taskun yläpuolelle kiinnitetään pitkulainen maatunnus, joka Tertessä jaetaan vasta 

seikkailijaksi siirryttäessä. Sen yläpuolelle ommellaan viimeisin tapahtumamerkki. Vasemman taskun 

keskilaskokseen noin 1 cm alareunasta kiinnitetään sudenpentujen päätösmerkki, pieni metallinen tassu. 

Paidan oikeaan hihaan ommellaan ylös seikkailijan aloitusmerkki (kompassiruusu) ja sen ympärille 

ilmansuunnat. Niiden alle ommellaan kolmen riveihin taitomerkit, väli-ilmansuunnat ja joulukampanjan merkit 

saantijärjestyksessä. Niiden alle siirretään vanhemmat tapahtumamerkit.  

Esimerkki ilmansuuntien, 
taitomerkkien ja 
tapahtumamerkkien 
asettelusta oikeaan hihaan 

Vasemman hihan 
merkit 

Huivi ja huivimerkki 

Maatunnus ja viimeisin 
tapahtumamerkki oikean 
rintataskun yllä 

Päätösmerkkejä 
vasemmassa rintataskussa, 
alhaalta ylös sudenpentu, 
seikkailija, tarpoja ja 
samoaja 

 


