
HENRIKIN 
TAPULITYTÖT

PUKU JA MERKKIOHJE



Tästä ohjeesta löydät kaiken tarvittavan tiedon kunkin ikäkauden partioasusta sekä merkkien om-
pelusta. 

Partioasu kannattaa katsoa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen kevään kevään lupauksenantoa ja par-
tioparaatia, sillä juuri ennen paraatia esimerkiksi partiopaidoista saattaa jotkin koot loppua suuren 
kysynnän vuoksi.

Lupauksenannon ja partioparaatin lisäksi partiopaitaa käytetään leireillä, joten paidan käyttökerrat 
eivät suinkaan rajoitu kahteen per vuosi. Paitaan kannattaa kuitenkin varata ostaessa hieman kas-
vuvaraa, jotta merkkejä ei tarvitse siirtää uuteen paitaan joka vuosi! Kasvuvarasta on hyötyä myös 
partioparaatin pukeutumisessa, sillä paidan alle on syytä pukea paksusti vaatetta, jotta marssijalle 
ei tule vilu kesken päivän!

Partiohuivin, -paidan, -vyön, partiomerkit ja sudenpentujen patalakin löydät 
Scandinavian Outdoor Storesta, joka nykyään löytyy Kauppakeskus Hansasta. 
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HET
A

Huivimerkkejä voi ostaa sudenpentukokousten yhteydessä!

Huivimerkki ommellaan merkin lyhyet sivut alaspäin:

Oma huivi kannattaa myös nimikoida, sillä samanlaisia huiveja pyörii leireillä 
PALJON eikä omaa huivia ole helppo tunnistaa joukosta! 

Parhaiten nimikointi onnistuu kirjailemalla huivin omistajan nimi huivimerkin taakse.

HENRIKIN TAPULITYTÖT
PUKU JA MERKKIOHJE
HUIVIMERKIN OMPELU
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SUDENPENTUJEN ALOITUSMERKKI

JÄLKIMERKIT, TONTTUMERKIT
YHTEISEEN PARTIOON -MERKKI
& MUUT MAHDOLLISET SUORITUSMERKIT

HENRIKIN TAPULITYTÖT
PUKU JA MERKKIOHJE
SUDENPENNUT

Sudenpennun paitana käytetään tummansinistä 
collegepaitaa tai vastaavaa pitkähihaista paitaa. 

Ohjeet vasemman hihan merkkeihin löytyvät seuraavalta sivulta!

PATALAKKI

VIIMEISIN TAPAHTUMA-/
LEIRIMERKKI

SUDENPENTUJEN PARTIOASU
• partiohuivi
• sudenpentucollege
• partiovyö
• letit/saparot ja patalakki
• tummansininen hame
• tummansiniset sukkahousut
• mustat/tummat kengät

4



HENRIKIN TAPULITYTÖT
PUKU JA MERKKIOHJE
PARTIOPAITA

Sudenpentuikäkauden jälkeen kaikki 
käyttävät samanlaista sinistä partio-
paitaa. Kannattaakin paitaa ostaessa 
varata hieman kasvuvaraa! Isompi paita 
mahtuu päälle kauemmin ja lisäksi sen 
alle mahtuu partioparaatissa riittävästi 
lämmintä vaatetta.

PIIRITUNNUS

SUOMEN PARTIOLAISTEN TUNNUS

WOSMIN LUPAUSMERKKI

WAGGGSIN LUPAUSMERKKI

PAIKKAKUNTATUNNUS

VIIMEISIN TAPAHTUMAMERKKI

MAATUNNUS

IKÄKAUSIEN 
PÄÄTÖSMERKIT

HUOM! Lupausmerkkejä (Wagggs ja Wosm) ja suoritusmerkke-
jä (oikea hiha) ei tarvitse ostaa itse vaan ne saa lippukunnalta 
lupauksenantotilaisuudessa. Paikkakuntatunnus, piiritunnus, 
Suomen Partiolaisten tunnus sekä maatunnus ostetaan itse.

Vasemman hihan merkit ja 
niiden järjestys pysyvät samana 
ikäkaudesta toiseen.
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HENRIKIN TAPULITYTÖT
PUKU JA MERKKIOHJE
SEIKKAILIJAT

Seikkailijoiden partioasu:
• partiohuivi
• partiopaita
• partiovyö
• tummansininen hame
• tummansiniset sukkahousut
• mustat/tummat kengät

*Henrikin Tapulitytöt palkitsee vuosittain aktiivisimman 
ryhmän Vuoden Vartio -tittelillä. Vuoden Vartio toimii Partio-
paraatissa lippuvahteina.

Partioparaatissa hetalaiset marssivat hiukset letitettynä. 
Lippukunta jakaa hiuksiin kiinnitettävät lettinauhat 
marssijoille paraatin alussa.

LILJAMERKKI

APILAMERKKI
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ILMANSUUNTAMERKIT

TAITOMERKIT, TONTTUMERKIT, 
YHTEISEEN PARTIOON -MERKKI
& MUUT MAHDOLLISET SUORITUSMERKIT

VUODEN VARTIO -MERKKI*



HENRIKIN TAPULITYTÖT
PUKU JA MERKKIOHJE
TARPOJAT

Tarpojien partioasu:
• partiohuivi
• partiopaita
• partiovyö
• tummansininen hame
• tummansiniset sukkahousut
• mustat/tummat kengät

*Henrikin Tapulitytöt palkitsee vuosittain aktiivisimman 
ryhmän Vuoden Vartio -tittelillä. Vuoden Vartio toimii Partio-
paraatissa lippuvahteina.

Partioparaatissa hetalaiset marssivat hiukset letitettynä. 
Lippukunta jakaa hiuksiin kiinnitettävät lettinauhat 
marssijoille paraatin alussa.

YHTEISKUNTATARPPO                                   LEIRITARPPO
                                   LUOVUUSTARPPO            
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TARPPOMERKIT

TONTTUMERKIT
YHTEISEEN PARTIOON -MERKKI
& MUUT MAHDOLLISET SUORITUSMERKIT

VUODEN VARTIO -MERKKI*
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