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PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE 
 
 
Kaikki partiolaiset eri puolilla maailmaa pukeutuvat partioasuun. Partiopuku yhdistää partio-
laisia ja lippukunnan omat perinteet ovat osa partiokulttuuria. Jyväskylän Versoissa suositel-
laan pukeutumaan jollakin seuraavista tavoista:  
 
A   Partiohuivi 
Minimipartiopukeutuminen on partiohuivin laittaminen kaulaan. Partiohuivia käytetään aina 
kun ollaan liikkeellä partiolaisena (laumaillat, retket, leirit, tapahtumat). Partiohuivimme on vih-
reä ja sen alakulmaan ommellaan Jyväskylän Versojen huivimerkki. (Ks. kohta 1.) 
 
B   Partiopaita 
SUDENPENNUT 
Jyväskylän Versot suosittelevat, että myös sudenpennut käyttävät kaikissa partiotilaisuuksissa 
sudenpentujen partiopaitaa. Jyväskylän Versoissa se voi olla sininen partiokaupasta ostettu 
trikoopaita, mutta yhtä lailla käy jokin muu tummansininen paita – esim. tummansininen col-
lege. Sudenpentujen partiopaitaan ommellaan oikeaan hihaan saavutetut merkit. Jyväskylän 
Versoissa paidan etumus ja vasen hiha jätetään tyhjäksi, mutta jos haluaa, niihin voi laittaa 
kohdan 3 ja 4 mukaiset merkit.  
 
YLI 10-VUOTIAAT 
käyttävät partioasuna partiopaitaa. Partiopaidan kanssa toivotaan käytettävän tummia housuja 
tai tummaa hametta. Partiopaidan kanssa käytetään AINA partiohuivia. 
 
C   Partioasu 
Partioasua käytetään tilaisuuksissa, joissa pukeutumisohjeena on partioasu. Tällaisia 
tilaisuuksia ovat esimerkiksi lupauksenantotilaisuus, lippukunnan juhlat (aloittajaiset, partiokir-
kot tai osallistuminen jumalanpalvelukseen partiolaisena), lippukunnan 
viralliset kokoukset ja kaikki paraatit sekä silloin jos sudenpentu on edustamassa lippukun-
taansa jossakin.  
 
Viralliseen partioasuun kuuluu: 
• partiohuivi 
• sininen partiopaita (ks. kohta B) merkkeineen oikeassa hihassa 
• sininen hame tai housut tytöillä ja siniset housut pojilla 
• tummat sukat ja kengät 
• partiovyö 
Partiopaitoja, -vöitä ja merkkejä myy Partiokauppa (Jyväskylässä Yliopistonkatu 46). 
Jyväskylän Versojen huivin ja huivimerkin saat omalta lippukunnaltasi. 
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1   VERSOPARTIOHUIVI 
 
 

 
Jyväskylän Versot käyttävät versopartiolaisten vihreää huivia. Huivia ei voi ostaa partiokau-
pasta, vaan se saadaan tai ostetaan lippukunnasta, joka tilaa huiveja Suomen Vapaakirkon 
Nuoret ry:ltä, joka huolehtii huivien valmistamisesta. Huivi on vihreä ja reunassa kiertää hie-
man vaaleampi reunanauha. Lippukunta antaa aloittavalle partiolaiselleen lupauksenannossa 
huivin, mutta seuraavista on maksettava 8 euroa / kappale. 
 
Monella partiolippukunnalla on oma huivimerkkinsä ja niin on myös Jyväskylän Versoilla. Tä-
mä ”salmiakki” kuvaa lippukunnan lipusta poimittua yhtä ”versoa”. Huivimerkki ommellaan itse 
huivin takakulmaan niin, että vaaleampi reunanauha ei peity. Lippukunta antaa ensimmäisen 
merkin, mutta seuraava maksaa 2 euroa.  
 

2   PARTIOPAITA 
 
Sudenpennulla on Suomen Partiolaisten ohjeen mukaan tumman sininen paita partiopaitana. 
Se voi olla joko partiokaupasta ostettu partiotrikoopaita tai jokin vastaava – esim. tummansini-
nen college käy oikein hyvin. Sudenpennulle käyvät paidan kanssa tummansiniset tai ylipään-
sä tummat housut. 
 
Yli 10-vuotiaille on sitten Suomen Partiolaisten ohjeen mukaan ostettava varsinainen par-
tiopaita, joita myydään partiokaupoissa. Yli 10-vuotiaille suositellaan tummansinisiä housuja – 
tummansiniset farkutkin käyvät hätätilassa.  
 
  



Jyväskylän Versot ry Pukuohje 3(5)  

Ari Kastepohja 25.8.2009 

_________________________________________________________________________________   

 

3   SUDENPENNUN OIKEA HIHA - JÄLKIMERKKIEN SIJOITTELU 
 
Uuden partio-ohjelman mukaan sudenpentu suorittaa erilaisia jälki-merkkejä, joita on yhteensä 
37 kpl. Ensimmäiseksi suoritetaan tervetuloa-merkki ja sitten muita merkkejä ryhmän valinto-
jen mukaan. Tervetuloa-merkki on vähän muita merkkejä korkeampi ja siksi se laitetaan ylim-
pään riviin keskimmäiseksi (ks. kuva alla).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tervetuloa-merkki laitetaan 

ylimmän rivin keskimmäi-

seksi 

Kolme merkkiä 

aina yhteen riviin 

Alalaidat samalle 

linjalle 

Merkkien väliin 4-5 

mm tyhjää väliä 

retkikokki 
ensiapu 

retki 
leikki 
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4   VASEN HIHA – KAIKKI PARTIOLAISET 
Jyväskylän Versoissa sudenpentujen ei tarvitse ”kalustaa” vasenta hihaansa, mutta jos sen 
haluaa tehdä, se on tehtävä sitten kokonaan oheisen ohjeen mukaan: Uuden partio-ohjelman 
mukaan kaikilla partiolaisilla on vasemmassa hihassa samat merkit sudenpennusta aina aikui-
seen asti: tytöillä ja pojilla samalla tavalla. Ks. kuva alla  
 
 
     1 cm olkasaumasta 
 
     KAUPUNKITUNNUS 
     = Jyväskylä 
 
     3 cm:n väli 
 
 
 
 
 
     PIIRIN MERKKI 
     = Järvi-Suomen Partiolaiset ry 
     Huom! Vaakasuora lilja osoittaa 
     eteenpäin eli vasemmalle 
 
 
     3 cm:n väli 
 
 
 
 
 
     JÄRJESTÖTUNNUS 
     = Suomen Partiolaiset 
 
 
 
     1 cm:n välit 
 
 
     KANSAINVÄLISTEN 
     PARTIOLIIKKEIDEN 
     LUPAUSMERKIT 
 
 
 
 
             WAGGGS                       WOSM 
             partiotyttöjärjestön           partiopoikajärjestön 
             lupausmerkki                    lupausmerkki 
             (vasemmalla)                    (oikealla) 
  

 eteenpäin 
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5   MAATUNNUKSEN SIJOITUS – KAIKKI PARTIOLAISET 
 
Oikean ylätaskun yläreunaan laitetaan maatunnus (ks. kuva alla) tai sudenpennuilla vastaa-
vaan paikkaan. Jyväskylän Versoilla sudenpennuilla merkki ei ole pakollinen, mutta sen saa 
laittaa.  
 
 
 
 
     Viimeisimmän tapahtuman  
     merkki voidaan laittaa maa- 

tunnuksen yläpuolelle  
(vain yksi merkki kerrallaan)  
Kuvassa kesän 2009 
versoleirin ”Etappi09”  

     nahkainen leirimerkki.  
 
 
     Maatunnus on taskun levyinen 
     ja ommellaan juuri taskun ylä- 
     puolelle. Tämä voidaan laittaa 
     myös sudenpentupaitaan. 
 
 
     (Tässä kuvassa on aikuisen 

partiopaidan taskun napin tilalla  
SP:n kaukoretkimerkki  
Karhunhammas) 

 
 
 
 
     Yli 10-vuotiaan partiolaisen 
     partiopaidassa on kankainen 
     versojen merkki. Tämä  

ommellaan oikean etutaskun 
     näkyvän keskisauman 
     puoleen väliin. 
 
 
 
 
- - -  


