
MERKIT PAITAAN

PERUSMERKIT
Paidan vasempaan hihaan ommel-
laan paikkakuntatunnus, aluetun-
nus, piiritunnus, järjestötunnus ja 
maailmanjärjestöjen tunnukset eli 
lupausmerkit. Oikean rintataskun 
yläpuolelle (sudenpennuilla oikeaan 
rintamukseen) ommellaan maa- 
tunnus.
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Lupausmerkit saa lippukunnalta,  
kun antaa ensimmäisen partiolupauksensa.  
Muut perusmerkit voi ostaa lippukunnalta  

(ks. viimeinen sivu) tai Partiovarusteesta.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka erilaiset partiomerkit laitetaan partiopaitaan 
partiopolun varrella. Perusmerkit pysyvät koko partiolaisuuden ajan, mutta oi-
keaan hihaan ommeltavat ikäkausimerkit poistetaan, kun siirrytään seuraavaan 
ikäkauteen. Maatunnuksen yläpuolelle ommellaan tapahtumamerkit, joita pide-
tään vuosi tapahtumasta ennen kuin ne otetaan pois.



IKÄKAUSIKOHTAISET MERKIT
Ikäkauden aikana saadut merkit ommellaan oikeaan hihaan niin, että aina 
uuteen ikäkauteen siirryttäessä edellisen ikäkauden kangasmerkit riisutaan 
pois hihasta. Metallisia päätösmerkkejä kannetaan partiopaidan vasemman 
taskun laskoksessa niin, että alinna on ensimmäinen suoritettu ikäkausi, seu-
raavana toinen jne. Aikuinen kantaa partiopaidassaan vain vaeltajaikäkauden 
päätösmerkkiä.
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OSTA PERUSMERKKIPAKETTI LIPPUKUNNALTA
Perusmerkkipaketin hinta on 11€. Paketti sisältää paikkakuntatunnuk-
sen, aluetunnuksen, piiritunnuksen, järjestötunnuksen ja maatunnuk-
sen. Paketti maksetaan Liekkityttöjen tilille (FI08 5680 0020 2419 94). 
Viestiin tieto “Perusmerkit” sekä ostajan osoitetiedot, esim. “Perus-
merkit Laura Liekkityttö, Liekkitie 1 A 2, 13100 Hämeenlinna”. Merkit 
postitetaan maksun viestissä olevaan osoitteeseen. Ilmoita ostosta myös 
rahastonhoitajalle (henna.maria.heikkila@gmail.com).

Vaeltajat

Ansiomerkeistä Louhisuden solkea ja Anni Collanin solkea kannetaan hui-
vissa tai alimmaisena oikean taskun laskoksessa. Mannerheimin solkea kan-
netaan rinnuksessa vasemman taskun ja mahdollisten mitalien yläpuolella. 
Mitaleja vasemman taskun yläpuolella. Lue ansiomerkkien kantamisesta ja 
järjestyksestä tarkemmin SP:n ansiomerkkiohjeesta  

MUUT MERKIT
Tapahtumamerkkejä kannetaan maatunnuksen 
yläpuolella tapahtumaa seuraavan vuoden ajan. 
Pysyväismerkkejä, kuten Jamboree-joukkuemer-
kit, kehitysyhteistyömerkit, tonttumerkit ja Erä-
opas-merkki, voidaan pitää oikeassa hihassa läpi 
partiopolun.

Johtajat kantavat kurssimerkkejä taskujen laskok-
sissa seuraavasti: Akela- ja sampomerkkiä oikean 
taskun laskoksessa sekä pj-solkea ja kolmiapilaa 
vasemman taskun laskoksessa. 
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