
Partioasu 

Partiolaisen  tunnistaa  partiohuivista.  Partiohuivin  saa  itsenäisyyspäivänä 
lupaustenantotilaisuudessa.  Sinä  vuonna  kun  partion  aloittaa,  antaa  myös 
partiolupauksen.

Sudenpennun  partioasuun  kuuluu  huivin  lisäksi  tummansininen  college-paita. 
Seikkailijoilla  ja  vanhemmilla  käytössä  on  partiopaita.  Sudenpentu-  sekä 
partiopaidan saa ostettua partiokaupasta. Lisätietoja saat omalta johtajaltasi!

Huivi- ja merkkimaksu uusille jäsenille

Käppäräpartio  ry  kerää  kaikilta  ensimmäistä  partiolupaustaan  antavilta  uusilta 
partiolaisilta  (sudenpentu  –  samoajat)  huivi-  ja  merkkimaksun  joka  on  25  €. 
Maksu on edellytys partiohuivin saamiselle. 

Tällä  rahalla  lippukunta  kustantaa  lupauksenantajalle  itsenäisyyspäivän 
lupauksenantotilaisuudessa  jaettavan  partiohuivin  ja  huivimerkin  lisäksi  kaikki 
myöhemmin partiopolulla jaettavat merkit aina täysi-ikäiseksi vaeltajaksi saakka. 
Merkkejä kertyy noin 30 kappaletta.

Partiolaisen tulee itse huolehtia  siitä  että hänellä on ikäkaudelleen ominainen 
partioasu.  Paidan  hankinnan  yhteydessä  tulee  hankkia  myös  siihen  kuuluvat: 
paikkakuntatunnus, piiritunnus, järjestötunnus sekä maatunnus. Lisäksi tarpojat ja 
vanhemmat voivat hankkia ikäkautensa pillinarun.

Huivi- ja merkkimaksu maksetaan lippukunnan tilille:

Tilitiedot: KÄPPÄRÄPARTIO RY, 570078 – 426709 (osuuspankki)
Viite: MERKKIMAKSU + oma nimesi

Kuitti / kopio maksetusta laskusta on esitettävä oman 
ryhmänsä johtajalle ennen lupaustenantotilaisuutta!
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