Samoajien merkki- ja pukuohje

Tyttöjen asu

Poikien asu

Samoajien asuun kuuluu partiohuivi ja partiopaita. Pojilla on lisäksi tummansiniset
tai mustat suorat housut ja siistit tummat kengät. Tytöillä on tummansininen tai
musta hame sekä sukkahousut ja tummat siistit kengät. Partioasun päälle ei laiteta
takkia, joten vaatekerrokset tulevat paidan alle. Tarvittaessa päälle voi laittaa
kirkkaan kertakäyttösadetakin (esim. paraati)
Samoajien partiopaitoja voi ostaa Partiovarusteesta (nykyinen Scandianavian
Outdoor) 49€:lla. Partiohuivin saa ensimmäisellä joululeirillä. Huivimerkin Yrjön
päivä -juhlassa keväällä ja jos vielä silloin ei ole huivia, saa sen siellä. Ensimmäinen
huivi ja merkki ovat ilmaiset.
Ainakin paraatissa olisi hyvä pitkien hiusten olla kiinni. Muissakin tilaisuuksissa se
näyttää siistimmältä.

Samoajien partioasuun kuuluu vihreä pillinaru, jonka voi ostaa Partiovarusteesta,
hinta 7€. Vapaaehtoisesti voi ostaa myös pillin, joka kiinnitetään pillinaruun, hinta
10€.

Samoajan partioasuun kuuluu
vapaaehtoisena
myös vyö, joka luo viimeisen silauksen
partioasuun. Vöitä voi ostaa
Partiovarusteesta, hinta 19€.
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Vasen kuva: Nämä merkit ommellaan virallisen partiopaidan vasempaan hihaan. 1.
paikkakuntatunnus, jossa lukee Mynämäki. Tämän merkin saa kololta, kun se on

ajankohtaista. 2. Aluemerkki. Ei kuvassa, sillä ovat vasta tulossa 3. Piiritunnus.
Piirimme on Lounais-Suomen partiopiiri (L-SP). Merkki ostetaan Partiovarusteesta,
hinta 3,50€. 4. Suomen partiolaisten (SP) tunnus. Merkki ostetaan
Partiovarusteesta, hinta 2€. 5. Lupausmerkit eli maailmanjärjestöjen tunnukset.
Ensimmäinen on annettu seikkailijalupausta annettaessa ja toinen, kun on antanut
tarpojalupauksen. Jos merkkejä ei ole ne voi ostaa Partiovarusteesta, hinta
1,60€/kpl. Oikea kuva: Nämä merkit ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan. 6.
Samoajan ikäkausimerkki. Merkin saa lippukunnalta samoajaikäkauden alussa. 7.
Erätaitoperuskurssi (kuvassa Erätaitojatkokurssin merkki, erätaitoperuskurssin
merkissä ei ole oransseja reunoja), jonka suorittaminen kuuluu lippukunnan
perinteisiin. Merkin saa kurssilta. 8. Tonttumerkit, kalenterin myynnistä sekä
Yhteisvastuu- ja Yhteiseen partioon -merkit. Merkit saa lippukunnalta. Oikeaan
hihaan voi ommella myös muita merkkejä. Niistä kerrotaan tapauskohtaisesti.
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Partiopaidan oikeanpuoleisen taskun yläpuolelle
ommellaan 9. maatunnus. Maatunnus ostetaan
Partiovarusteesta, hinta 2€. Oikean puolen
taskun yläpuolella pidetään myös uusinta 10.
tapahtumamerkkiä. Tapahtumamerkit saadaan tapahtumista.
Vasemmassa taskussa pidetään 11. ikäkausien päätösmerkkejä. Vasempaan taskuun
laitetaan myös pillinarun pää, pillillä tai ilman. Pillinarun toinen pää on kauluksen
ympärillä vasemman kuvan mukaisesti.

