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VARTIOVUOREN POJAT - HUOMIO!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää paraatin 24.4.2005 Helsingissä. 
Kaikki VarPot pienimmistä sudenpennuista suurimpiin partionjohtajiin osal-
listuvat paraatiin. Vanhemmat, tuttavat ja muut sukulaiset ovat tervetulleita 
katsomaan ryhdikästä marssia Helsingin keskustaan.

Paraatin aikataulu

12.00 Lippukuntien järjestyminen Se-
naatintorille alkaa
13.00 Juhlallisuudet alkavat
14.00 Paraati lähtee liikkeelle
15.30 Kaikki marssijat ovat saapuneet 
paraatin purkupaikalle

Mikä paraati?

Paraati on lyhyt marssi, jossa mars-
sitaan tahdissa, nelijonossa. Paraa-
ti on yleensä keväällä järjestettävä 
edustustilaisuus. Sinne pukeudutaan 
täydelliseen partioasuun. Marssimat-
ka ei ole pitkä, ainoastaan muutaman 
kilometrin pituinen.

Paraatipäivänä järjestettäneen myös 
muuta oheisohjelmaa. Tästä tiedote-
taan kuitenkin lisää lähempänä paraa-
tia.

Reitti

Paraati lähtee liikkeelle Senaatin-
torilta. Kaikki muu onkin suurta ar-
voitusta. Paraatipäivänä Helsingin 
keskustaan on järjestetty myös muita 
toisarvoisia tapahtumia haittaamaan 
paraatin kulkua. Tarkempi reitti sel-
viää lähempänä paraatipäivää.

Lisätietoja

Paraatin Internet-sivuilta löytää 
ajankohtaista, tarpeellista ja tar-
peetonta tietoa tapahtumasta. Si-
vuilta on hyvä tarkastaa paraatiin 
liittyvät asiat, kuten reitti, ennen 
paraatiin lähtöä.

Paraatin Internet-sivut löydät osoit-
teesta:

http://www.papa.partio.fi /paraati/
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SUDENPENNUN PARTIOASU

SUDENPENNUN PERUSASU

* Partiopusero: Sudenpennut käyttävät partiopuserona kuvioimatonta tummansi-
nistä villapaitaa tai collegea.
 
* Huivi: sudenpentulupauksen annettuaan sudenpennut käyttävät sinistä hui-
via, joka solmitaan merimiessolmulla.

Housut: Tummat, suorat

Kengät: Tummat kävelykengät

Sukat: Tummat

Paraatia varten kaikki pukeutuvat parhaisiinsa, eli täydelliseen partioasuun. 
Partioasuun kuuluu partiopaidan ja huivin lisäksi mustat tai tummansiniset 
suorat housut sekä mahdollisesti ruskea partiovyö. Jalkaan kaikki laittavat 
tummat kävelykengät ja tummat sukat. Seuraavassa on vielä eritelty sudenpen-
tujen ja partiopoikien partioasut.

PUKEUTUMINEN PARAATISSA

Sudenpennun merkit

Sudenpennut kantavat paidassaan, suoritusvai-
heesta riippuen joitakin merkkejä. Paikkakun-
ta- ja piiritunnus on kaikilla sudenpennuil-
la, lupausmerkki partiolupauksen antaneilla ja 
vaihemerkki aina tietyn vaiheen suorittaneil-
la. Laumanjohtajat antavat mielellään tarkem-
pia ohjeita merkeistä ja niiden kiinnityksestä. 
Seuraavassa vielä merkit ja niiden kiinnitys-
kohdat.
 
* Lupausmerkki, joka kiinnitetään rinnan kor-
keudelle hieman puseron keskiviivasta vasem-
malle.

* Vaihemerkit (pikkuhukka, hukka ja susi) kiin-
nitetään kuvan osoittamalla tavalla - susi-merk-
ki suoraan lupausmerkin yläpuolelle, pikkuhuk-
ka lupaus- ja susi-merkin vasemmalle puolelle 
(merkin kantajasta päin) sekä hukka vastaavasti 
lupaus- ja susi-merkin oikealle puolelle.

* Paikkakunta- ja piiritunnus vasempaan hihaan 
kiinnitettyinä siten, että paikkakuntatunnus on 
kiinni hihan pyörösaumassa ja piiritunnus noin 
30mm pyörösauman alapuolella. Piiritunnuksessa 
oleva lilja tulee sijoittaa ylöspäin.
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Vartiolaisen perusasu 

Pusero: Partiopusero on ruskea puuvillakankaasta valmistettu paita. Puseros-
sa on kaksi läpällistä ja laskoksellista rintataskua, napeilla suljettavat 
rannekkeet sekä napitus kauluksesta yleensä alas asti. Napit ovat paidanvä-
riset. 

Huivi: partiolupauksen annettuaan vartiolaiset ja johtajat käyttävät sinistä 
huivia, jonka kärkikolmioon on ommeltu lippukunnan huivimerkki.

Housut: Tummat, suorat

Kengät: Tummat kävelykengät

Sukat: Tummat

Päähine: Vihreä baretti
 
Vartiolaisen merkit

 PARTIOPOJAN PARTIOASU

Rintaan kiinnitettävät merkit: 

* Lippukuntatunnus oikean rintataskun 
laskoksessa noin 30mm taskun alareu-
nasta
* Järjestötunnus oikean rintataskun 
yläpuolella. Merkki sijoitetaan tas-
kuun nähden keskitetysti. 
* Vuositähdet vasemman rintataskun 
yläpuolella taskun oikeasta reunas-
ta lähtien. Kultaiset vuositähdet si-
joitetaan hopeisten oikealle puolelle 
(merkin kantajasta päin).
 
Vasempaan hihaan kiinnitettävät mer-
kit:

* Paikkakuntatunnus hihan pyörösauman 
alle. 
* Piiritunnus kolme senttimetriä hi-
han pyörösaumasta alaspäin 
* III-luokan merkki 15 senttimetriä 
pyörösaumasta alaspäin.

Pukeutumisohjeet löydät myös netistä värikuvilla varustettuna osoitteesta:
http://www.varpo.fi /artikkelit/merkkiopas_esipuhe.php

Muistakaa, että paraatin aikana ei ole suotavaa käyttää aurinkolaseja, sa-
detakkeja tai muuta partioasuun kuulumatonta näkyvää varustetta.


