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LPKJ:n sananen
Hei armaat PaMeKolaiset! Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta lippukunnan perustamisesta
(1.10.1967). Ensin pelkkänä poikalippukuntana aloittanut porukka otti tytöt mukaan toimintaansa
1971neljäntoimintavuodenjälkeen. Samanavuonnalaskettiinvesillemyösensimmäinenomavene.
Kuluneisiin vuosiin onmahtunut paljon: on retkeilty ja leireilty, pidetty kokouksia, käyty kisoissa ja
Lapin vaelluksilla, harjoiteltu kädentaitoja, toimittu luonnossa sekä nautittu ympäröivästä
saaristosta.

Kunnioitettavaan keski-ikään ehtinyt lippukuntammeon kasvanut ensimmäisen vuoden 29 hengen
poikajoukosta noin 70 lapsen, nuoren ja aikuisen yhteisöksi. Vuoden 2016 lopussa lippukuntamme
jäsenistä tyttöjä oli 53 % ja poikia 47 %. Näistä uusia eli viime vuonna aloittaneita oli 12 henkilöä.
Tekemistä kuitenkin riittää vielä: Vaikka yhä useampi vaikuttaa kokevan itsensä partiolaiseksi ja
allekirjoittaa partion arvot ja ihanteet, on myös niitä, joille partiotoimintaan osallistuminen ei ole
ollut mahdollista syystä tai toisesta. Saamamme hankerahan turvin haluamme omalta osaltamme
madaltaa kynnystä tulla mukaan ja näyttää, miten mielenkiintoinen ja monipuolinen harrastus
partio on. Itse olen saanut olla osa tätä mahtavaa porukkaa kohta 30 vuoden ajan. Muistan kuinka
aikanaan juhlittiin kolmikymppisiä, sitten mittariin kertyi neljäkymmentä ja nyt on takana jo kohta
puoli vuosisataa partiotoimintaa saariston sydämessä.

50-vuotisjuhlallisuudet ovat käynnistyneet vuoden vaihtuessa. Johtajien voimin suunnittelu on toki
alkanut jo paljon aiemmin,mutta sinä pitelet vasta nyt käsissäsi ensimmäistä konkreettistamerkkiä
tulevasta, tiedotuslehtisemme Risupesän juhlapainosta. Tulet myös saamaan partiopaitaasi
ommeltavaksi (jo joulujuhlissa mainostetun ja erään lippukuntamme tarpojan suunnitteleman)
juhlamerkin. Koko vuosi tulee muutenkin olemaan yhtä karnevaalia: talviretkellä maaliskuussa
juhlistetaan epävirallisesti ja oman väen kesken lippukunnan pyöreitä vuosia ja lanseerataan uusi
huuto, toukokuussa (7.5.) marssitaan kevätparaatissa Turun kaduilla sankoin joukoin uutta huutoa
kailottaen, elokuun alussa vietetään juhlaleiriä historiallisella paikalla Koupossa, syksyllä otetaan
vastaanpartioystäviä, kutsuvieraita ja vanhempia virallisissa viisikymppisissä sekä aloitetaannäillä
näkyminmyös uusi perinne ja järjestetään koko lippukunnan yhteinen syysretki. Näitä tilaisuuksia
ei kannata jättää väliin, sillä seuraavan kerran juhlitaan vasta kymmenen vuoden päästä.

Kiitos kuluneista vuosista! Toivottavasti tämä
tiedote tuo iloa, valoa ja lupauksen keväästä!

Kevättä (ja paraatia) sekä kesä(leiri)ä odotellen,

Heidi Luoto
Lippukunnanjohtaja
Paraisten Merikotkat ry



Paraisten merikotkien historia
Uuden partiopoikalippukunnan perustamista Paraisille alettiin suunnitella keväällä 1967, jolloin
ensimmäinen neuvotteleva kokous pidettiin. Kokouksessa tehtiin päätös lippukunnan
perustamisesta, mutta virallinen vahvistaminen jätettiin syksyyn. Suunnitelmana oli, että
Paraisten suomalaisessa keskikoulussa toimineen Varsinais-Suomen Samoilijat lippukuntaan
kuuluneenKärppävartionyhdeksästäpojastakoulutettaisiinvartionjohtajiauuteen lippukuntaan,
ja Paraisten suomalainen seurakunta toimisi lippukunnan taustayhteisönä. Perustava kokous
järjestettiin 1.10.1967 seurakuntakodilla, ja näin Paraisten Merikotkat otti ensimmäiset
siiveniskunsa.

Lippukunnan väliaikaiseksi lippukunnanjohtajaksi valittiin Olavi Miettinen, ja ensimmäisessä
vuosikokouksessaseuraavanakeväänäSeppoHietavuo.LippukunnannimeksivalikoituiParaisten
Merikotkat luontevasti yhdistämällä saaristoympäristö, merellisyys sekä eläinmaailma;
alunperinhän partionimistössä käytettiin eläinnimiä. Merikotka oli 1960-luvulla hyvin
uhanalainen ja sen pelättiin kuolevan sukupuuttoon, mutta Paraisilla lintu vielä pesi. Kuluneiden
vuosikymmenienaikanasuojelutoimetovatkinauttaneet, ja tällähetkelläSuomessaelääenemmän
merikotkia kuin kertaakaan lippukunnan historian aikana.

Paraisten Merikotkien ensimmäiset vartiot olivat nimeltään Hirvi, Ilves, Majavat ja Karjut.
Lippukunnan ensimmäisen toimintavuoden lopussa PaMeKoon kuului noin 40 jäsentä. Vuonna
1969 lippukunta laajeni kolkkatoiminnalla (nyk. sudenpentupojat) peräti kolmen parven (nyk.
lauma) aloittaessa toimintansa: Pluto, Jupiter ja Venus-parvet. Parissa vuodessa PaMeKo oli
kasvanut kaikki ikäkaudet käsittäväksi partiolippukunnaksi, kun vielä
perustettiin eräpoikavartio (nyk. vaeltajaryhmä).

Tytöt pääsivätmukaan PaMeKoon vuonna 1971. Ensimmäiset tyttövartiot olivat Albatros, Tiira ja
Pingviinit. Tonttuparvi (nyk. sudenpentutytöt) lippukuntaanperustettiin vasta vuonna1975. Siili-
parvi oli ensimmäinen aito tyttöryhmä, kun Kärpät-parvessa oli vielä sekä poikia, että tyttöjä.

Vuonna 1970 lippukunta sai oman lehden: Risupesän Kuulumiset. Vanhoja perinteitä vaaliva
tiedote ilmestyykin edelleen, ja sen nimi onmyöhemmin lyhentynytmuotoon Risupesä. PaMeKon
ensimmäinenvene laskettiinvesillevuonna1971.Ahkerasti veneileväPaMeKoonomistanutmyös
veneet Merikotka II, Askeladden (myöhemmin Salmi) sekä kolme jollaa ja kaksi kanoottia.

Vuonna 1975 aloitettiin remontoida uutta Koloa entisen pikkukoulun yläkerrasta. Tähän asti oli
kokoonnuttu Parsbyn pappilan vintillä. Oma ikioma ja edelleen kotinamme toimiva Kolo vihittiin
käyttöön remonttitalkoiden jälkeen 27.3.1976. Oma Kämppämme Strandbyssä valmistui neljän
vuoden ahkeran talkooprojektin
tuoloksena vuonna 1982. Kämppä
rakennettiin Paraisten seurakunnan
maalle Malmilla puretun vanhan
hirsitalon hirsistä.

Omia leirejä PaMeKo on järjestänyt
vuosittain ja piirin/järjestön
leireillekin on yleensä osallistuttu
innokkaasti. Omia koko lippukunnan
leirejä ja vaelluksia on pidetty oman
Kämpän lisäksi mm. Koupossa sekä
eri puolilla Turunmaan ja
Ahvenanmaan saaristoa ja lähikuntia.
Lapissakin on käyty kymmenisen
kertaa.



juhlavuoden tapahtumia
Partioviikko 17.-23.4.
Partioviikolla partiolaiset pukeutuvat perinteisesti partiopukuun/partiohuiviin kouluun ja
töihin. Partioviikon huipennus on partiolaisten suojeluspyhimyksen Pyhän Yrjön päivä 23.4.

Kevätparaati 7.5.
Tämän vuoden kevätparaatissa juhlimme pyöreitä vuosia PaMeKon huudon, uusien päähineiden
ja toivottavasti myös valtaisan osallistumisprosentin kanssa. Lisätietoa paraatista myöhemmin
tässä Risupesässä.

Pyhän Yrjön Funk Jamit to 18.5. klo 18.30
Jo perinteeksi muodostunut kevätkauden päätös on koko lippukunnan yhteinen, rento
tapahtuma. Tervetuloa tänäkin vuonna mukaan jammailemaan!

Juhlaleiri eli lippukunnan kesäleiri 31.7.-4.8.
Leiri järjestetään31.7.-4.8.2017VanhassaKoupossa.Leirinteemanaonlippukunnan50-vuotinen
taival. Ohjelmaan kuuluu PaMeKon historian muistelua, hauskoja aktiviteetteja tutun
leirikeskuksen ympäristössä, sekä iltanuotio, jonka kutsuvieraat, jo eläköityneet PaMeKolaiset,
tulevat kertomaan nuoremmille partiolaisille tarinoita lippukunnastamme. Tule siis mukaan
juhlimaan 50-vuotiasta PaMeKoa kanssamme!

Lippukunnan syntymäpäiväjuhlat 1.10.2017
Oma partiolippukuntamme perustettiin 1.10.1967. Joten 50-vuotissyntymäpäiviä vietetään
sunnuntaina1.10.2017!Luvassaonkokolippukunnanjuhla johonovat tervetulleitakaikki jäsenet
perheineen. Juhlissa mm. esitellään PaMeKon toimintaa vuosien varrella ja tietenkin tarjolla on
syntymäpäiväkakkua. Kannattaa varata päivä jo nyt kalentereihin! Tarkempaa tietoa ohjelmasta
ja aikataulu on luvassa lähempänä juhlaa syksyllä.

Avoimet ovet ja valokuva-, leirihuivi- ja paitanäyttely
ParaistenMerikotkien juhlavuoteenkuuluumyösVanhanMalmin joulumarkkinoidenyhteydessä
Kololla pidettävät avoimet ovet, jolloin kaikki ovat tervetulleita tutustumaanKoloon ja, Paraisten
Merikotkiin ja partiotoimintaan. Avoimia ovia ja siihen liittyvää juhlanäyttelyä varten keräämme
nyt materiaalia: Onko sinulla hauskaa kuvaa, jota voisit lainata näyttelyyn? Tai onko sinulla
tallessa vanha leiripaita tai -huivi? Kaipaamme kuvia etenkin vanhoilta ajoilta, muttamyös uudet
kuvat ovat tervetulleita! Jos sinulla on laivattavaa näyttelyyn, ota yhteyttä Saaraan:
saara@pameko.fi.

Matalalla kynnyksellä partioon!
Lippukunnilla oli viime syksynä mahdollisuus hakea rahaa toiminnalle, jolla madalletaan
harrastamisen kynnystä. PaMeKolle on myönnetty edellä mainittua yhteisvastuun hankerahaa
190 euroa. Varoilla hankitaan lippukunnallemuutamia yhteisiä partiopaitoja ja -takkeja, joita voi
pyyntöä vastaan lainata esimerkiksi kevätparaatiin. Toivottavasti kenenkään
marssiosallistuminen ei tästä eteenpäin jää siis ainakaan asun puuttumisesta kiinni! Ylijäävillä
rahoillaostetaan yhteisiäretkeilyvälineitä (kutenvaikkapamakuupussi ja -alusta), joita lainataan
sellaisille, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta hankkia omia. Tässä asiassa lisätietoja
antaa lippukunnanjohtaja Heidi (heidi@pameko.fi).



PELI: Haluatko PaMeKolaiseksi?
Tietokilpailu koko perheelle! Kysymyksiä riittää tusinalle kisaajalle tai joukkueelle. Yksi on kyselijä,
muut vastaavat vuorollaan. Puolet pelistä löytyy tästä Risupesästä, ja jos haluat jatkaa peliä
pidemmälle, loput tasot löydät uusilta nettisivuiltamme: www.pameko.fi. Eli ei muuta kuin
pelailemaan!

Säännöt:
Vastaaja valitsee kysymysnumeron kullakin tasolla. Kysyjä esittää numeronmukaisen kysymyksen.
Jos kysymys on aiemmin esitetty, niin kysytään seuraava uusi kysymys. Vastaajalla on
käytettävissään kolme oljenkortta: 50/50 (kysyjä esittää vain kaksi vaihtoehtoa), kilauta kaverille
(30 sekuntia aikaa puhua yhden henkilön kanssa) sekä kysy yleisöltä (jos paikalla onmuitakin kuin
kisaajia, niin näistä he jotka luulevat tietävänäs vastauksen, nousevat seisomaan ja kisaaja valitsee
heistä kolme, jotka voivat vastata kysymykseen ja perustella lyhyesti vastauksena. Jos paikalla on
vainkisaajianiintoimitaansamaantapaan,yleisönäsiis toimiikisaajat). Joskisaajiaonalle5henkilöä,
voidaankäyttääkolmea50/50 -oljenkortta.Vastaamallaoikeinkisaaja siirtyy seuraavalle tasolle. Jos
kaikki tason kysymykset on kysytty ja kisaaja ei ole saanut yhtään oikein, kisaaja putoaa pelistä pois.

Tästä Risupesästä löydät pelin
ensimmäiset tasot:
1. Sudenpentu
2. Seikkailija
3. Tarpoja
4. Samoaja

9. PaMeKon huivi on
a) neliö
b) suorakulmio
c) soikio
d) kolmio

10. Sudenpentulauman johtaja on
a) louhi
b) akela
c) ikku-turso
d) muumimamma

11. Partiohuivi sidotaan
a) merimiessolmulla
b) jalussolmulla
c) paalusolmulla
d) ulkosorkalla

12. Sudenpentujen päähineen nimi
on
a) baretti
b) väiski
c) neljäntuulenlakki
d) tonttupipo

1. Onko PaMeKo
a) kuoro
b) joukkue
c) lippukunta
d) yhtye?

2. Tarkoittaako PaMeKo
a) Pahat Meluisat Korvat
b) Paras Meno Kokoaja
c) Paraisten Merimiesten Kuoro
d) Paraisten Merikotkat?

3. Missä PaMeKo kokoontuu?
a) kelo
b) kolo
c) kellari
d) kukkaruukku?

4. Ovatko PaMekolaiset
a) pioneereja
b) partiolaisia
c) vapaapalokuntalaisia
d) potkupalloilijoita?

5. Onko PaMeKon Kolon
ulkoseinien väri
a) keltainen
b) sininen
c) vihreä
d) punainen?

6. PaMeKo on
a) tyttölippukunta
b) poikalippukunta
c) yhteislippukunta
d) sisulippukunta

7. PaMeKon huivimerkissä on
a) auto
b) talo
c) kasvi
d) lintu

8. PaMeKon johtaja on
a) presidentti
b) arkkipiispa
c) manageri
d) lippukunnanjohtaja

Taso 1: Sudenpentu

Jos haluat jatkaa peliä, nämä loput
tasot löytyy netistä:
5. Vaeltaja
6. PJ / aikuinen
7. Johtajaneuvoston jäsen
8. Lippukunnanjohtaja



1. PaMeKo tarkoittaa virallisesti
a) Paraisten Merikotkat ry
b) Länsi-Turunmaan mekot
c) Paraisten Merikotkat - Pargas
Havsörnar
d) Paraisten Merikotkat

2. Seikkalijaryhmän johtaja on
a) akela
b) sampo
c) kapteeni
d) luotsi

3. Partiotunnus on
a) Aina valmiina
b) Olen valmis
c) Valmistautukaa
d) Ole valmis

4. PaMeKolla on
a) yksi
b) kaksi
c) kolme
d) neljä omaa kanoottia

5. Vanhempien partiolaisten
kansainvälisiä suurleiriejä
kutsutaan nimellä
a) Jambalaya
b) Jamboree
c) JammaJamma
d) JummiJammi

6. Seikkalijat suorittavat
a) jälkiä
b) taskuja
c) tilkkuja
d) ilmansuuntia

7. PaMeKossa seikkailijoilla ja sitä
vanhemmilla on huivissa
a) oranssi
b) punainen
c) sininen
d) violetti nauha

8. Pamekolla on
a) oma
b) vuokrattu
c) ruotsinkielisten lippukuntien
kanssa yhteinen vene
d) ei lainkaan omaa venettä

9. PaMeko toimii
a) syksyllä ja keväällä
b) talvella ja kesällä
c) kouluaikoina
d) ympäri vuoden

10. PaMeKoon voi liittyä
a) 6-vuotiaana
b) sinä vuonna kun täyttää 7
vuotta
c) minkä ikäisenä vain
d) 12-vuotiaana

11. PaMeKon talvileireillä
vanhemmat leiriläiset yöpyvät
yleensä
a) niger-teltassa
b) taivassalla
c) kaminateltassa
d) sisällä Kämpässä

12. PaMeKon retkillä ruokaa
valmistetaan usein
a) risukeittimellä
b) heinälaatikossa
c) trangialla
d) tilataan pizzataksilla

1. Tarpojaohjelma koostuu
neljästä puolen vuoden
a) harposta
b) karposta
c) tarposta
d) harkosta

2. PaMeKo perustettiin
a) tyttölippukuntana
b) poikalippukuntana
c) yhteislippukuntana
d) sisulippukuntana

3. PaMeKon Kämppä on
a) itse talkoilla rakennettu
b) valmiina hirsimökkipakettina
ostettu
c) entinen kesämökki
d) seurakunnan paikalle
rakentama

4. PaMeKo kuuluu
a) Finlands Svenska Scouteriin
b) Turun Partiolaisiin
c) Lounais-Suomen partiopiiriin
d) Länsi-Suomen partiopiiriin

5. Tarpojien, samoajien ja
vaeltajien vartionjohtajien aikuinen
tuki on nimeltään
a) luotsi
b) koutsi
c) päällikkö
d) turva-aikuinen

6.Tarpojaohjelman päätösmerkki
on
a) puolikuu-pinssi
b) Kimin hymy
c) louhisuden solki
d) tassu-merkki

7. Tarpojaohjelman tarpon
loppuhuipennus on
a) majakka
b) väylämerkki
c) karikukko
d) sektoriloisto

8. Aku Ankan partioryhmä on
a) Laama
b) Turilas
c) Tuomenmarja
d) Karpalo

9. PaMeKo on rekisteröity
a) maapartio-
b) meripartio-
c) maa- ja meripartio-
d) maa-, meri- ja
sisupartiolippukunnaksi

10. PaMeKon Kämpässä on
a) punainen ulkolaudoitus ja
oranssit ikkunalaudat
b) ruskea ulkolaudoitus ja
valkoiset ikkunalaudat
c) punainen ulkolaudoitus ja
valkoiset ikkunalaudat
d) punainen ulkolaudoitus ja
ruskeat ikkunalaudat

11.PaMeKon tunnuksessa olevan
merikotkan kynnet ovat
a) oranssit
b) keltaiset
c) ruskeat
d) punaiset

12. Partioparaati Turussa alkaa
a) Turun linnalta
b) Turun torilta
c) Suomen Joutsenelta
d) Turun tuomiokirkolta

Taso 2: seikkailija

Taso 3: tarpoja



1. Suomalaisia suurleirejä ovat
olleet
a) Loisto ja Liekki
b) Tervas ja Tuohus
c) Kilke ja Roihu
d) Loimu ja Tarus

2. PaMeKon Kämpällä olevan
veneen nimi on
a) Lahti
b) Askeladden
c) Salmi
d) Optimisti

3. Paraatissa PaMeKon keulalla
kulkee
a) lippukunnanjohtaja
b) Lipunkantaja
c) rumpali
d) kyltinkantaja

4.Samoajien aktiiviteetit on jaettu
21:een
a) taskuun
b) laskuun
c) kaskuun
d) maskuun

5. Kämpän omistaa
a) Paraisten kaupunki
b) Seurakunta
c) Paraislaiset lippukunnat
yhdessä
d) Paraisten Merikotkat

6. PaMeKon tunnuksessa
merikotkan takana on
a) kaksi aaltokuviota
b) kolme aaltokuviota
c) pelkkä sininen tausta
d) oranssi aaltokuvio

7. PaMeKon sisarruspiirissä
sanotaan
a) hyvää yötä, jeesus myötä
b) hyvää yötä, onni myötä
c) hyvää yötä, kellonlyömää
d) hyvää yötä ja huomenta

8. Talvileireillä kaminaa vartioi
vuorollaan
a) kipinäkarhu
b) kipinähukka
c) kipinämikko
d) kipinähiiri

9. PaMeKon Kololla on
a) kolme huonetta ja keittiö
b) kaksi huonetta, keittiö ja kaksi
kylmää varastotilaa
c) kaksi huonetta, keittiö ja yksi
kylmä varastotila
d) kolme huonetta ja parveke

10. PaMeKon kalustosta ja niiden
lainaamisesta vastaa
a) lippukunnanjohtaja
b) vouti
c) valtermanni
d) luotsi

11. Vartionjohtajan toimivalle
ansioituneelle samoajalle voidaan
myöntää
a) Väinämöisen solki
b) Sammon solki
c) Louhisuden solki
d) Kullervon solki

12. Partioliikkeen on perustanut
a) Lordi Robert Baden-Powell
b) Herttua Robert Baden-Powell
c) Lordi Henrik Baden-Powell
d) Paroni Peter Baden-Powell

Taso 4: samoaja

Sudenpentu
1.C

cd
2.D

bd
3.B

bc
4.B

bc
5.A

ad
6.C

ac
7.D

cd
8.D

bd
9.D

ad
10.B

bc
11.A

ad
12.B

bc

Seikkalija
1.A

ab
2.B

bc
3.D

cd
4.B

bd
5.B

bc
6.A

ab
7.A

ac
8.A

ac
9.D

cd
10.B

bd
11.C

ac
12.C

cd

Tarpoja
1.C

bc
2.B

ab
3.A

ad
4.C

bc
5.A

ac
6.B

bd
7.A

ab
8.C

cd
9.C

cd
10.C

cd
11.D

bd
12.D

bd

Sam
oaja

1.C
cd

2.C
cd

3.D
ad

4.A
ab

5.D
bd

6.A
ac

7.A
ab

8.C
bc

9.B
bd

10.B
bd

11.C
bc

12.A
ac
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Vastauksen
perässä

50/50
vaihtoedot.

Osaatko jo lippukunnan oman huudon?
Ei muuta kuin harjoittelemaan paraatia ja kesäleiriä varten!

"Kuuluuks tääll ääni sotkan,
Ei vaan huuto merikotkan!

Pa-Me-Ko!"



Juhlaparaati 7.5.2017

Juhlavuoden kunniaksi osallistumme tämän kevään partioparaatiin mahdollisimman isolla
joukolla. Paraati järjestetään tuttuun tapaan Turussa, jossa lähtö tapahtuu Tuomiokirkon pihalta,
kiertelee Turun keskusta-alueella ja päättyy Aurajoen rantaan Kaupunginteatterin lähistölle.
Vanhemmat voivat myös tulla katsomaan paraatia matkan varrelle. Monelle pikkupartiolaiselle
paraatin kohokohta onkinhuomataomat vanhemmat taimikseimyös isovanhemmat tien vierestä
vilkuttamasta!

Paraatipäivän 7.5. aikataulu:
-klo 11.30 kokoontuminen Kololla, marssiharjoitukset ja lippukunnan tarjoamaa välipalaa
-klo 12.30 lähtö yhteisellä bussikyydillä Turkuun ja kokoontuminen Tuomiokirkolle
-klo 14.00 juhlamenot alkavat Tuomiokirkon edessä, minkä jälkeen alkaa varsinainen paraati
-Noin neljältä viimeisetkin lippukunnat päättävät paraatin.

Marssiharjoitukset ja merkkienompelutalkoot

Tiistaina 25.4. klo 18 alkaen järjestämme Kololla kaikille yhteiset marssiharjoitukset ja
merkkienompelutalkoot. Aloitamme siis kuudelta laittamalla asut kuntoon paraatia varten, ja
marssikäytäntöjäharjoittelemmepihallaklo18.30akaen.Merkkienompeluvoi tarvittaessa jatkua
vielämarssitreenienaikanakin.Merkkienompelutalkootonoiva tapavanhemmillekinsaadatietoa
merkkien oikeista paikoista partiopaidassa, ja ommella merkit kerralla oikeaan paikkaan! Ota
mukaan partiopaidan lisäksi omat langat ja neulat.

Seuraavat tahot ovat osallistuneet tämän Juhla-Risupesän
painatus- ja postituskuluihin:

Länsi-Turunmaan
suomalainen
seurakunta



Juhlavuoden paraatiasu

Juhlavuoden paraatiin pukeudutaan partioasuun, joka on seuraavanlainen:

Sudenpennut: tummansininen collegepaita, tummat suorat housut tai tumma hame, hameen
kanssa mustat sukkahousut, päässä sini-oranssi väiski (tulee lainaksi lippukunnalta), partiovyö ja
kaulassa partiohuivi,

Seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat: tummansininen partiopaita, tummat suorat housut
tai tummansininen hame ja mustat sukkahousut, mustat kengät, partiovyö, päässä baretti ja
kaulassa partiohuivi (huivin vasemmassa reunassa oranssi kanttinauha)

Tänä vuonna tilaamme partiotuotteita yhteistilauksena Scandinavian Outdoor-liikkeestä.
Yhteistilauksena saamme tuotteille normaalihinnasta 10 % alennuksen (ale-hinnat merkitty
lomakkeeseen). Mikäli haluat osallistua tilaukseen, palauta alla oleva lappu ryhmäsi
johtajalle 7.4. mennessä. Laskutamme tilatut tuotteet ennen niiden toimitusta. Tuotteet jaetaan
tilaajille marssiharjoitusten yhteydessä. Lippukunnalta löytyy muutamia baretteja lainaan, mutta
omakin toki kannattaa tilata, niin ei jää ilman.


