
Turun Metsänkävijäin merkkiohje 

 

Yleisiä ohjeita 

 

Partiopaidan väri 

• Ruskea kaikilla ikäkausilla 

• Malli voi olla vanha tai uusi 

Lippukunnalta saatavat merkit 

• Itsenäisyyspäivän lupauksenannossa:  

o Sudenpennuille lupausmerkki eli sudenpää 

o Seikkailijoille Maailmanjärjestöjen merkit 

o Tarpojille Mänkijä-merkki 

• Puurojuhlassa:  

o Ikäkauden aloitusmerkki 

o Suoritusmerkit 

o Tonttumerkit 

• Kevätpäätöksessä 

o Ikäkauden päätösmerkki 

Merkkien ostaminen 

• Scandinavian Outdoor, joita löytyy Hansakorttelista sekä Kuninkojalta 

• https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partiomerkit/ 

 

  

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partiomerkit/


Koko lippukunnan yhteiset merkit 

 

Oikea tasku 

 

• Oikean taskun päälle ommellaan suorakaiteen muotoinen maatunnus 

• Oikean taskun yläpuolelle tulee viimeisin tapahtumamerkki. Vanhemmat tapahtumamerkit 

siirretään oikeaan hihaan alimmaksi. 

 

 

 

 

  

Maatunnus 

Tapahtumamerkki 



Vasen tasku 

 

• Ikäkausien päätösmerkit ovat vasempaan taskuun kiinnitettäviä pinssejä 

• Kuvassa tarpojan vasen tasku: alimmaksi kiinnitetään sudenpentujen merkki ja sen yläpuolelle 

seuraavat 

• Halutessaan voi taskussa pitää ainoastaan viimeisintä päätösmerkkiä, mikä on tapana varsinkin 

vanhemmilla ikäkausilla 

 

 

 
 

• Vasempaan taskuun kiinnitetään myös partiojohtajasolki, jonka myötä muut merkit irrotetaan 

  

Mannerheim-solki

s 

Ikäkausien 

päätösmerkit 

Partiojohtajasolki 



Vasen hiha 

 

• Vasempaan hihaan ommellaan ylimmäksi kaupunkitunnus ja sen alapuolelle partion alue-, -piiri- ja 

järjestötunnukset kokojärjestyksessä 

• Seikkailijat ja sitä vanhemmat: Alimmaksi tulee joko pelkästään partiopoikien maailmanjärjestön 

merkki (violetti) tai molemmat maailmanjärjestöjen merkit kuten kuvassa 

 

 

 

 

  

Aluemerkki 

Piirimerkki 

Suomen Partiolaisten tunnus, 

huom. terävät ylös ja alas 

Maailman 

partiopoikajärjestö WOSM 

Maailman partiotyttöjärjestö 

WAGGGS 

Kaupunkitunnus 



Sudenpennut 

 

 

 

• Sudenpennuilla oikeaan hihaan tulee ylimmäksi sudenpäällä varustettu lupausmerki ja sen alle 

suoritusmerkit kolmen levyisiin riveihin 

• Tonttumerkkiä käsitellään kuin suoritusmerkkiä 

 

  

Tonttumerkki 
Suoritusmerkkejä 

Lupausmerkki 



Seikkailijat 

 

 

 

• Seikkailijat irroittavat oikeasta hihasta sudenpentuikäkauden merkit ja alkavat koota 

kompassiruusua saamistaan ilmansuuntamerkeistä.  

o Huom: terävät kärjet ovat pohjois- ja etelämerkkejä, pyöreät itä- ja länsimerkkejä 

• Tonttumerkit voi ommella kompassiruusun alle, samoin kuin halutessaan vanhat tapahtumamerkit 

  



Tarpojat 

 

 

• Tarpojat irrottavat seikkailijaikäkauden merkit ja alkavat koota keskusympyrän ympärille tarppoja 

o Uudet tarppomerkit ovat hieman eri muotoisia mutta tulevat samaan tyyliin 

keskusympyrän ympärille 

• Mahdolliset lisätarpot ommellaan täyden ympyrän alle, ja niiden alle voi halutessaan ommella 

vanhat tapahtumamerkit 

 

 

• Oikeaan taskuun tarpojat saavat lupauksenannossa metallisen Mänkijä-merkin 

• Ansioituneet Mänkijät voivat aikuisiällä saada merkkiin lisäosina Karhunkynsiä. Kuvassa kuparinen 

Karhunkynsi. 

Mänkijä-merkki 



Samoajat ja Vaeltajat 

 

 

• Ikäkauden merkki tulee oikeaan hihaan ylimmäksi. Kuvassa samoajaikäkauden merkki 

 

 

• Mahdolliset solkien pienoismerkit kiinnitetään oikeaan taskuun Mänkijä-merkin alle silloin, kun 

vastaavaa huivisolkea ei käytetä. Kuvassa Louhisuden soljen pienoismerkki. 

• Taskun yläreunaan voi kiinnittää muista ansioista saatuja pienoissolkia tai pinssejä  

Pienoissoljet ja pinssit 

Solkien pienoismerkit 



Aikuiset ja halutessaan muut ikäkaudet 

 

 

 

• Vanhat tapahtumamerkit kiinnitetään oikeaan hihaan ikäkausikohtaisten merkkien alle. Kuvassa 

erään paidan Jamboree-merkit vuosilta 2011 ja 2019.  


