
 

Klapasvaatteiden tilaus 

Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten 

partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata 

tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja huppareita, pipoja sekä softshell-takkeja. 
 

Virallinen partiopaita 
Partiohuivin lisäksi jokaisen partiolaisen partioasuun kuuluu virallinen partiopaita, johon 

partiomerkit ommellaan ja jota käytetään kaikissa ”hienommissa” partiotapahtumissa, esimerkiksi 

itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlassa, huhtikuun partioviikon juhlallisuuksissa sekä kevätgaalassa. 

Toivomme, että mahdollisimman moni hankkisi virallisen partiopaidan itsenäisyyspäivän 

mennessä. 

 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 järjestetään siis lippukuntamme 

itsenäisyyspäiväjuhla sekä uusien partiolaisten (ja ikäkaudesta 

toiseen siirtyneiden) lupauksenantotilaisuus Klaukkalan 

seurakuntakeskuksella. Myös partiolaisten perheet ovat erittäin 

tervetulleita tapahtumaan. 

 

Partiopaitoja on olemassa sinisiä ja ruskeita. Meidän lippukunnassamme käytetään sinistä 

partiopaitaa seuraavasti: 

Sudenpentujen virallinen partiopaita on tummansininen Klapasten oma sudenpentupusero, jossa 

on selässä suuri Klapasten logo ja edessä teksti ”Olen pikku klapanen!” Puserosta on saatavilla 

lasten koot 128 cm, 140cm, 152 cm ja 164 cm. Pusero hankitaan tilaamalla se lippukunnan kautta, 

katso tilausohjeet tämän tiedotteen lopusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten virallinen partiopaita on sininen 

napitettava kauluspaita, joka tulee hankkia omatoimisesti partiokauppa Scandinavian Outdoor 

Oy:stä. Ketjun lähimmät myymälät sijaitsevat Vantaan Tammistossa ja Helsingin Forumissa, myös 

Hinta 

25 € 
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netistä tilaaminen on mahdollista. Koska samanlaista paitaa 

käytetään seikkailijaikäisestä ylöspäin koko partioura, 

suosittelemme ostamaan tähän paitaan REIPPAASTI 

kasvunvaraa. Hihoja voi kääriä, ja paidan kanssa voi ostaa 

käytettäväksi myös partiovyön, niin suurempikin paita pysyy 

päällä ihan hyvin. Paidan voi hyvin hankkia myös käytettynä, 

joten myynnissä olevia paitoja kannattaa kysellä vaikka 

tuttavilta tai bongailla Facebookin Partiokirpputori!-ryhmästä. 

Huomaa tätä paitaa hankkiessasi seuraavat hämäykset: 

1. Partioaitta-nimiset liikkeet eivät myy partiopaitoja. 

2. Partiopaita on uudistunut vuonna 2005, mutta vanhoja 

jääriä varten on edelleen myynnissä myös vielä vanhempi, 

tummemman sininen malli. Kaikkien klapasten tulee kuitenkin 

hankkia tämä vuoden 2005 ”uusi” malli. 

 

Muut lippukuntatuotteet 

Klapashuppari. Rennompaan käyttöön niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin on tarjolla 

lippukuntamme huppari, jossa on rinnassa maskottisimpanssimme kuva, selässä suuri Klapasten 

logo ja vatsan kohdalla kengurutasku. Bonuksena hupparin rintaan on mahdollista painattaa oma 

nimi! Hupparista on saatavilla lasten koot 140 cm ja 152 cm sekä aikuisten koot S, M, L, XL ja XXL 

(unisex-malli). Hupparin voi hankkia tilaamalla sen lippukuntamme kautta, katso tilausohjeet 

tiedotteen lopusta. 

MYÖS VANHOIHIN, aiemmin ostettuihin huppareihin on mahdollista painattaa nimi 5 € hintaan. 

Huppari on tällöin itse toimitettava Jani Lavoselle pestynä 8.11. mennessä. Janiin tulee ottaa 

yhteyttä tekstiviestillä p. 050 3396 126 ja sopia hupparin tuomisesta. 

Huomaa: Huppariin ei ole tarkoitus ommella merkkejä, eikä sillä voi korvata sudenpennun virallista 

partiopaitaa, sudenpentupuseroa. Sudenpennuille hankitaan siis ensisijaisesti sudenpentupusero, 

ja se ajanee myös hupparin asian, joten suosittelemme hupparin hankintaa aikaisintaan 

seikkailijaikäiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinta 

49 € 

Hinta 

35 € 

Nimipaina-

tus rintaan 

+5 € 
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Klapaspipo. Tälle syksylle lippukuntamme lanseeraa tyylikkään uutuustuotteen, klapaspipon! Pitkä 

pipo sopii lämmittämään niin partiolaisten kuin partiolaishenkisten perheenjäsentenkin korvia. 

Yhden koon puuvillapipo on saatavilla sekä harmaana että fuksian (pinkin) värisenä, ja siinä on 

Klapasten logo mustalla painettua. Bonuksena pipoon on mahdollista painattaa oma nimi. 

Huom! Oheiset kuvat ovat suuntaa-antavia, logopainatus tulee todellisuudessa olemaan 

isompikokoinen ja siis mustanvärinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softshell-takki. Toinen syksyn uutuus-klapastuote on tuulta ja vettä hylkivä (WP3000/MVP2000) 

softshell-takki aikuisille. Takissa on microfleecevuori, säädettävä huppu, hihansuut 

tarranauhakiinnityksellä, lukkokiristys hupussa ja helmassa, rinta-, etu- ja hihataskut sekä 

povitasku. Takki on saatavilla harmaana tai kanervanpunaisena, ja sen selkään on painettu 

Klapasten logo heijastavalla painatuksella. Lisäksi rintaan on mahdollista painattaa oma nimi 

(heijastavalla painatuksella sekin). Saatavilla on erikseen naisten malli, jossa koot S-XL sekä 

miesten malli, jossa koot S-XXL. 

Huom! Oheisesta mallikuvasta poiketen rinnassa ei siis ole Klapasten logoa, vaan siihen on 

mahdollista painattaa oma nimi. 

 

Hinta 

12 € 

Nimipaina-

tus +5 € 

Hinta 

80 € 

Nimipaina-

tus rintaan 

+5 € 
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Tuotteiden sovitustilaisuus 

 
Sovitustilaisuus, jossa on mahdollisuus sovittaa sudenpentupuseroita, klapashuppareita ja –pipoja 

sekä softshell-takkeja, järjestetään Klapasten kololla Klaukkalan seurakuntakeskuksella torstaina 

29.10. klo 17.00-19.00. Kävelyohjeet kololle: mene parkkipaikan ylätasanteelta 

seurakuntakeskuksen sisäpihalle, jossa käänny vasemmalle, mene ovesta sisään ja käänny heti 

oikealle, mene sisään ovesta jossa lukee ”Partiotila”. Olet perillä kololla! 

Sovittamisen lisäksi sovitustilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta tilauksen tekemiseen 

Kuksassa. Muina ajankohtina sovittaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Mikäli 

sovitustilaisuuteen ei pääse paikalle, voi oman kokonsa päätellä tuotteiden kokotaulukoiden 

perusteella: 

 

SUDENPENTUPUSERO (HUOM! saatavilla vain koot 128 cm – 164 cm) 

 

KLAPASHUPPARI 
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KLAPASPIPO on yhden koon, sopii juuri sinulle  

 

SOFTSHELL-TAKKI 

NAISTEN malli 

 
 

MIESTEN malli 

  
 

 

Tilausohjeet 

 

Kaikki tuotteet (paitsi omatoimisesti hankittava vanhempien ikäkausien virallinen partiopaita) 

tilataan Kuksan kautta; vanhempi tekee tilauksen omalla partioID:llään ikään kuin ilmoittaisi 

itsensä tapahtumaan. Yhdellä tilauksella voi tilata koko perheen tuotteet. Tilauksessa tulee 

noudattaa huolellisesti Kuksaoppaassa annettuja ohjeita tapahtumailmoittautumisesta. Opas 

löytyy Klapasten nettisivuilta http://www.klapaset.fi/kuksaopas 

Mikäli Kuksan käytön kanssa on ongelmia, voi ottaa yhteyttä jäsenvastaava Essi Rönkköön 

essi.ronkko@klapaset.fi 

Mikäli tuotteista on kysyttävää, voi ottaa yhteyttä lippukunnanjohtaja Jani Lavoseen 

jani.lavonen@klapaset.fi 

Otathan yhteyttä HYVISSÄ AJOIN, jotta ehdimme vastata sinulle ennen tilausajan päättymistä! 

Emme päivystä sähköpostin äärellä 24/7  

 

TILAUKSEN TEKEMISTÄ EI SUOTTA KANNATA JÄTTÄÄ VIIMEISEEN ILTAAN, VARSINKAAN JOS 

KUKSAN KÄYTTÖ EI OLE TUTTUA. VIIMEINEN TILAUSPÄIVÄ ON EHDOTON, EIKÄ TILAUKSIA OTETA 

VASTAAN MILLÄÄN MUULLA TAVOIN KUIN KUKSAN KAUTTA. 
 

Linkki, jonka kautta tilaukset tehdään Kuksaan: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=8319 

Ehdoton viimeinen tilauspäivä on 8.11.2015. 
Klapasvaatteita on tästedes mahdollisuus tilata kahdesti vuodessa, ja seuraava tilausmahdollisuus 

tulee olemaan maaliskuussa 2016. 
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