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Logo näkyy kaikkialla
Partion logo on kaikkien suomalaisten partiolaisten 
oma tunnus. Logon näkyvyydestä tunnistaa kaikki 
partion tapahtumat, julkaisut, www-sivut ja tempauk-
set. Partion logo löytyy jokaisesta esitteestä, lehdestä, 
vihkosta tai julisteesta, jonka järjestö julkaisee. Logo 
on kuin leimasinmerkki, joka kertoo katsojalleen, että 
tämäkin tapahtuma, julkaisu tai tavara on partiota.

Partion logo muodostuu kahdesta osasta: kallellaan 
olevasta kolmiapila-partiolilja-risti-symbolista sekä 
Partio Scout -tekstistä.

Teksti Partio Scout ilmentää muun muassa sitä, että 
partio Suomessa on kaksikielinen liike. Ristin taustan 
pyöreä muoto symboloi maapalloa. Se kertoo, että 
partio on maailmanlaajuinen liike. Symbolissa näky-
vät myös molempien maailmanjärjestöjen tunnukset:  
Partioliikkeen maailmanjärjestö WOSMin partiolilja 
ja Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGSin kolmi-
apila. Symbolissa on liikettä ja aktiivisuutta. 

Symbolia voidaan käyttää ilman tekstiosiota tai lei-
kattuna pystyasennossa vesileimana. Partio Scout 
-tekstiä käytetään vain yhdessä symbolin kanssa, ei 
koskaan ilman symbolia. 

Logon värit ovat partionsininen, musta tai valkoinen. 
Muita värejä ei käytetä. Painopinnalla, jossa sininen, 
musta tai valkoinen ei ole mahdollinen, logoa saa 
käyttää negatiivisena. Logon pituus- ja korkeussuh-
teita ei saa muuttaa.

Symbolin historia
Ristin muotoisella kolmiapila-par tiolilja-symbolilla 
on vahvat juuret Suomen partioliikkeessä. Ristin on 
suunnitellut alun perin Tapio Vallioja vuonna 1972, 
kun silloiset tyttö- ja poikajärjestöt yhdistyivät. Tun-
nus näkyy muun muassa ansiomerkeissä pystyasen-
nossa.

Logon käyttöoikeudet
Lippukunnilla, piireillä ja keskusjärjestöllä on  
oikeudet logon käyttöön kaikissa niiden omissa  
sekä sisäisissä että ulkoisissa materiaaleissa. Pii-
rit ja lippukunnat voivat tilata omalla nimellään 
varustetun logon. Ohjeet löytyvät osoitteesta  
www.partio.fi/viestinta.

Partion logolla ja sen osana olevalla merkillä on
Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitoimis-
ton myöntämä tuotesuoja. Logon tai sen osana ole-
van merkin kaupallisen käytön ohjeistuksesta päättää 
Suomen Partiolaisten hallitus. Partion ulkopuoliset 
tahot eivät saa käyttää partion logoa ilman lupaa. 
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X Vähintään X:n 
verran tilaa lo-
gon ympärillä

Kaltevuus 17°, kallistuu oikealle
(vesileima pystysuorassa)

Logon suoja-alue
Alue, joka jätetään vapaaksi  
logon ympärillä.
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ei näin:näin:

esimerkkejä partion  
logon käyttämisestä:

Partion logo saa olla vain musta, valkoinen tai partionsininen.

Logon tekstiosiota ei saa käyttää ilman symbolia.

Logon kokosuhteita ei saa muuttaa.


