
 

Tervetuloa partioparaatiin! 
     

Perinteinen Lounais-Suomen partiopiirin partioparaati on jo lähellä! 

Tänä vuonna paraati marssitaan sunnuntaina 5.5.2019 Turun keskustan kaduilla. Perheet ja sukulaiset 

ovat tietysti tervetulleita seuraamaan paraatin kulkua katujen varsille. 

 

Paraatipäivän aikataulu: 

klo 12.30 kokoontuminen Raunistulan srk-talon pihalla (Murtomaantie 12). Samaan paikkaan 

kokoontuvat myös Maarian Kämmekät ja Koroisten Ritarit. Käymme läpi viime hetken ohjeistukset, 

jaamme kunniamerkkejä ja järjestäydymme joukolla paraatiin. 

n. klo 13.00 Harjoitusmarssi Tuomiokirkolle yhdessä muiden Maarian Partioyhtymän lippukuntien 

kanssa 

klo 14.00 Juhlamenot Tuomiokirkolla, Suvivirren jälkeen marssikäskyn kajahtaessa alkaa varsinainen 

paraati (n. klo 14.30). 

Partioparaati kulkee uutta reittiä: Tuomiokirkontori - Brahenpuisto - Vanha   

Suurtori (päästä päähän) - Itäinen Rantakatu - Kirjastosilta - Läntinen Rantakatu (ohimarssipaikka 

Kristiinankadun risteyksen vaiheilla) – Teatterisilta. Lopetamme oman marssimme Läänin virastotalon 

taakse, Biologisen museon parkkipaikalle. 

 

Tarkkaa kellonaikaa on paraatin päättymiselle mahdotonta sanoa, sillä Tuomikirkolla on tuhansia 

partiolaisia odottamassa vuoroaan. Arvioitu päättymisaika on noin klo 16.00. Seuraamalla marssia 

kadun varressa selviää tarkka aikataulumme! 

 

Marssiharjoitukset: 

Harjoittelemme marssia yhdessä etukäteen, jotta marssipäivänä kaikki sujuisi hyvin.  

• Sudenpennut harjoittelevat maanantaina 29.4. klo 18 alkaen Impivaaran jäähallin edessä. 

• Koko lippukunta harjoittelee torstaina 2.5. klo 18 alkaen Impivaaran jäähallin edessä.  

Harjoitusten kesto n.45min. Harjoituksiin kannattaa sään salliessa pukeutua paraatiasuun, jotta 

paraatiaamuna ei asu tuota ongelmia. Harjoitukset on tarkoitettu kaikille marssiin osallistuville! 

 

Tervetuloa ja paraatissa nähdään iloisella juhlamielellä! 

 

Terveisin lippukunnanjohtaja Mira Viiristö / mira.viiristo@partio.fi / 0440970810 
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Lippukunnan pukeutumisohje partioparaatia varten! 

 

Paraatiin pukeutuminen: 

Paraati on partiolaisten juhlatilaisuus ja näin ollen paraatiin pukeudutaan partioasuun. 

Lippukunnallemme yhtenäinen asustus on tärkeää, on myös hyvä muistaa myös pukeutumista 

arvioidaan paraatireitin varrella monien muiden asioiden rinnalla!  

 

Sudenpennut:  

Tummansininen college, tummansininen hame, tummansiniset yksiväriset sukkahousut, siniset/mustat 

siistit kengät. Päähän kaikki saavat lähtiessä Väiskin (ei tarvitse hankkia omaa). 

 

Seikkailijat, tarpojat ja johtajat:  

Partiopaita, partiovyö, tummansininen hame, tummansiniset sukkahousut, mustat/tummansiniset 

kengät. Johtajien käyttämän päähineen eli baretin saa lähtöpaikalta, mutta hankkimalla oman etukäteen 

varmistat sopivuuden! 

 

Muistathan, että housut eivät kuulu paraatiasuun, sukkahousut ovat yksiväriset ja ilman 

kuvioita, kengät ovat myös mustan tai sinisen väriset, eikä niissä ole vartta eikä huomiota 

herättäviä raitoja tms. Esimerkiksi kengissä ei saa olla valkoista pohjaa, tai valkoisia naruja 

vaan kenkien tulee olla yksiväriset siniset tai mustat! Myös hameen tulee olla yksivärinen 

tummansininen, ja hameen tulee olla noin polvimittainen.  

 

Mikäli varusteiden hankkiminen tuottaa ongelmia, kannattaa kysyä omalta johtajalta tai 

allekirjoittaneelta lippukunnan varavarusteista. Mietitään sitten yhdessä tilannetta, kenenkään ei 

tarvitse jäädä paraatista pois varusteiden takia.  

 

Jos kotoa löytyy pieneksi jääneitä tai ylimääräisiä varusteita, kannattaa ne tuoda kokoukseen tai 

marssiharjoitukseen. Laitetaan vanhat partiovarusteet kiertoon!  

 

Jos et pääse osallistumaan marssiharjoitukseen, olet kuitenkin erittäin tervetullut itse 

paraatiin. Ilmoittautuminen partioparaatiin Kuksassa: 

kuksaan.fi/26979.  Ilmoittautuminen on suotavaa, jotta voimme kartoittaa 

osallistujamäärää etukäteen. Ilman ilmoittautumista voit kuitenkin saapua 

marssimaan. 

Mikäli mieleesi tulee kysymyksiä, voit tarttua omaa johtajaasi hihasta tai ottaa yhteyttä 

allekirjoittaneeseen.  


