
PARTIOPARAATI 
sunnuntaina 3.5.2015 

 

Lähde mukaan partiokavereidesi kanssa toukokuun 
ensimmäisenä sunnuntaina viettämään mahtava partiopäivä 
Lounais-Suomen partiopiirin järjestämään Partioparaatiin ja 
kokemaan kun monta tuhatta partiolaista marssii halki Turun 
katujen. Pyydä läheisesi ja ystäväsi tien varsille katsomaan, kun 
partio valtaa kaupungin! 
 
Partioparaatia varten lippukunta järjestää kahdet marssiharjoitukset, joissa harjoitellaan marssimista ja 
käydään yhdessä paraatiin liittyviä asioita läpi.  
 
Marssiharjoitukset: 
Maanantaina 27.4.  klo 18:00  Kotimäen koululla (Littoistentie 500)  
Tiistaina 28.4.  klo 18:00  Pääskyvuoren koululla (Talvitie 10) 
Harjoitukset kestävät tunnin ja toivomme kaikkien pääsevän paikalle ainakin toiseen harjoituksista. 
 
Paraatipäivän aikataulu 3.5.2015 
12:00 Kokoontuminen koloille (Littoinen ja Hurttivuori) 
12:15 Lähtö yhteiskuljetuksella 
14:00 Virallinen osuus Tuomiokirkolla alkaa 
14.25 Lippukunnat lähtevät marssimaan 
n. 16.15 Paraati päättyy Turun kaupunginteatterin taakse 
n. 16.45 (viimeistään) yhteiskuljetus takaisin koloilla 
 Lapset voi noutaa myös kaupunginteatterin takaa, mutta tästä tulee ilmoittaa bussiemännälle jo 

menomatkalla.  
 
Partioparaatin reitti: 
Tuomiokirkontori - Brahenpuisto kiertäen - Tuomiokirkkosilta - Aninkaistenkatu - Yliopistonkatu - 
Kauppiaskatu - Linnankatu (ohimarssipaikka Kaupungintalon puistikon kohdalla) – Kristiinankatu – 
Läntinen Rantakatu – Teatterisilta – Turun kaupungin teatterin taakse 
 
Pukeutuminen: 
Paraatissa pukeudumme kaikki tummansiniseen partioasuun päästä varpaisiin. Partioasuun kuuluu 
partiohuivi, partiopaita, tummansininen hame ja sukkahousut, sekä mustat tai tummansiniset jalkineet. 
Päähineinä sudenpennuilla on väiski, seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla lippukuntamme käyttämä 
pillerihattu, minkä saat paikan päältä. Sudenpennut kiinnittävät pitkät hiukset kahdelle letille valkoisilla 
lettinauhoilla, seikkailijat ja sitä vanhemmat kiinnittävät hiuksensa nutturalle niskaan. Nuttura tehdään 
korvan taakse vasemmalle puolelle päätä. Ota mukaasi muutama hiuspinni pillerihatun kiinnitystä varten. 
Tuulen ja tuiskun varalle voi ottaa mukaan tummat sormikkaat ja läpinäkyvän kertakäyttösadetakin. 
Tärkeää on pukeutua lämpimästi ja pitää mielessä, että tummansininen on päivän väri. Jos sinulta puuttuu 
jokin varuste, ota yhteyttä ajoissa johtajaasi tai kysele tuttavilta. Lippukunnalla on myös joitakin 
lainavaatteita sekä päähineitä, joita kannattaa kysellä etukäteen. Minkään varusteen puuttuminen ei ole 
este osallistua partioparaatiin, vaan tärkeintä on iloinen mieli. 
Tarkat pukeutumisohjeet netistä: http://www.lipi.fi/vanhemmille-2/partiopukeutuminen/ 
 
Jos mieleesi juolahti paraatikysymys, niin ryhmänjohtajat vastaavat niihin mielellään! 

Kuva: Lounais-Suomen partiopiiri/Jura Nurminen. 

http://www.lipi.fi/vanhemmille-2/partiopukeutuminen/

