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Paraatin aikataulu

ULOS KOLOILTA PARAATIIN

Lippukunnat kokoontuvat paraatipäivää varten kukin
oman lippukunnanjohtajansa ilmoittamassa paikassa
lippukunnanjohtajan ilmoittamaan aikaan. Nämä
aika- ja paikkatiedot sekä osa muistakin paraatiohjeista vaihtelevat lippukunnasta toiseen.

”Paraatissa näkyy yhdessä tekeminen.” –Ville Sahlström

Käytämme väliaikaista marssireittiä
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Tässä paraatissamme käytämme muuttunutta marssireittiä. Tutustukaa siis huolella tähän vihkoseen ja
suunnitelkaa paraatipäivänne myös siirtymistenne
osalta. Saapuessanne ja poistuessanne huomioikaa
Turun keskustan muuttuneet liikennejärjestelyt ja
joukkoliikennekadut.

Juhlapuhujana arkkipiispa Tapio Luoma
Tuomiokirkolla partioparaatimme juhlapuheen ja
hartauden pitää arkkipiispa Tapio Luoma. Marssinkomentajana toimii piirihallituksen jäsen Ville
Sahlström (Kupittaan Henrikinpojat). Partiopiirin
lippuvartiolippukuntana marssii Mikaelin Sinikellot.

13.30 järjestyminen Tuomiokirkontorille alkaa
13.55 lippukunnat valmiina Tuomiokirkontorilla
14.00 kenttäjuhla Tuomiokirkontorilla alkaa
14.30 paraatimarssi Tuomiokirkolta alkaa
14.50 lippulinna suorittaa ohimarssin
16.05 viimeinen lippukunta suorittaa ohimarssin
16.15 partioparaatin marssiosuus päättynyt
15.45 partiojohtajien paraatijuhlan kahvitus alkaa
17.00 partiojohtajien paraatijuhla VPK:n talolla alkaa
18.30 partiojohtajien paraatijuhla päättyy

Paraatin marssireitti
Tuomiokirkontori - Brahenpuisto kiertäen - Vanha
Suurtori (päästä päähän) - Itäinen Rantakatu Kirjastosilta - Läntinen Rantakatu (ohimarssipaikka
Kristiinankadun risteyksen vaiheilla) - Teatterisilta.
Lippukuntien bussit odottavat Turun Kaupunginteatterin ja Valtion Virastotalon ympäristössä, jonne
paraatimarssi päättyy.

Teemme tämän yhdessä!
Yhteisen partioparaatimme onnistumiseksi työskentelee, paraatisoittokunnat mukaan lukien, yli 150
talkoolaista noin 40 eri lippukunnasta. Muistattehan
laskea paraatin yhteisissä työtehtävissä toimivat
jäsenenne mukaan lippukunnan marssivahvuuteen.

Tiedustelut

Aboa Vetus & Ars Nova

www.partioparaati.fi

Paraatin aamupäivää ja/tai paraativiikonlopun
lauantaita varten on tarjouksia Suomen Partiomuseolta sekä Aboa Vetus & Ars Nova historian ja nykytaiteen museolta toisaalla tässä vihkosessa.

Paraatin järjestelysihteeri / Partiotoimisto

Turkulaisia liikenneohjeita

Jyrki Tuominen, scout@iki.fi, 040 594 3466.

Turkulaiset lippukunnat saavat vielä ennen partioparaatia erillisen liikenneohjeen, joka koskee lippukunnan ja yhdessä peräkkäin marssivan lippukuntaryhmän (marssiosaston) mahdollista omaa vapaata
marssia ennen partioparaatia kohti Tuomiokirkkoa
ja partioparaatin yhteisen marssiosuuden jälkeen
takaisin kohti lippukunnan koloa. Nämä siirtymät ja
reitit pitää kunkin lippukunnan suunnitella, tiedustella ja tarkastaa kokonaan uudelleen.

Turvallisuus, marssinohjaus ja liikenteenohjaus

Partioparaatin muistilista kaikille lippukunnille on
tämän vihkosen sivulla 13.

Kari Vuola, kari.vuola@live.fi, 0400 740 060

Kalle-Pekka Mannila, kalle-pekka.mannila@partio.fi,
050 312 9421.

Seremoniat ja paraatikilpailut

Joni Pinomäki, joni.pinomaki@iki.fi, 050 387 8561.
Jouko Näsänen, jouko.nasanen@iki.fi, 0400 987 051.
Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@iki.fi, 050 567 1460.

Kunniakäynti ja Mannerheim-soljet
Leena Rantanen, leena.rantanen@iki.fi, 040 735 2575.
Iina Jussilainen, ilepisto@gmail.com, 041 430 1325.

Viesti, tekniikka ja ensiapu
Mika Vilpo, mika@vilpo.fi, 040 594 0744

Paraatitiedotus

Paraatiohjeet ovat myös netissä:

Anna Meronen, anna.meronen@iki.fi, 040 566 4839.

www.partioparaati.fi

Paraatihuolto
Timo Rindell, timo.rindell@nettikirje.fi, 040 503 3392.

Marssinkomentaja
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Ville Sahlström, ville.sahlstrom@partio.fi

Paraatikomentajan tervehdys
Enää pari kuukautta aikaa kevään suurimpaan
partiotapahtumaan! Toukokuun ensimmäisenä
sunnuntaina partiolaiset valtaavat kaupungin
kadut jo totuttuun tapaan. Toriparkin rakennustyömaan takia valtaamme kuitenkin eri kadut
kuin viime vuosina. Uusi reitti onkin yksi hyvä syy
osallistua tänä vuonna paraatiin, sillä maisemat
reitin varrella ovat taatusti erilaiset kuin aiemmin.
Muuttunut reitti tarkoittaa myös sitä, että tämä
paraatiohje on hyvä lukea erityisesti reitin ja lippukunnan poistumisen osalta tarkkaan.

ajattelevaa ja samoihin arvoihin toimintansa perustavaa ryhmää, joka tekee asioita yhdessä, yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi. Paraati on myös yksi
parhaimmista tilaisuuksista näyttää lounaissuomalaisille, että meitä partiolaisia on paljon. Kun
paraatiin muistaa lähteä pilke silmäkulmassa ja
unohtaa, että jostain siinä samalla saatetaan myös
kilpailla, jää kaikille päällimmäisenä varmasti
mieleen juuri se mahtava yhteenkuuluvuuden
tunne.
Toukokuussa partiokevät saa arvoisensa huipennuksen: lähdetään silloin koko piirin voimin
yhdessä ulos koloilta,
tekemään kevään
päätöksestä hauska ja
juhlava päivä.

Vuoden 2019 ohjelmapainotus on ”Ulos koloilta”,
jonka tavoitteena on kannustaa tekemään mahdollisimman paljon esimerkiksi päiväretkiä, ja lähteä
tekemään partiota kolon ulkopuolella. Nyt kaikilla
on vielä muutama kuukausi aikaa lähteä ulos
koloilta, minkä jälkeen onnistunutta partiokevättä
voi toukokuussa lähteä juhlistaman koko lippukunnan voimin paraatiin. Paraati itsessään on myös
mainio tilaisuus lähteä päiväretkelle Turkuun, ja
ulos kololta.

Nähdään paraatissa!
Ville Sahlström
Kupittaan Henrikinpojat
Paraatikomentaja

Paraatissa näkyy tämän vuoden ohjelmapainotuksen lisäksi yksi keskeinen osa, yhdessä
tekeminen. Viimeistään Tuomikirkontorilla myös
ensimmäistä kertaa paraatiin osallistuva ymmärtää
olevansa osa jotain suurempaa, samalla tavalla

Varmistakaa marssireitti 2019

Partioparaatin marssirumpaleiden

RUMMUTUSKURSSI

Marssireitti muuttuu toistaiseksi Turun Kauppatorin
työmaan ja keskustan liikennejärjestelyjen johdosta.

järjestetään Turussa kolmen torstai-illan mittaisena
kokonaisuutena 4.4., 11.4. ja 25.4.2019. Kurssi alkaa
jokaisena iltana klo 18 ja kestää noin puolitoista tuntia.

Tässä ohjevihkosessa marssireitti on esitetty pvm 28.2.2019
tietojen mukaan, jolloin reitti on kuitenkin ollut vielä
vahvistamatta.

Mukaan tarvitaan omat rumpukapulat ja mielellään
myös rumpu.

Ohimarssipaikka sijoittunee Läntiselle Rantakadulle Kristiinankadun kulman ja Teatterisillan välille.

Ilmoittaudu 21.3.2018 mennessä Kuksaan:
kuksaan.fi/25014

Varmistakaa toteutuva marssireitti vielä huhtikuussa ja
ennen paraatia paraatisivustolta. Ilmoittakaa reitistä tuolloin myös kannustusjoukoillenne.

Kurssimaksu (5€) laskutetaan lippukunnittain jälkikäteen.

Turkulaisten lippukuntien omilla marssiosuuksilla pitää
kokonaan välttää Kauppatorin aluetta ja joukkoliikennekatuja. Lippukuntien omatoimiset marssisiirtymät pitää
kunkin lippukunnan suunnitella, tiedustella ja tarkastaa
ehdottomasti uudelleen.

Partiotoimistossa (Turku) tiedusteluihin vastaa
Leena Hongell, leena.hongell@partio.fi,
puh. 050 312 9427.
Kurssin järjestävät Turun Metsänkävijäin Soittokunta ja
Turun Partiolaiset.

Lisätiedot: www.partioparaati.fi
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PARAATIOHJE
Lounais-Suomen Partiopiirin perinteinen partioparaati
marssitaan Suomen Turussa toukokuun ensimmäisenä
sunnuntaina 5.5.2018 alkaen kello 14.00.

Saapuminen

tansa Marssinkomentajalle Tuomiokirkon portaiden
juurella viimeistään klo 13.54 sekä luovuttaa samalla
lippukunnan osanottoilmoitus-lomakkeen asianmukaisesti täytettynä. (Ks. liitekaavio s. 15.).

Lippukuntien linja-autot ja muut kuljetukset ajavat
kunkin lippukunnanjohtajan ohjeistuksen mukaisesti Tuomiokirkon taakse Tuomiokirkon, Yliopistonmäen ja Aurajoen väliselle alueelle. Ajoreitiksi
suositellaan Kerttulinkatua tai Vesilinnantietä.

Lomakkeen tulee olla täytetty ennen torille saapumista.

Tuomiokirkon luo tai Tuomiokirkontorille ei saa ajaa
lippukuntien linja-autoilla eikä muillakaan kuljetuksilla!

Ilmoittautumispisteessä lippukunnat saavat nimikyltin ja marssinumeron ryhtikilpailua varten.
Tarkistakaa marssinumeronne!

Linja-autot purkavat matkustajansa Piispankadulla, Henrikinkadulla tai Porthaninkadulla. Tämän
jälkeen ne voivat ajaa Itäiselle Rantakadulle odottamaan paraatin päättymistä ja partiolaisia. Parhaat
pysäköinti- ja lastauspaikat ovat Kaupunginteatterin ja Valtion virastotalon tuntumassa.

Mannerheim-solkien saajien tulee ensin ilmoittautua Tuomiokirkon portailla omassa ilmoittautumispisteessään ja siirtyä sitten heille osoitetuille
paikoille kirkon portaille. (Ks. liitekaavio s. 15.)

EA-huolto
Ensiapuhuoltopiste on kello 13.30 lähtien Tuomiokirkontorilla liitteenä olevassa kartassa (s. 15.)
merkityllä paikalla. Mikäli paraatin aikana partiolainen tarvitsee ensiapua, tulee johtajan ottaa yhteys
ea-päivystäjiin lähimmän paraatin järjestysmiehen
kautta ellei ea-päivystäjää ole näkyvissä.

Linja-autojen kuljettajille toivotaan annettavan liitteenä (s. 18.) oleva ajo-ohje siirtymistä varten.

Kokoontuminen
Kokoontuminen tapahtuu Tuomiokirkontorille nelijonoin liitekaaviossa (s. 15.) annettujen ohjeiden
mukaisesti klo 13.30 alkaen. (Torille ei voida päästää
lippukuntia liikennejärjestelyjen takia aikaisemmin,
joten liian aikaisin ei kannata tulla. Huom! Lopullinen marssijärjestys ei ole sama kuin tulojärjestys).
Vahvuudeltaan alle 30-jäseniset lippukunnat voivat
niin halutessaan marssia myös kolmijonoisina,
jolloin ne saapuvat Tuomiokirkontorille kolmijonoin.

Juhlamenot
• Alkufanfaari, Turun Metsänkävijäin soittokunta;
• Lipunnosto;
• Juhlapuhe, arkkipiispa Tapio Luoma;
• Mannerheim-solkien luovutus, Marssinkomentaja lukee, piirinjohtajat ja piirihallituksen
jäsenet luovuttavat;

Lippukunnan lippu ja Suomen lippu kantajineen
saapuvat torille lippukunnan mukana, jonka jälkeen
liput siirtyvät välittömästi paikoilleen kirkon
portaille (ks. liitekaavio s. 15.). Lippuvahdit jäävät
lippukunnan luokse.

• Siunaus; arkkipiispa Tapio Luoma
• Suvivirsi, 2 ensimmäistä säkeistöä, yhteislaulu
soittokunnan säestyksellä;
• Lippukuntien välisen toimintakilpailun kiertopalkinnon luovutus;

Kutsuvieraat
kokoontuvat
järjestymisvaiheessa
heille osoitetuille paikoille kirkon portaiden ylätasanteelle.

• Tunnustuspalkintojen luovutus;
• Marssikäsky.

Ilmoittautuminen paraatiin

Lähtö

Partioparaatiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Marssinkomentajan kuulutettua ”Valmistautukaa
paraatimarssia varten!” lippukuntien liput siirtyvät
lippukuntiinsa ja Suomen liput muodostavat johdetusti lippulinnan. Lippulinnan lähdettyä liikkeelle
seuraavat lippukunnat sitä lähdön johtajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Lippukunnanjohtajat antavat
lippukunnilleen tarpeelliset komennot.

Lue tarkennettu ohje asiasta tämän vihkosen sivulta 17.

Ilmoittautuminen Tuomiokirkolla
Heti lippukunnan saavuttua Tuomiokirkontorille
jokainen lippukunnanjohtaja ilmoittaa lippukun-
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Marssijärjestys

Hajaantuminen

Paraatin marssijärjestys on seuraava: Kärkilippu
- lippulinna - piirin lippu - Marssinkomentaja Mannerheim-soljen saajat - Turun Metsänkävijäin
soittokunta - lippukuntia (yhteensä noin 500 partiolaista) - liikenneväli 100 m - lippukuntia (noin 500
partiolaista) - liikenneväli - lippukuntia jne. lähdön
valvojan ohjeiden mukaisesti. Liikennevälejä ei saa
marssia pienemmiksi eikä myöskään venyttää.

Teatterisillan ylitettyään lippukunnat jatkavat
suorinta tietä joko omissa yhtenäisissä rivistöissään koloilleen/busseilleen tai hajaantuvat Itäisellä
Rantakadulla.
Paraatin marssiosuus siis päättyy Turun kaupunginteatterin vaiheille, jossa kukin lippukunta toimii
oman lippukunnanjohtajansa ohjeiden mukaisesti.

Mannerheim-solkien saajien paraatimarssi ja kunniakäynti Sankariristillä

Nimikylttiä kannetaan lippukunnan edellä
Marssinumeroa kantaa lippukunnan ensimmäisen
rivin vasemmanpuoleisin marssija vasemmassa
kädessään. Marssinumeron tulee näkyä kadun
vasemmalta puolelta. Marssinumero ja nimikyltti on
palautettava kahvitilaisuudessa Turun VPK-talolla
marssin päätyttyä.

Mannerheim-soljet luovutetaan saajille Tuomiokirkon portailla. Tämän jälkeen paraatimarssilla
Mannerheim-soljen saajat marssivat omana osastonaan paraatin kärjessä lippulinnan jäljessä.
Ohimarssin suoritettuaan soljensaajat lähtevät
kunniakäynnille sankarihaudoille. Soljensaajien
marssiosasto ohjataan suoraan linja-autolle. Bussikuljetus lähtee Turun Kaupunginteatterin edestä
(Neitsytpolun kulma) heti soljensaajien osaston
ylitettyä Aurajoen Teatterisiltaa pitkin marssien.

Lippukunnat marssivat nelijonoisina. Marssijärjestys on esitetty alla olevassa piirroskuvassa.

KYLTTI

LIPPU
VAHTEINEEN

1m

RUMMUT

1m

1m

LPKJ

Soljensaajat palaavat busseilla keskustaan ja VPKtalolle (Eskelinkatu 5) suunnilleen samaan aikaan
kuin viimeisten lippukuntien paraatimarssi päättyy
kaupunginteatterille. Toivotaan, että mahdollisimman moni Mannerheim-soljen saaja pystyy
osallistumaan kunniakäynnille, vaikka esimerkiksi
mahdolliset lippukunnanjohtajat ja mahdolliset
lippukuntien rumpalit ovatkin paraatimarssin ajan
tehtävissään.

LIPPUKUNTA

1m

3m

Marssireitti
Tuomiokirkontori - Brahenpuisto kiertäen - Vanha
Suurtori (päästä päähän) - Itäinen Rantakatu Kirjastosilta - Läntinen Rantakatu - Teatterisilta Kaupunginteatterin ympäristö. Katso liitteenä oleva
reittikartta (s. 16).

Soittokunnan kunniakäynnille asettaa Turun Sinikotkat kapellimestarina Rami Koskinen. Komentavana seremoniamestarina toimii Leena Rantanen.

Ohimarssi

Partiojohtajien juhlatilaisuus

Ohimarssi tapahtuu Kristiinankadun risteyksen
vaihdella Läntisella Rantakadulla. Vastaanottajina
ovat piirinjohtajat, Marssinkomentaja ja kutsuvieraat. Ohimarssin aikana huolehtii marssisoitosta
Turun Metsänkävijäin soittokunta.

Juhlatilaisuus pidetään marssin päätyttyä Turun
VPK:n talolla, Eskelinkatu 5, Turku.
Kaikki kutsuvieraat, partiojohtajat, ansiomerkinsaajat ja Mannerheim-solkien saajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Kahvitarjoilu alkaa kello 15.45 ja
päättyy kello 16.45.

Lippukunnanjohtaja komentaa ohimarssin alkaessa
”Lippukunta, katse oikeaan päin!” tai ”Lippukunta,
vastaanottajaa tervehdi!” tai vastaavalla kuuluvalla
komennolla. (Sanan ’lippukunta’ tilalla lippukunnan
nimi.) Tällä komennolla katseet kääntyvät yhtäaikaisesti ohimarssin vastaanottajiin. Vain partiojohtajat
tekevät partiotervehdyksen. Ohimarssin päätyttyä
lippukunnanjohtaja komentaa ”Katse eteenpäin!”.

Varsinainen paraatijuhla alkaa klo 17.00. Juhlassa
luovutetaan ansiomerkkejä sekä jaetaan paraatin
kilpailujen palkinnot ja Karelia-maljat.

Luovutettavat ansiomerkit ja
Mannerheim-soljet
Paraatin yhteydessä luovutettavat ansiomerkit ja
Mannerheim-soljet ovat Turun partiotoimistossa.

Lippukunnan lippu suorittaa lippuohjeen mukaisen
tervehdyksen, joka aloitetaan noin kuusi askelta
ennen ohimarssilavaa ja päätetään kolme askelta
sen jälkeen.

Lippukunnanjohtajien toivotaan varmistavan, että
merkinsaajat ovat henkilökohtaisesti läsnä ansiomerkkien luovutustilaisuudessa.
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PARAATIKILPAILUT

Muita erillisiä ohjeita
Partiopuvun puuttuessa tulisi käyttää jotakin muuta
vastaavaa mahdollisimman paljon partiopukua
muistuttavaa asua.

Partiopiirin lippuvartiolippukunta
Partiopiirin lippuvartiolippukunnan kunniatehtävään kutsutaan kunkin paraatin jälkeen se lippukunta, joka paraatin ryhtikilpailussa on saavuttanut
korkeimman
pistemäärän.
Lippuvartiotehtävää
seuraavien kahden vuoden aikana ei lippukunta
kuitenkaan voi tulla nimitetyksi tehtävään.

Suomen lipun samoin kuin lippukunnan lipun
kantajilla sekä lippuvahdeilla tulee olla moitteeton
ja keskenään samanlainen partioasu ja valkeat käsineet.
Lippukunnan kyltin kantajaa valittaessa on syytä
ottaa huomioon, että kantaja vetää koko lippukuntaa
ja joutuu tekemään ratkaisuja rivistön linjauksista
reitillä. Kyltin kantajan tulee selviytyä tehtävästään
koko paraatin ajan. Suosittelemme tähän vähintään
samoajaikäistä (yli 15-vuotiasta) henkilöä.

Tässä paraatissa 2019 lippuvartiolippukuntana
toimii Mikaelin Sinikellot.

Ryhtikilpailu
Yli puolen vuosisadan ikäisessä Ryhtikilpailussa
arvostellaan marssivan lippukunnan tahtimarssi,
kaarrot, ojennukset, yhtenäinen partioasu, ohimarssisuoritus ja muu marssikuri sekä marssiaktiivisuus (marssiprosentti). Marssiprosentti lasketaan
Karelia-Maljan tapaan suhteessa Kuksa-jäsenrekisterin viralliseen jäsentilanteeseen 31.12.2018 (laskutetut jäsenmaksut).

Tuomiokirkolla Mannerheim-solkia luovutettaessa
ei suositella kovaäänisten suosionosoitusten antamista, koska seuraavien soljensaajien nimien luku
ei tällöin kuulu.
Tuomiokirkolla ei ole paraatijärjestäjän puolesta
juomavettä eikä jätehuoltoa. Mikäli lippukunta
katsoo aiheelliseksi tuoda esimerkiksi huoltoautossaan paikalle juomavettä tai kertakäyttösadetakkeja,
on lippukunnan syytä huolehtia vastaavasti myös
jätehuollostaan.

Ryhtikilpailussa on 7 sarjaa, joissa jokaisessa komea
kiertopalkintopokaali ja kunniakirjataulu. Ryhtikilpailun ovat perustaneet Aku ja Eila Leino.
Arvostelijat arvostavat iloista reippautta. Arvostelutuomaristona toimii tänä vuonna Lions Club Turku
/ Ilpoinen.

Ohimarssipaikkaa lähetyttäessä soittokunnat ja
rumpalit lopettavat soiton hyvissä ajoin ennen
ohimarssipaikkaa. Tarkka ohimarssipaikka ja sen
rummutusohje ilmoitetaan myöhemmin paraatinetissä www.partioparaati.fi

Voittajat 2018:
• isot poikalippukunnat Turun Sinikotkat,

Paraatimarssin jälkeen varmistakaa, että kaikki
mukana olevat löytävät vanhempansa ja/tai kuljetuksensa. Johtajien palatessa marssireitin varteen
suositellaan tähän Auransiltaa. Kuljettaessa Turun
VPK:n talolle Teatterisillan kautta pitää noudattaa
järjestyksenvalvojien ohjeita ja varoa häiritsemästä
marssivia lippukuntia.

• isot tyttölippukunnat Mikaelin Sinikellot,
• isot yhteislippukunnat Ruskon Maunun-Partio,
• keskikokoiset yhteislippukunnat Alastaron
Jyväset,
• pienet poikalippukunnat Turun Mikaelin
Siniset,
• pienet tyttölippukunnat Louhen-Tytöt,

Paraatin löytötavarat toimitetaan Turun partiotoimistoon.

• pienet yhteislippukunnat Mietoisten Kolopuutintit.

Paraatia koskevat tiedustelut
Tiedustelujen yhteystiedot ohjevihkosen sivulla 2.

Sarjajako 2019:
• Poikalippukunnat: isoja poikalippukuntia jos
jäseniä yli 90, muut pieniä.

Tervetuloa Partioparaatiin!

• Tyttölippukunnat: isoja tyttölippukuntia
jäseniä yli 120, muut pieniä.

jos

• Yhteislippukunnat: isoja yhteislippukuntia jos
jäseniä yli 105, keskikokoisia 105-70, muut
pieniä
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Karelia-Maljat

selkeyden ja koko lippukunnan osallisuuden perusteella Partiohuutokilpailun voittajalippukunnan,
joka palkitaan paraatijuhlassa Turun VPK-talon
juhlasalissa. Äänenvoimakkuus ei ole arvosteluperuste.

Partioparaatissa palkitaan Karelia-Malja -nimisellä kiertopalkinnolla se poikalippukunta, tyttölippukunta ja yhteislippukunta, joka saavuttaa
korkeimman marssiprosentin. Tämä lasketaan
suhteessa Kuksa-jäsenrekisterin viralliseen jäsentilanteeseen 31.12.2018 (laskutetut jäsenmaksut).

Satakunnan Partiosäätiö on nimennyt arvostelutuomaristoksi 2019 Turun Pyhän Yrjänän partiokillan.

Ikuisesti kiertävän Karelia-Maljan mukana kukin
voittajalippukunta saa vastaavan pienoismaljan,
jonka se seuraavan vuoden Äitienpäivänä luovuttaa
lippukuntaa erityisesti auttaneelle partioäidille.

Muuta
Paraatikilpailuihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Mahdollinen huutosuoritus ei vaikuta lippukunnan
arvosteluun Ryhtikilpailussa, vaan Ryhtikilpailun
arvostelu aloitetaan Partiohuutokilpailun suorituspaikan jälkeen.

Kilpailun Karelia-Maljasta on perustanut Eila Leino
jo vuonna 1956 ja sitä on täydentänyt hänen tyttärensä Taru-Maija Gustafsson vuonna 2000.

Partiohuutokilpailuun osallistuminen on täysin
vapaaehtoista. Mikäli lippukunta ei halua KareliaMaljan ja/tai Ryhtikilpailun tulosluetteloon, tulee
lippukunnan ilmoittaa siitä 9.4.2019 mennessä:
seremoniamestari Jyrki Tuominen, scout@iki.fi,
p.040 594 3466.

Voittajat 2018:
• tyttölippukunnat Toivon Erätytöt,
• poikalippukunnat Auran Tähti Pojat,
• yhteislippukunnat Mietoisten Kolopuutintit.

Partioparaatin huutokilpailu 2019
(Partiohuutokilpailu)
Yleistä

PARTIOPARAATIN
JUHLATILAISUUS

Satakunnan Partiosäätiö - Satakunda Scoutstiftelse
rs on vuonna 2009 perustanut Partioparaatin marssiosuuden yhteydessä järjestettävän lippukuntien
välisen Partiohuutokilpailun.

Juhlatilaisuus partiojohtajille, kutsuvieraille,
ansiomerkkiensaajille ja Mannerheim-soljensaajille
sunnuntaina 5.5.2019 klo 17.00 Turun VPK:n talon
juhlasalissa, Eskelinkatu 5, 20100 Turku

Suoritus
Partiohuuto on lippukunnan itsensä valitsema
(esim. lippukunnan) partiomainen huuto. Marssireitin huutoalueella lippukunta huutaa omaa partiohuutoaan koko lippukunnan yhteishuutona lippukunnanjohtajan määräämän johtajansa johdolla.
Huudon tahti on lippukunnan oma marssitahti.
Rummutus on myös huudon aikana sallittu.

Alustava juhlaohjelma
1. Liput saapuvat
2. Partiomarssi

Huudon aikana lippukunnan rivistöstä ei saa poistua
rivistön ulkopuolelle!

3. Marssinkomentajan puheenvuoro

Suorituspaikka

5. Ansiomerkkien luovutus

4. Keväistä musiikkia

6. Keväistä musiikkia

Partiohuutosuoritus
huudetaan
paraatimarssin
aikana marssireitillä normaalissa marssivauhdissa
(liikkeessä, pysähtelemättä) mustavalkoisin kyltein
merkityllä huutoalueella, joka sijaitsee noin 100
metrin päässä paraatimarssin lähtöpaikasta Åbo
Akademin edessä Tuomiokirkontori 3:n kohdalla.
Merkityllä huutoalueella huudon saa halutessaan
huutaa useaan kertaan.

7. Lions Club Turku / Ilpoisten puheenvuoro,
ryhtikilpailun tulokset ja palkintojenjako
8. Karelia-maljojen luovutus
9. Partiohuutokilpailun palkinto
10. Piirinjohtajan puheenvuoro
11. Maamme-laulu
12. Partiopiirin lippuvartion vaihto
13. Liput poistuvat

Voittaja
Arvostelutuomaristo nimeää lippukuntien huutosuoritusten partiomaisuuden, reippauden, rytmin,
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VARSINAISSUOMALAINEN PARTIOPARAATI SUOMEN TURUSSA
Arkkipiispa Jukka Paarma:

Vuonna 1963 oli yli 3 000-päinen paraati kasvanut
ulos puiston kentältä ja siirryttiin nykykäytäntöön:
juhlallisuudet ja Mannerheim-solkien luovutus sekä
lyhyt kenttähartaus pidetään Tuomiokirkolla, josta
paraatimarssi kulkee Kauppatorin kautta ohimarssipaikalle ja edelleen jokirantaan hajaantuen.

“On sykähdyttävä kokemus katsoa Turun perinteistä
partioparaatia. Se on hieno näyttö turkulaisille siitä,
että partiolaisia ja partiotoimintaa on paljon. Paraati
on partiolaisten todistus uskostaan partioon.”

Vuosituhannen vaihteeseen saakka marssi kiersi
periturkulaiseen
tapaan
Kauppatorin
ympäri.
Sittemmin keskustan liikennejärjestelyt käänsivät
marssireitin sivuamaan Kauppatoria Kauppiaskadun
laitaa marssien sitten Linnankatua ohimarssipaikalle.

Perinne, partiojuhla, partionäytös, näyttävä kokoontuminen – siis Partioparaati
Suomessa on ollut partiomarsseja ja partioparaateja
yhtä kauan kuin partiotakin. Kun partiolaiset alkuaikoina liikkuivat joukkona, tapahtui se reippaasti ja
ryhdikkäästi muodossa; näin tapahtui aikanaan jopa
retkelle lähtö kaupungin halki. Arvovieraiden, kuten
Marsalkka Mannerheimin, vastaanottoon liittyi
usein partiolaisten yhteinen tervehdys; eikä paikalle
menty isän autolla, vaan Kololta marssien.

Juhlapuheet suomeksi, ruotsiksi
ja viittomakielellä
Alkujaan paraatin puhujina toimivat piirinjohtajat,
suomeksi ja ruotsiksi. Niin ikään kenttähartauden
pitivät partiojohtajat eli lippukuntien papit, samoin
kaksi eri puhujaa ja kaksi kieltä. Nykyisin kolmas
juhlapuheissa käytetty kieli o
n viittomakieli, tosin
tulkattuna. Vuodesta 1963 lähtien on paraatin juhlapuhuja säännöllisesti ollut arvovieras: ministeri,
maaherra, jopa kenraali Adolf Ehrnroth, joka perimätiedon mukaan ensimmäisenä sai raikuvat suosionosoitukset koko paraatijoukolta.

Säännöllisiksi partion juhlatilaisuuksiksi paraatit
muodostuivat 1920-luvulla, jolloin toiminnan
muodot ja organisaatiot alkoivat vakiintua.
Partio o
n ollut aikoinaan jakaantuneena ainakin
kielen, sukupuolen ja taustan perusteella useampaankin partioliittoon. Silti partioparaatin ovat osallistuneet kaikki Turun ja maakunnan lippukunnat
taustastaan ja toimintamuodostaan riippumatta.

Arkkipiispat ovat liittyneet paraatiperinteeseen
ainakin arkkipiispa Erkki Kailasta ja vuodesta 1935
alkaen, jolloin arkkipiispa “tarkasti” paraatijoukot
Tuomiokirkon edustalla. Arkkipiispa on järjestänyt
erillisen vastaanoton paraatin kunniaksi ja partiotyön tukijoille jo vuodesta 1945 alkaen; tämäkin
perinne jatkuu edelleen. Paraatimme juhlapuhujana
2019 on arkkipiispa Tapio Luoma.

Turun tuomiokirkko on osa paraatiamme
Partioparaati on aina liittynyt Turun keskustaan ja
Tuomiokirkkoon. Vuodesta 1927 lähtien on paraati
kokoontunut nimenomaan kansallispyhättömme
eteen. Sisälle mihinkään kirkkoon paraatijoukko olisi
tuskin koskaan mahtunut; Tuomiokirkkokin vetää
vain noin 900 henkeä. Aluksi marssittiin kirkolta,
sittemmin kirkolle ja nyt taas kirkolta. Kirkon eteen
Tuomiokirkontorille mahtuu tiettävästi yli 6 000
partiolaista.

Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut sankarivainajien
kunnioittamiseksi
Sotavuosina paraateja ei marssittu kaupungin
keskustassa, vaan juhlallisuudet suoritettiin kunniakäynteinä Sankariristillä ja sankarihaudoilla. Sotien
jälkeen keskustan kadulle palattiin epävarmojen
vuosien jälkeen kuitenkin jo 1947.

Mannerheim-soljet luovutetaan saajilleen juhlallisesti partioparaatissa Tuomiokirkon portailla tuhatpäisen paraatijoukon edessä. Samalla kuulutetaan
julki kaikkien soljensaajien nimet. Näin arvostetaan
Suomen perinteisintä ja pitkäaikaisinta partioansiomerkkiä.

Edelleen nykyisin välittömästi jokaisen paraatimarssin jälkeen tuossa paraatissa Mannerheimsoljen saaneet ansioituneet nuoret partiojohtajat
suorittavat kunniakäynnin sankarihaudoille ja
laskevat havuseppeleen Sankariristin juurelle.
Mukana tilaisuudessa o
n johtajana ja puhujana
toinen piirinjohtaja, toinen paraatisoittokunta sekä
paraatin lippuvartio-osasto Suomen lippua ja piirin
lippua kantaen.

Mannerheim-puisto ja uusi reitti
Sotien jälkeen kokoonnuttiin Mannerheim-puistoon, jossa juhlallisuudet, juhlapuheet ja ansiomerkkien luovuttaminen (myös johtajien merkit).
Marssireitti kulki Kauppatorin kautta Tuomiokirkolle, jonka edessä pidettiin kenttähartaus.
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Suomen suurin sinivalkoinen lippulinna

partioasut, ohimarssi ja muu marssikuri. Ryhtikilpailun tuomaristoksi kutsuttiin jo kilpailun perustamisesta lähtien turkulaiset Lions Clubit, kukin
vuorollaan.

Varsinaissuomalaisten yhteistä partioparaatia o
n
alusta alkaen johtanut Suomen lippujen muodostama lippulinna. Sinivalkoisena hulmuavaa, nykyisin
60 lipun, lippulinnaa seuraavat partiopiirin lippu,
marssinkomentaja ja paraatisoittokunta.

Ensimmäiset voittajat olivat Auran Tähti Pojat (ísot
poikalippukunnat) ja Jokikylän Pojat (pienet poikalippukunnat). Yhteispiirin aloitettua toimintansa
perustivat Leinot vastaavat ryhtikilpailusarjat myös
tyttö- ja yhteislippukunnille, nykyään ryhtikilpailussa on 7 sarjaa.

Kaikkien lippujen asianmukaiseen ja siistiin kantamiseen on aina panostettu paraatissamme. Monen
lippukunnan rivistössä myös vartiot kantavat viirejään ja usein myös sudenpentulaumat omia perinteisiä tunnuksiaan partiotapaan.

Lippukunnilla on jo 271 rumpalia
ja soittajaa

Nykyinen paraatimme on
Aku ja Eila Leinon näyttävä saavutus

Paraatimarssiin on aina kuulunut tahdittava musiikki
taikka rummutus. Jo vuonna 1928 paraatisoitot
aloittanut Turun Metsänkävijäin soittokunta marssi
vuonna 2018 jo 90-vuotisjuhlaparaatinsa. Enimmillään paraatissamme on marssinut viisi soittokuntaa.

Partioparaatimme ja paraatiperinteemme vaalijat
ja kaikinpuoliset kehittäjät ovat Aku (Aulis) ja Eila
Leino. He rakensivat paraatimme vuosikymmenten
kuluessa nykyisen kaltaiseksi näyttäväksi ja arvostetuksi maankuuluksi tapahtumaksi. Aku ja Eila
lahjoittivat kymmenille lippukunnille näiden merkkipäivinä Suomen lipun kantotankoineen ja rakensivat näin upean lippulinnaperinteemme. Niinikään
he perustivat marssikilpailut lahjoittaen paraatin
arvokkaat kiertopalkintopokaalit kunniakirjatauluineen.

Määrätietoinen koulutus o
n lisännyt lippukuntien
omien rumpaleiden (ja rumpujen) määrän jo tasan
200:aan; lisäksi kolmessa partiosoittokunnassa on
soittanut yli 70 partiosoittajaa.
Varsinaissuomalainen partioparaati Suomen Turussa
o
n valtakunnan suurin jokavuotinen partiotapahtuma. Sitä järjestää lähes 200 partiojohtajaa, toimitsijaa, ryhtituomaria ja soittajaa. Paraatin muodostavat silti aina varsinaissuomalaiset ryhdikkäät
partiolippukunnat.

Karelia-Malja perustettiin
vain tyttölippukunnille
Sotavuosien jälkeisenä aikana jaettiin kaupungin
avustukset lippukunnille paraatissa osoitetun aktiivisen jäsenmäärän perusteella. Lisätäkseen tyttölippukuntien paraatiosanottoa (ja avustusosuuksia)
perusti tyttöpiirin pitkäaikainen rahastonhoitaja Eila
Leino tyttölippukunnille kilpailun Karelia-Maljasta
vuonna 1956.

Lähde: Partiohistoriaa niin, että hitaampia heikottaa.
Julkaistu tekijän luvalla.

Ikuisesti kiertävän Karelia-Maljan mukana voittajalippukunta saa vastaavan pienoismaljan, jonka
se seuraavana Äitienpäivänä luovuttaa lippukuntaa
erityisesti auttaneelle partioäidille. Ensimmäinen
voittajalippukunta oli Toivon Erätytöt.

Lisää partiohistoriaa tarjolla

SUOMEN PARTIOMUSEOSSA
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku.

Vuonna 2000 täydensi Eilan ja Akun tytär TaruMaija Gustafsson sarjan perustamalla kilpailun
Karelia-Maljasta myös poikalippukunnille ja yhteislippukunnille. Karelia-Maljasta ja marssiprosentista
kilpaillaan jokaisessa paraatissamme edelleenkin.

Avoinna arkilauantaisin klo 12–15. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Ryhmä- ja opastusvaraukset tehtävä
etukäteen.
Paraativiikonloppuna Partiomuseossa on mahdollista
vierailla sekä lauantaipäivän 4.5. aikana että sunnuntaina
5.5. klo 9–12, mutta vierailusta (ja opastuksesta) pitää
sopia hyvissä ajoin etukäteen Teemu Helinin kanssa,
044 548 1917, partiomuseo@partio.fi

Leijonat tuomaroivat Ryhtikilpailun
– jo 60 eri voittajalippukuntaa
Vuonna 1963 perusti puolestaan Hopeasusi Aku
Leino ryhtikilpailun poikalippukunnille. Arvosteluperusteiksi tulivat: kaarto, tahtimarssi, ojennukset,

(Paraativiikonloppuna 2019 vain normaalit pääsymaksut, ei
ryhmälisää eikä opastuslisää.)
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LIPUT PARTIOPARAATISSA
Komeassa partioparaatissamme on mukana lähes 70
Suomen lippua ja noin 90 lippukuntalippua. Aktiivisimmilla lippukunnilla on yleensä mukanaan useitakin Suomen lippuja paraatimme lippulinnassa.

samalla tasalla lipunkantajan kanssa. Vain ahtaissa
paikoissa (usein sisätiloissa) lippuvartio kulkee
peräkkäin, jolloin marssijärjestys on: lippuvartija lipunkantaja - lippuvartija.

Suomen lippujen suuri määrä onkin hyvin toivottavaa, sillä ne juhlistavat arvokkaasti komeaa ja
ryhdikästä partioparaatiamme, joka on Suomen
suurin jokavuotinen partiotapahtuma. Tuomiokirkolle on paraatimme kokoontunut jo vuodesta 1927
alkaen.

Kunnollinen, ehjä kantovyö helpottaa kantamista
ja useimmat lippukunnat sellaista käyttävätkin.
Lippuotteet vaativat kantajalta hieman voimia,
etenkin ulkona ja tuulessa. Sisätiloissa lipunkantovyötä ei yleensä käytetä, sillä se hankaloittaisi lipun
käsittelyä.

Lippukuntien liput tervehtivät ohimarssipaikalla
ohimarssin vastaanottajaa. Lipunkantajien ja lippuvahtien tehtävät ovat aina kunniatehtäviä. Lipunkantajat pitäisikin valita hyvissä ajoin ja myös
opastaa tähän tehtäväänsä ja lippumenoihin.

Tuomiokirkon edustalle saakka liput kulkevat lippukuntien kärjessä. Vasta kirkon eteen marssittaessa
ohjataan liput omille paikoilleen kirkon portaille.
Lippuvahdit eivät paraatissamme tule ylös portaille
saakka.

Käytettävän lipun tulee aina olla ehjä, puhdas ja
sileä. Myös lipun kiinnikkeet tarkastetaan jo Kololla
etukäteen. Lippu ei saa koskaan koskettaa maata.
Kantolippu avataan arvokkaasti. Avatun lipun ei pidä
nojata esimerkiksi seinään eikä lipunkantajan sovi
nojailla lipputankoon. Kuljetusten aikana lipun tulisi
olla käärittynä tangon ympärille säilytyspussissaan.

Tuomiokirkon portailla lippu pidetään jalalla, tanko
pystysuorassa. Siellä lippua hieman kootaan (ei
kääritä), jotta se ei pyyhkäise muilta lipunkantajilta
lakkia päästä.
Kenttäjuhla Tuomiokirkolla alkaa Suomen lipun
nostolla. Komennolla ”Lipunnostajat” nostetaan
portailla kaikki liput kantoasentoon (mutta ei kantovyöhön). Kaikki liput tervehtivät lipunnostossa
nousevaa Suomen lippua saman ajan kuin partiolaisetkin ”tervehtivät”. Partiotervehdyksen päättyessä
lasketaan kaikki kantoliput taas jalalle.

Lipunkantajan ja lippuvartijoiden tehtävät ovat aina
kunniatehtäviä. Lipunkantajien tulisikin olla partiojohtajia ja osata hyvin tehtävänsä. Myös lippuvartijoiden tulee olla vähintään vaeltajia tai samoajia,
sillä vahti kantaa tarvittaessa lippua (esimerkiksi
kantajan sitoessa auenneita kengännauhojaan).
Lippulinnassa olevalla (Suomen) lipulla ei ole lippuvahteja — paitsi hieman erillään paraatimme edessä
kulkevalla paraatin kärkilipulla.
Kantolipulla on lippuvartio, johon kuuluvat lipunkantaja ja kaksi lippuvahtia. Jos toinen lippuvahti
on naispuolinen, tulee hän lipunkantajan oikealle
puolelle (lipunkantajasta katsottuna). Heillä kaikilla
tulee olla moitteeton, keskenään samanlainen
partioasu ja valkeat käsineet. Päähine on joko heillä
kaikilla tai sitten ei heistä kenelläkään, mielummin
on.

Lippua kannetaan keskellä ja suorassa
Paraatissa ja juhlatilaisuuksissa pitää huolehtia
siitä, että lippuvartio tuntee kunnolla ohjelman ja
siihen liittyvät seremoniat ja lippuotteet. Lippuvartijat marssivat lipunkantajan sivuilla (ojennetun
käsivarren mitan päässä) ja puoli askelta jäljessä.
Lippuvartion seistessä paikallaan vartijat seisovat

Vasemmalla lippu jalalla kuten partioparaatissa
Tuomiokirkon portailla ja lähtöä odotellessa. Oikealla lippu
rukousasennossa (lipunkantajilla lakki päästä eli kädessä).

10

Kenttähartauden rukouksen ajaksi lippu lasketaan
rukousasentoon ojentamalla lipputankoa pitelevä käsi suoraksi; tangon alapää pysyy paikallaan
maassa. Lakki päästä -komento koskee myös miespuolisia lipunkantajia. Lippuvahdit eivät paraatissamme tule Tuomiokirkon portaille.

Lippua tervehditään, ei sen kantajaa
Kantoasennossa lipputanko on mahdollisimman
pystysuorassa, ei silti takakenossa. (Useilla lipputanko on virheellisesti kovin vinossa.) Lipputangon
alapää on kantimessa (kantovyössä) tai vastaavasti
lantion korkeudella. Kantaja pitää lipputangosta
kiinni molemmin käsin ylemmän nyrkin ollessa
olkapäiden korkeudella. Pitävät otteet kannattaa
kokeilla myös tuulessa jo etukäteen.

Kantoasennossa lipputanko on mahdollisimman
pystysuorassa, ei silti takakenossa. Lipputangon alapää on
kantimessa (kantovyössä) tai vastaavasti lantion korkeudella.

Lippu kulkee marssiväylän keskellä ja tekee kulmissa
ns terävän käännöksen. Usein silloilla ja risteyksissä
on yllättäviä, voimakkaitakin tuulenpuuskia, joita
lipunkantajan kannattaa varoa. Lip
puvahdit eivät
saa kulmissakaan ”ohittaa” lipunkantajaa.

Marssin tai tilaisuuden päätyttyä kantolippu viedään
selvästi sivummalle, missä se kääritään kokoon.
Jalkakäytävällä (esim. kotiinpäin) kuljettaessa pitää
lipun olla käärittynä (mieluummin suojapussissa) ja
tangon koottuna. Marssivan joukkonsa edessä lippu
kulkee tietenkin avoimena hulmuten.

Lipunkantaja ja lippuvahdit eivät paraatissa tervehdi
ketään; he ovat vain ”liikkuva lipputeline”. Kadun
laidalla olevat eivät siis tervehdi lippuvartiota vaan
aina lippua.

Tarvitaan riittävän vanha kyltinkantaja
Jokaisen lippukunnan marssiryhmityksen kärjessä
kulkee lippukunnan nimikyltti. Myös kyltinkantajan
tulisi olla riittävän vanha osatakseen tarkkaan pitää
määrätyn etäisyyden ja keskilinjan sekä marssia
ryhdikkäästi tasaista ja oikeaa tahtia.

Partioparaatissamme Suomen liput eivät tervehdi
missään vaiheessa ketään, eivät myöskään ohimarssipaikalla. Sen sijaan lippukuntien liput tervehtivät
ohimarssipaikalla paraatin ohimarssin vastaanottajaa (piirinjohtajaa).

Liikennevälit pitää pystyä säilyttämään mahdollisimman tarkkaan. Kyltinkantajan pitää pystyä
noudattamaan
marssinohjaajien
(”järjestysmiesten”) reitin varrella antamia ohjeita.

Lippukuntalippu tervehtii
ohimarssin vastaanottajaa
Lippukuntalippujen lipputervehdys ohimarssipaikalla tapahtuu siten, että lippu ei kosketa maata.
Tervehdyksessä lippu käännetään tervehdyksen
ajaksi kantoasennosta noin 45 asteen kulmaan eteenpäin. Lipputangon kanta pysyy koko ajan kantovyön
kantimessa. Tervehdystä pitää harjoitella etukäteen.

Myös lipunkanto, kyltinkanto ja mahdolliset
rumpalit arvostellaan osana lippukunnan ryhdikästä yleiskuvaa. Ohimarssissa rumpalit tervehtivät
kuten lippukunnan muutkin partiolaiset riippuen
siitä, ovatko partiojohtajia vai eivätkö. Ohimarssissa rumpukapulat ovat toisessa kädessä rummun
reunalla.

Ohimarssissa lippukuntalipun tervehdys alkaa noin
kuusi askelta ennen marssin vastaanottajaa (piirinjohtajaa) ja päättyy noin kaksi askelta vastaanottajan
jälkeen. Lipun tervehdys ohimarssipaikalla kestää
siten noin kymmenen askeleen verran.
Paraatissamme Suomen lippujen lippulinna puolestaan kulkee ohimarssin jälkeen Teatterisillan
vaiheille, pysähtyy ja siirtyy eri komennolla ajoradalta sivuun jälkakäytävälle odottamaan lippukuntia.
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ANSIOMERKIT PARTIOPARAATISSA
Mannerheim-soljet luovutetaan
Tuomiokirkon portailla.

Ansiomerkkien kantaminen

partioparaatissa

Partioparaati on partiojuhla, iso partiojuhla. Niinpä
partioparaatissa kannetaan isoja ansiomerkkejä.
Isot ansiomerkit tarkoittaa, että paraatissa ei käytetä
ns. nauhalaattoja, vaan myös nauhassa kannettavat
ansiomerkit ja ansiomitalit kannetaan alkuperäisinä
isoina merkkeinä.

Louhisuden soljet ja Collanin soljet luovuttaa kukin
lippukunta sopivalla, arvokkaalla tavalla omassa
tilaisuudessaan.
Pyhän Yrjön soljet sekä ansiomitalit ja ansioristit
luovutetaan Turun VPK:n talon juhlasalissa (Eskelin
katu 5, Turku) klo 17.00 alkavassa partiojohtajien
paraatijuhlassa.

Toisaalta iso partiojuhla tarkoittaa, että partioasun
epävirallisia koristeita vähennetään ja siten korostetaan partiopukuun kuuluvia virallisia merkkejä.

Ansioplaketit partiotyön tukijoille voi lippukunta
harkintansa mukaan luovuttaa joko omassa tilaisuudessaan tai pyytää luovutettavaksi paraatijuhlassa
Turun VPK:n talolla.

Nauhassa kannettavat ansiomerkit (ja vastaavasti
niiden nauhalaatat) kannetaan kiinnikkeessä partiopuserossa vasemman rintataskun yläpuolella siten,
että arvokkain merkki tulee lähimmäksi vartalon
keskilinjaa eli edestäpäin katsottuna vasemmalla.

Lippukunnanjohtajien toivotaan varmistavan, että
merkinsaajat ovat henkilökohtaisesti läsnä ansiomerkkien luovutustilaisuudessa.

Mikäli partiolaiselle on myönnetty useampi kuin
yksi piirin ansiomitali (esimerkiksi pronssinen ja
hopeinen), kannetaan näistä vain korkeinta. Samaa
periaate pätee erikseen partiojärjestön ansiomitalien/ansioristien suhteen. Niin ikään ensimmäisen
luokan Mannerheim-soljen saanut partiolainen ei
enää kanna 2. luokan solkea.

Mannerheim-soljet Partioparaatissa
Mannerheim-soljet luovutetaan saajille perinteiseen, juhlalliseen tapaan Tuomiokirkon portailla.
Mannerheim-solkien saajien tulee ilmoittautua
Tuomiokirkon portailla omassa ilmoittautumispisteessään

Lippukuntien virallisten ansiomerkkien kantamisesta kukin lippukunta antaa soveltavat ohjeensa.

Paraatimarssilla Mannerheim-soljen saajat marssivat omana osastonaan paraatin kärjessä heti sinivalkoisen lippulinnan perässä.

Lisää ansiomerkkitietoutta saat Suomen Partiolaisten julkaisemasta ohjevihkosesta Partiolaisten
ansiomerkit.

Ohimarssin suoritettuaan soljensaajat lähtevät
kunniakäynnille sankarihaudoille. Bussikuljetus
lähtee Turun kaupunginteatterin edestä (Neitsytpolun kulma) heti soljensaajien osaston ylitettyä
Aurajoen Teatterisiltaa pitkin marssien. Soljensaajien marssiosasto ohjataan suoraan linja-autolle.
Kunniakäynnin komentavana seremoniamestarina
toimii Leena Rantanen. Soittokunnan kunniakäynnille asettaa Turun Sinikotkat.
Soljensaajat palaavat busseilla keskustaan ja VPK:n
talolle suunnilleen samaan aikaan kuin viimeisten
lippu
kuntien paraatimarssi päättyy kaupunginteatterille. Toivottavasti mahdollisimman m
oni
Mannerheim-soljen saaja pystyy osallistumaan
kunnia
käynnille, vaikka esimerkiksi mahdolliset
lippukunnanjohtajat ja mahdolliset lippukuntien
rumpalit ovatkin paraatimarssin ajan tehtävissään.
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PARAATIN MUISTILISTA LIPPUKUNNAN JOHTAJILLE
Luettu tämä Paraati-ohjevihkonen

Kololle (tai bussiin) varattu varavaatetta
(partiohuiveja, päähineitä jne.)

Luettu Paraati-netti, myös viime hetken tiedotteet: www.partioparaati.fi

Partioasun merkkien ja ansiomerkkien kantaminen ohjeistettu tarkasti

Tarvittaessa valittu lippukunnan erityinen
Paraativastaava (jo talvella)

Lippukunnan kokoontumispaikka suunniteltu,
sovittu ja tiedotettu

Lippukunnan jäsenille ja koteihin tiedotettu
paraatista

Lippukunnan kuljetukset paraatipäivänä suunniteltu ja tiedotettu

Ohjeet vanhemmille suunniteltu ja tiedotettu
(myös paraatin katselua varten)

Mietitty varautuminen sateeseen (esim. uusia
kertasadetakkeja lpk:n huoltoautoon)

Lippukunnanjohtaja miettinyt ansiomerkkeihin
liittyvät asiat

Mahdollinen kuuman ilman juomavesi Tuomiokirkolle (esim. huoltoautoon, muista myös
roskapussit)

Huolehdittu sopivalla tavalla ansiomerkinsaajien läsnäolo (ja ohjeet)

Paraatin jälkeinen ”jäätelö” (kololle tai teatterille lpk:n perinteen mukaan, muista myös
roskapussit)

Riittävän vanha, pätevä ja osaava kyltinkantaja
valittu ja ohjeistettu kunnolla, myös harjoiteltu
Suomen lippujen kantajat ja lippuvartijat valittu
ja ohjeistettu

Varmistettu VPK:n talon paraatijuhlaan menijät
(kaikki johtajat saavat mennä ja ovat toivottuja,
mutta minimiedustus varmistetaan)

Lippukunnan lipun kantaja ja lippuvartijat
valittu ja ohjeistettu

Lpkj pysyy ajan tasalla lpk:n väestä, sekä marssivista että paraatin työtehtävissä olevista

Kaikki liput ja kantovyöt tarkastettu (muista
tangon kaikki osat ja suojapussit)

Ilmoittautumislomake (osanottoilmoitus)
mukaan Tuomiokirkolle

Perinteiset vartioviirit huollettu ja ohjeistettu

Lippukunnan luona ennen ilmoittautumista
Tuomiokirkolla tarkastetaan lippukunnan
marssivahvuus ilmoittautumislomaketta (osanottoilmoitus) varten

Kaikki lippukäsineet huollettu ja tarkastettu
(lipunkantajat, lippuvartijat, kyltinkantaja)
Lippukunnan rumpalit pestattu (huomioiden
koulutus ja jatkuvuus)

Tarkastetaan Tuomiokirkolla lippukunnan
saama marssinumerolappu

Rummutus-harjoitukset suunniteltu ja järjestetty. Muista rummutuskurssi!

Haetaan heti ilmoittautumisen jälkeen lippukunnan nimikyltti Tuomiokirkon portaiden
juurelta

Rummut, kantohihnat, kapulat ja varakapulat
huollettu ja tarkastettu

Suvivirsi harjoiteltu (partiohartautta varten)

Tilaisuuden päättyessä Tuomiokirkolla
lippukunnan ylös kohotettu nimikyltti ohjaa
lippukunnan lipun Tuomiokirkon portailta
lippukunnan rivistöön

Lippukunnan partiohuuto harjoiteltu partiohuutokilpailua varten

Paraatimarssin lopuksi tarkastetaan, että kaikki
(sudaritkin) ovat löytäneet kyytinsä

Lippukunnan paraatipukeutuminen ohjeistettu
tarkasti (myös koteihin)

Lippukunnan nimikyltti ja numerolappu palautetaan VPK:n talon aulaan.

Lippukunnan paraatiharjoitus suunniteltu ja
tiedotettu
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PARTIOPARAATIN MARSSIRUMMUTUS

Ohjeita
Pyri suorituksen täsmällisyyteen, silloin ryhmäsi kuulostaa ja näyttää taitavalta. Perusrummutus voidaan
tarvittaessa soittaa välirummutuksena tai yhdessä rumpumarssien kanssa.

Merkinnät
Ylempi nuoteista on oikea käsi ja alempi vasen käsi.

Muuta
Rummutuksen pohjana ovat vanhat sotilasmarssirummutukset, esim. rummutus nro 4 on nimeltään Maantiemarssi.

Laatinut
Urpo Laaksonen, TuMe:n soittokunnan kapellimestari, 1993.
Käsijärjestys on uudistettu keväällä 2018, mutta rummutus on aivan entisen kaltainen.
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OHIMARSSIPAIKKA

ILMOITTAUTUMINEN PARAATIIN
Partioparaatiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Jokainen partioparaatiin osallistuva lippukunta
täyttää ilmoittautumislomakkeen ja luovuttaa
sen paraatinkomentajalle Tuomiokirkon portailla
paraatipäivänä. Ilmoittautumislomake on tämän
vihkosen takasivulla.

lippukunnanjohtajat
saapuvat
ilmoittautumaan
paraatinkomentajalle yhdessä peräkkäin.

Saapuminen tuomiokirkontorille

Edellä luetelluissa tapauksissa pitää lippukunnan
ilmoittaa asiasta viimeistään tiistaina 9.4. partiotoimistoon: Marianna Lindeman, marianna.lindeman@
partio.fi, 050 312 9426.

Mikäli lippukunta on sopinut (ja ilmoittanut Partiotoimistoon) marssivansa tietyn soittokunnan jäljessä,
pitää lippukunnan järjestyä jo ennen Tuomiokirkontoria niin, että saapuu Tuomiokirkontorille marssien
tämän soittokunnan perässä.
Mikäli jotkut lippukunnat haluavat marssia peräkkäin
perättäisinä (ja ovat ilmoittaneet siitä partiotoimistoon), pitää näiden lippukuntien järjestyä jo ennen
Tuomiokirkontoria niin, että ne saapuvat Tuomiokirkontorille vastaavassa järjestyksessä perättäisinä.
Lippukuntien, jotka haluavat marssia yhdessä, on
järjestyttävä niin, että eri lippukuntien marssiosastot
erottuvat selvästi erikseen ryhtikilpailun arvostelua
varten (jokaisella lippukunnalla on oma marssinumeronsa).
Mikäli jotkut lippukunnat jostakin syystä haluavat
marssia yhdellä marssinumerolla rivistöt sekaisin,
jokainen näistä lippukunnista täyttää silti oman
ilmoittautumislomakkeen, lippukunnat saapuvat
Tuomiokirkontorille järjestyneenä valmiiksi marssijärjestykseensä, lippukunnat merkitsevät ilmoittautumislomakkeeseensa myös tiedon marssiyhdistelmästä ja kaikki nämä

Edellä luetelluissa tapauksissa lippukunnan kärjessä
marssivan henkilön tulee osata ilmoittaa asiasta
paraatitoimitsijoille, vaikka siitä on aina ilmoitettu jo
etukäteen partiotoimistoon.

Paraatikilpailujen jaotus
Karelia-Maljaa varten lasketaan jokaisen lippukunnan
osanottoprosentti lippukunnan oman lippukuntakohtaisen ilmoittautumislomakkeen perusteella.
Ryhtikilpailun arvostelussa ja tuloksissa toimitaan lippukuntien kantamien marssinumeroiden
mukaisesti. Siksi lippukunnan pitää olla tarkkana,
että marssinumero on oikea ja vastaa lippukunnan
jättämää ilmoittautumislomaketta ja ilmoittautumista Paraatinkomentajalle.
Partiohuutokilpailu suoritetaan ja arvostellaan ryhtikilpailun tapaan marssinumeroiden mukaisella
jaotuksella.
Mikäli lippukunta ei halua Karelia-Maljan ja/tai Ryhtikilpailun tulosluetteloon, tulee lippukunnan ilmoittaa
siitä viimeistään tiistaina 9.4. Jyrki Tuomiselle.
Paraatikilpailuja koskevat tiedustelut: Jyrki Tuominen,
scout@iki.fi, 040 594 3466.

HISTORIANTUTKIJA-TAITOMERKKI
Tiesitkö, että ryhmät voivat suorittaa Historiantutkija-taitomerkin Aboa Vetus & Ars Nova
-museossa Turussa?

Samasta osoitteesta voit ladata ja tulostaa
taitomerkin suorittamiseen tarvittavan tehtäväpaketin.

Museo on avoinna joka päivä klo 11–19. Siten museokäynti sopii paraativiikonloppuun joko lauantaina tai
paraatin jälkeen sunnuntaina.

Aboa Vetus & Ars Nova -museo

Museo toivoo, että (vartion)johtajat ilmoittavat vartioitten museovierailusta etukäteen. Merkin suorittajilta
ei peritä sisäänpääsymaksua museoon, mikäli he tulevat
vartioittain ja partiohuivit kaulassa.
Museon väki suosittelee, että merkin suorittajat tutustuvat museon keskiajasta kertovaan perusnäyttelyyn
ennen tehtävien tekemistä:
www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/
partiolaisten-historiantutkija-taitomerkki

Museo sijaitsee Rettigin palatsissa Aurajoen rannalla
aivan Turun keskustassa.
Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 TURKU,
email: info@aboavetusarsnova.fi, puh. 0207 181 640.
www.aboavetusarsnova.fi
Tiedustelut ja varaukset
Asiakaspalveluamanuenssi Juha Sillanpää,
p. 0207 181 635, juha.sillanpaa@aboavetusarsnova.fi
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LIPPUKUNTIEN MARSSINUMEROT, JÄSENMÄÄRÄT JA SARJAJAKO
PARTIOPARAATI 2019
MARSSINUMEROT, JÄSENMÄÄRÄT JA SARJAJAKO
Nro Lippukunta
Jäs Sr Sarjajako
Nro Lippukunta
Jäs Sr
Sarjajako
1 Ahertajat
8 PY pienet yhteis
76 Nakkilan Partiolaiset
117 IY
isot yhteis
2 Ahlaisten Ankkurit
75 KY keskik yhteis
77 Narvin Pojat
1 PP
pienet pojat
3 Alastaron Jyväset
101 KY keskik yhteis
78 Narvin Tytöt
51 PT
pienet tytöt
4 Auran Eräkurjet
124 IY isot yhteis
79 Nousiaisten Henrikin Lippukunta
94 KY
keskik yhteis
5 Auran Tytöt
136 IT isot tytöt
80 Nuotiotytöt
229 IT
isot tytöt
6 Auran Tähti Pojat
93 IP isot pojat
81 Ouran Partiolaiset
76 KY
keskik yhteis
7 Euran Peurat
91 KY keskik yhteis
82 Paraisten Merikotkat
78 KY
keskik yhteis
8 Lounatuulenkävijät
1 ** *****
83 Partio-Puhurit
60 PY
pienet yhteis
9 Halikon Siniset
117 IY isot yhteis
84 Perttelin Piketit
105 KY
keskik yhteis
10 Harjavallan Pirkat
103 KY keskik yhteis
85 Piikkiön Tammipartio
241 IY
isot yhteis
11 Henrikin Tapulitytöt
162 IT isot tytöt
86 Pomarkun Polunkävijät
39 PY
pienet yhteis
12 Hirvensalon Eräpojat
4 PP pienet pojat
87 Porin Nuotiopojat
1 PP
pienet pojat
13 Honkahukat
69 PY pienet yhteis
88 Porin Tertut
4 PT
pienet tytöt
14 Huittisten Eränkävijät
92 KY keskik yhteis
89 Porin Tulitikut
107 IY
isot yhteis
15 Ilpoisten Vuorenkävijät
89 KY keskik yhteis
90 Porin Versot
2 PY
pienet yhteis
16 Jokikylän Pojat
165 IP isot pojat
91 Puhurin Pojat
95 IP
isot pojat
17 Jokilaakson Ravut
67 PY pienet yhteis
92 Pyhän Laurin Ritarit
96 KY
keskik yhteis
18 Jämijärven Miilunvartijat
57 PY pienet yhteis
93 Pyhärannan Korpiankkurit
127 IY
isot yhteis
19 Kaarinan Korpiklaani
96 KY keskik yhteis
94 Pääskyparvi
163 IY
isot yhteis
20 Kaarinan Ristiritarit
146 IP isot pojat
95 Pöytyän Pöllöt
103 KY
keskik yhteis
21 Kaarinan Sädetytöt
112 PT pienet tytöt
96 Raision KilliNallit
196 IT
isot tytöt
22 Kairankiertäjät
203 IY isot yhteis
97 RajakivenKiertäjät
120 PT
pienet tytöt
23 Kakskerran Kaksoispiste
37 PY pienet yhteis
98 Rantakaarinat
72 KY
keskik yhteis
24 Kankaanpään Korpiveikot
122 IY isot yhteis
99 Rauman Partiotytöt
183 IT
isot tytöt
25 Karimo
99 KY keskik yhteis 100 Rauman Sinermot
6 PP
pienet pojat
26 Karvian Majavapartio
4 PY pienet yhteis 101 Ruoripojat
64 PY
pienet yhteis
27 Keikyän Korvenkävijät
55 PY pienet yhteis 102 Ruskon Maunun-Partio
128 IY
isot yhteis
28 Kiikalan Kelopartio
43 PY pienet yhteis 103 Rymättylän Märssyvahdit
96 KY
keskik yhteis
29 Kiikoisten Partiopojat
1 PY pienet yhteis 104 Saaren Kiertäjät
44 PY
pienet yhteis
30 Kipinäpartio, Parkano
56 PY pienet yhteis 105 Saloversot
2 PY
pienet yhteis
31 Kiskon Kupariset
55 PY pienet yhteis 106 Salon Leiriveikot
89 PP
pienet pojat
32 Kiukaisten Metsäveikot
1 PY pienet yhteis 107 Sauvon Hakkiset
131 IY
isot yhteis
33 Kolkankävijät
144 IY isot yhteis
108 Siikaisten Karhunveikot
48 PY
pienet yhteis
34 Kopardit
23 PY pienet yhteis 109 Suomusjärven Mesoliitit
2 PY
pienet yhteis
35 Koroisten Ritarit
80 PP pienet pojat
110 Säkylän Partio
53 PY
pienet yhteis
36 Koroisten Sarpiot
72 PT pienet tytöt
111 Särkisalon Simpukat
1 PY
pienet yhteis
37 Kosken Kerkät
8 PY pienet yhteis 112 Taivassalon Tupshaukat
48 PY
pienet yhteis
38 Kullaan Kuusipeurat
52 PY pienet yhteis 113 Tarvan Tapiot
38 PY
pienet yhteis
39 Kupittaan Henrikinpojat
141 IP isot pojat
114 Tasalam Boja
75 PP
pienet pojat
40 Kustavin Merikotkat
1 PY pienet yhteis 115 Tavastin Liljat
70 KY
keskik yhteis
41 Kuusenkävyt
60 PY pienet yhteis 116 Teljän Partio
66 PY
pienet yhteis
42 Kuusiston Linnanyrjänät
166 IY isot yhteis
117 Teljän Tuikkeet
45 PT
pienet tytöt
43 Kyrön Kiurut ja Kokot
61 PY pienet yhteis 118 Toivon Erätytöt
34 PT
pienet tytöt
44 Käppäräpartio
136 IY isot yhteis
119 Tornikotkat
68 PP
pienet pojat
45 Laitilan Eräsissit
52 PP pienet pojat
120 Tornipääskyt
50 PT
pienet tytöt
46 Laitilan Lumikit
60 PT pienet tytöt
121 Turun Eränkävijät
39 PP
pienet pojat
47 Lallin Partio
17 PY pienet yhteis 122 Turun Meripeikot
1 PY
pienet yhteis
48 Lavian Eränkävijät
1 PY pienet yhteis 123 Turun Metsänkävijät
211 IP
isot pojat
49 Leirisiskot
132 IT isot tytöt
124 Turun Mikaelin Siniset
74 PP
pienet pojat
50 Liedon Eränkävijät
437 IY isot yhteis
125 Turun Partio-Sissit
214 IP
isot pojat
51 Littoisten Pirtapiiat
226 IT isot tytöt
126 Turun Sinikotkat
208 IP
isot pojat
52 Loimaan Nuotioloimut
105 KY keskik yhteis 127 Turun Suuntaveljet
1 PY
pienet yhteis
53 Loimaan Saviset
86 KY keskik yhteis 128 Turun Tähti-Tytöt
96 PT
pienet tytöt
54 Lokalahden Erälokit
17 PY pienet yhteis 129 Turun Versot
46 PY
pienet yhteis
55 Louhen-Tytöt
105 PT pienet tytöt
130 Tuulihaukat
68 PY
pienet yhteis
56 Luvian Loukke
116 IY isot yhteis
131 Ulvilan Eräpojat
19 PP
pienet pojat
57 Lähteen Tytöt ja Pojat
1 PY pienet yhteis 132 Ulvilan Erätytöt
47 PT
pienet tytöt
58 Lätynkääntäjät
75 KY keskik yhteis 133 Uudenkaupungin Merihait
163 IY
isot yhteis
59 Maarian Kämmekät
164 IT isot tytöt
134 Vaakun Vartijat
72 KY
keskik yhteis
60 Maarian Tähkät
108 IY isot yhteis
135 Vahdon Korvenkävijät
26 PY
pienet yhteis
61 Marjatat ja Mikon Pojat
195 IY isot yhteis
136 Vampulan Varpuspartio
10 PY
pienet yhteis
62 Marttilan Martit
58 PY pienet yhteis 137 Vehmaan Lustaset
62 PY
pienet yhteis
63 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat 220 IY isot yhteis
138 Vesipeikot
13 PY
pienet yhteis
64 Mellilän Menninkäiset
84 KY keskik yhteis 139 Väinän Vartijat
62 PP
pienet pojat
65 Merenkävijät
5 PY pienet yhteis 140 Yläneen Korpijunkkarit
45 PY
pienet yhteis
66 Merimaskun Reimarit
105 KY keskik yhteis 141 Ypäjän Eränkävijät
1 PY
pienet yhteis
67 Meri-Porin Partio
52 PY pienet yhteis 142 Flickscoutkåren Åbo Vildar
121 IT
isot tytöt
68 Mesikäpälät
39 PY pienet yhteis 143 KFUMs Scouter Kamraterna
55 PY
pienet yhteis
69 Mietoisten Kolopuutintit
86 KY keskik yhteis 144 Scoutkåren Pojkarna
94 IP
isot pojat
70 Mikaelin Sinikellot
112 PT pienet tytöt
145 Varsinais-Suomen Samoilijat
16 **
*****
71 Mustavuoren Sissit
68 PP pienet pojat Poikalippukunnat:
72 Mynämäen Maahiset
105 KY keskik yhteis isoja poikalippukuntia jos jäseniä yli 90, muut pieniä.
73 Myrskypojat
173 IP isot pojat
Tyttölippukunnat:
74 Naantalin Naakat
8 ** *****
isoja tyttölippukuntia jos jäseniä yli 120, muut pieniä.
75 Naantalin Siniset
185 IY isot yhteis
Yhteislippukunnat:
19isoja jos jäseniä yli 105, keskikokoisia 105-70, muut pieniä.
Tiedustelut: Jyrki Tuominen, 040- 594 3466, scout(ät)iki.fi

