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TURUN PARTIOPARAATISSA
JUHLITAAN
Partiolaiset kokoontuvat Turkuun sunnuntaina 7.5.2017 kello 14.00 alkaen, jolloin partioparaati näkyy
jälleen kaupungin kaduilla. Paraatissa juhlistetaan 100 vuotiaan Suomen lisäksi 100 vuotta täyttäviä
partiolippukuntia ja 90. kertaa nykymuodossaan järjestettävää paraatia.
Suomen suurimpaan vuosittain toistuvaan partiotapahtumaan odotetaan noin 9 000 ihmistä: partiolaisia,
tukijoukkoja ja katsojia. Monille partiolaisille tapahtumaan osallistuminen on jokavuotinen perinne.
- Muistan ensimmäisen paraatini hyvin. Jo aamupäivällä harjoiteltiin ja katsottiin viimeiset viilaukset
varusteisiin. Sitten hypättiin bussiin ja tultiin Tuomiokirkolle, tuhansien muiden mukana. Soittokuntien
voimakkaat sävelet ja ihmisten määrä vähän 7-vuotiasta sudenpentua pelottivat, mutta ennen kaikkea
päivästä jäi mieleen se, miten paljon meitä oli marssimassa yhdessä. Miten hienoa oli olla mukana! Tämä
tunne tulee minulle vieläkin. Iloiset ilmeet, hienot asut, historiaa huokuvat liput ja nauru, usein vielä
auringon paistaessa, kertoo paraatin komentaja Sanna Ahtiainen.

Paraatijuhla 90 vuotta Tuomiokirkolla
Kaikille avoin juhlatilaisuus Turun tuomiokirkolla alkaa kello 14.00. Nykymuotoiseen partioparaatiin on
kokoonnuttu Turun Tuomiokirkon eteen jo 90 vuoden ajan, vuodesta 1927 lähtien. Partioparaatin
juhlapuheen pitää Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius ja partiohartauden Turun
Henrikinseurakunnan seurakuntapastori Anssi Miettinen.
Tuomiokirkon portailla luovutetaan harrastuksessaan ansioituneille nuorille partiojohtajille Mannerheimsoljet. Paraatin yhteydessä luovutetaan myös muita merkittäviä ansiomerkkejä. Lista näistä toimitetaan
julkaistavaksi viikon 18 lopussa.
Juhlatilaisuuden päätyttyä partiolaiset marssivat lippukunnittain reittiä Tuomiokirkkotori–Brahenpuisto
kiertäen–Tuomiokirkkosilta–Aninkaistenkatu–Yliopistonkatu–Kauppiaskatu–Linnankatu–Kristiinankatu.
Paraati aiheuttaa hetkittäisiä muutoksia Turun ydinkeskustan liikennejärjestelyihin. Yli sadan lippukunnan
paraati kestää kaikkiaan reilun tunnin, noin klo 14.30–16.00.
Ohimarssi tapahtuu Linnankadulla, kaupungintalon puistikon kohdalla Turun Metsänkävijäin soittokunnan
tahdittamana. Ohimarssin ottavat vastaan piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt, paraatin komentaja Sanna
Ahtiainen sekä paraatin kutsuvieraat.

Yllättävätkö juhlivat lippukunnat?
Tänä vuonna 100 vuotista historiaansa juhlii viisi turkulaista partiolippukuntaa: Auran Tytöt, Auran Tähti
Pojat, Puhurin Pojat, Turun Partio-Sissit ja Åbo Vildar. Näiden lippukuntien toiminta alkoi keväällä 1917,
joten kevätparaati on hyvä paikka juhlistaa tasavuosia. Partiolaisilla on usein tapana panostaa
juhlavuosinaan paraatiin erilaisin asustein tai rekvisiitoin. Näitä ei kuitenkaan paljasteta etukäteen, vaan
katsojien on oltava valppaina marssireitin varrella.
Lippukunnat kisailevat paraatin aikana mm. osallistumis-, ryhti- ja partiohuutokilpailuissa. Tänä vuonna
toteutetaan 55. kertaa ryhtikilpailu. Sen arvostelutuomaristona on joka vuosi toiminut Lions Club, nyt
vuorossa on Lions Club Turku / Merileijonat. Kilpailuihin valmistaudutaan lippukunnissa ennen paraatia
monin eri tavoin. Kilpailujen ohella paraatipäivässä tärkeintä on kuitenkin ilo ja yhdessä oleminen.
Partiolla on merkittäviä tukijoita, jotka myös kokoontuvat vuosittain partioparaatin yhteydessä. LounaisSuomen Partiosäätiön neuvottelukunta kokoontuu kutsuvieraineen ennen paraatia Sibelius-museossa.
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Tiedustelut ja lisätiedot:
Paraatiin liittyvien haastattelujen järjestämisestä ja tiedotuksesta vastaa Maarit Salminen, 050 312 9428,
maarit.salminen@partio.fi.
Paraatipäivänä kysymyksiin vastaa paraatin mediapisteessä Anna Meronen, 040 566 4839
Lue lisää: www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/partioparaati
Kartta paraatin marssireitistä
Paraatikuvia:
https://lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2016/Partiomarssi/Paraati2016_Heikki_Ruohola-84.jpg
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https://lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2016/Partiomarssi/Paraati2016_Joni_Kuusisto-230.jpg
Kuvapankistamme löytyy lisää partioparaatikuvia ja ne ovat vapaasti median käytettävissä.
Sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram ja Twitter) käytämme aihetunnisteita #partioparaati
#lspartiopiiri ja #partioscout.
Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 122 lippukunnassa toimii noin 11 000
partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja
mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.
Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö 65 000 jäsenellään. Partio on vapaaehtoista,
kansainvälistä, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa. Partion tavoitteena on
kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuun
itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
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