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Osallistujille elokuvaelämys!

Nähdään paraatissa!

Tule mukaan partiovuoden juhlavaan huipennukseen, jossa tällä kertaa juhlistetaan samalla 
30-vuotiasta lippukuntaamme! Juhlavuoden kunniaksi Mietoisten Kolopuutintit tarjoaa elokuva-
teatterimatkan kaikille paraatiin osallistuneille! Tästä lisätietoa marssin jälkeen.

Kaikille yhteiset paraatiharjoitukset järjestetään keskiviikkona 2.5. kello 18.00 alkaen Mietois-
ten seurakuntakodin pihalla. Harjoittelemme muun muassa paraatimarssia, rivistöjä, ohimarssia 
ja lippukunnan huutoa. Marssiharjoitukset päättyvät noin kello 19.00. Harjoituksessa käytetään 
marssivaatteita, joihin kiinnitettävät suoritetut merkit jaetaan lippukunnan syntymäpäiväjuhlissa.

Itse paraatissa lippukunnat kisaavat muun muassa marssiin osallistumisaktiivisuudesta. Lähtö-
kohtana on, että Mietoisten Kolopuutinteistä kaikki osallistuvat, mutta jos et pysty osallistumaan, 
ilmoita siitä omalle johtajallesi mahdollisimman pian! 

Paraati pidetään Turussa sunnuntaina 6.5.2018. Lippukunta kokoontuu tuolloin klo 12.00 Mie-
toisten seurakuntakodille. Ole ajoissa paikalla, jotta ehdit mukaan marssin kenraaliharjoitukseen. 
Sen jälkeen lähdemme bussilla Turkuun. Bussiin mahtuu myös vanhempia, toki omillakin kyydeillä 
voi tulla tapahtumaa katsomaan. Ylimääräiset takit ja laukut voi jättää bussiin.

Paraatiohjelma Tuomiokirkolla alkaa kello 14.00 ja itse paraatimarssi alkaa noin 14.30. Marssi 
päättyy Kaupunginteatterin luo, missä myös bussi odottaa. Marssin jälkeen pysähdymme Hesbur-
gerille herkuttelemaan, joten taskurahaa mukaan. Paluuaikaa on vaikea arvioida, mutta yleensä 
olemme olleet takaisin noin kello 16.00–17.00, riippuen siitä kuinka nopeasti pääsemme torilta 
liikkeelle. Paraatin marssireitti on Tuomiokirkontori - Brahen puisto kiertäen - Tuomiokirkkosilta 
- Aninkaistenkatu - Kauppiaskatu - Linnankatu (ohimarssipaikka Kaupungintalon puistikon koh-
dalla) - Kristiinankatu - Teatterisilta.

Kysyttävää? Lisätietoja Tommilta: 044 2838757 | info@miekot.fi

Vaatetus marssilla ja harjoituksissa: Pukeudu 
marssivaatteisiin jo harjoituksiin, mikäli mahdol-
lista. Tarkat ohjeet partioasusta ovat  lippukunnan 
puku- ja merkkioppaassa, joka löytyy osoitteesta 
 www.miekot.fi/toiminta/ ohjetiedostot. Ilmoita 
myös puuttuvista merkeistä sivun lomakkeella.

Tärkeimmät varusteet ovat partiopaita ja par-
tiohuivi. Pojilla asuun kuuluvat tummat housut, 
tytöillä joko tummat housut tai tumma hame ja 
sukkahousut. Jalkaan tummat kengät. Suden-
pennuilla päähineenä on partiopipo (tai väiski), 
muilla baretti. Lippukunnalla on muutamia 
lainaväis kejä, mutta niitä ei riitä kaikille.  Laita 
tarpeeksi lämmintä vaatetta partioasun alle, jos-
kus Tuomiokirkolla voi joutua odottamaan pit-
kään. Sateen sattuessa mukaan voi ottaa läpinä-
kyvän sadetakin. 

Jos et saa hankittua täysin ohjeen mukaisia 
asusteita, tule silti marssille. Tärkeämpää kuin 
täysin oikea pukeutuminen on reipas osallistu-
minen!


