
Kevään päätös ja partioparaati 2019
Nähdään molemmissa!

Nähdään paraatissa!

Tänä vuonna aloitetaan uusi perinne, kun torstaina 2.5. kello 18.00 kokoonnutaan Mietoisten seu-
rakuntakodin pihalle kevään päätöstilaisuuteen. Tilaisuudessa muistellaan mennyttä kevättä, jae-
taan kevään aikana myönnetyt ansio- ja suoritusmerkit sekä nautitaan kahvi- ja mehutarjoilusta. 
Myös lasten vanhemmat voivat halutessaan osallistua kevään päätökseen. Tilaisuuden yhteydessä 
pidämme myös vanhan tavan mukaan paraatiharjoitukset. Harjoittelemme muun muassa paraati-
marssia, rivistöjä, ohimarssia ja lippukunnan huutoa. Päätöstilaisuuteen ja paraatiin pukeudutaan 
lippukunnan puku- ja merkkiohjeen mukaiseen partioasuun. Lue yleiset asusteohjeet alta.

Partiovuoden juhlava huipennus on partioparaati, joka pidetään Turussa sunnuntaina 5.5.2018. 
Lippukunta kokoontuu tuolloin klo 12.00 Mietoisten 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.

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

Paraatiohjelma Tuomiokirkolla alkaa kello 14.00 ja itse paraatimarssi alkaa noin 14.30. Marssi 
päättyy Kaupunginteatterin luo, missä myös bussi odottaa. Paraatin jälkeen pysähdymme Alaky-
län Hesburgerille syömään, joten ota 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 edellisistä vuosista poikkeava: Tuomiokirkontori - Bra-
henpuisto kiertäen - Vanha Suurtori (päästä päähän) - Itäinen Rantakatu - Kirjastosilta - Läntinen 
Rantakatu (ohimarssi noin 30 m Kristiinankadun risteyksen jälkeen) - Teatterisilta.

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

Vaatetus marssilla ja kevään päätöksessä: 
Pukeudu partioasuun jo harjoituksiin, mikäli 
suinkin mahdollista. Tarkat ohjeet partioasusta 
ovat lippukunnan puku- ja merkkioppaassa, 
joka löytyy osoitteesta  www.miekot.fi/toiminta/ 
ohjetiedostot. Ilmoita myös mahdollisista puut-
tuvista merkeistä esimerkiksi sivun lomakkeella, 
mielellään jo ennen kevään päätöstilaisuutta.

Tärkeimmät varusteet ovat partiopaita ja par-
tiohuivi. Pojilla asuun kuuluvat tummat housut, 
tytöillä joko tummat housut tai tumma hame ja 
sukkahousut. Jalkaan tummat kengät. Sudenpen-
nuilla päähineenä on partiopipo, muilla baretti.   
Laita tarpeeksi lämmintä vaatetta partioasun 
alle, joskus Tuomiokirkolla voi joutua odotta-
maan pitkään. Sateen sattuessa mukaan voi ottaa 
läpinäkyvän sadetakin. 

Jos et saa hankittua täysin ohjeen mukaisia asus-
teita, tule silti paraatiin. Tärkeämpää kuin täysin 
oikea pukeutuminen on reipas osallistuminen!


