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Kulttuurit kohtaavat partioparaatissa
Partiolaiset kokoontuvat jälleen Turkuun sunnuntaina 3.5.2015 kello 14.00 alkaen.
Partioparaatissa näkyy Suomen Partiolaisten vuoden 2015 ohjelmapainotus
”Kulttuurit kohtaavat”. Tässä hengessä tapahtumassa kohtaavat eri puolilta LounaisSuomea saapuvat lapset ja nuoret.
Partioparaatin suojelija on radiosta ja televisiosta tunnettu mediapersoona Ali Jahangiri.
Ohjelmassaan Yle Puheella hän tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa ja ilmiöitä maahanmuuttajien
näkökulmasta. Suojelija esittää tervehdyksensä kaikille avoimessa paraatijuhlassa Turun
tuomiokirkolla.
”Partiolaisille paraati on kevään toimintakauden päätös, jonka jälkeen alkavat kesän leirit ja
purjehdukset. Erityisesti nuoremmille osallistujille on hienoa kokea, miten paljon meitä on ja miten
hyvä yhteishenki partiolaisilla on. Paraati on iloinen tapahtuma, jonne tullaan tapaamaan ystäviä.
Kaikkia heitä ei välttämättä edes tapaa missään muualla”, kertoo paraatin komentaja Mika
Kuusisto.
Kilpailu Karelia-Maljasta käydään jo 60. kerran
Lippukunnat kisailevat paraatin aikana mm. osallistumis-, ryhti- ja partiohuutokilpailuissa. Tänä
vuonna kisataan 60. kerran Karelia-Maljasta, joka luovutetaan aktiivisimmalle eli suurimman
prosentuaalisen osallistujamäärän saavuttaneelle lippukunnalle. Maljakilpailun perusti vuonna 1956
Eila Leino.
Kilpailuihin valmistaudutaan lippukunnissa ennen paraatia monin eri tavoin. Kilpailujen ohella
paraatipäivässä tärkeintä on kuitenkin ilo ja yhteenkuuluvuus Suomen suurimmassa vuosittain
toistuvassa partiotapahtumassa.
Kevätparaatissa on paljon nähtävää ja kuultavaa
Partiolaiset kokoontuvat Turun tuomiokirkolle juhlatilaisuuteen klo 14.00. Tuomiokirkon portailla
pidetään juhlapuhe ja partiohartaus. Kirkon portailla luovutetaan harrastuksessaan ansioituneille
nuorille partiojohtajille Mannerheim-soljet. Paraatin yhteydessä luovutetaan myös muita merkittäviä
ansiomerkkejä. Lista näistä toimitetaan julkaistavaksi viikon 18 lopussa.
Juhlatilaisuuden päätyttyä partiolaiset marssivat lippukunnittain reittiä Tuomiokirkkotori–
Uudenmaankatu–Tuomiokirkkosilta–Aninkaistenkatu–Yliopistonkatu–Kauppiaskatu–Linnankatu–
Kristiinankatu–Läntinen Rantakatu. Paraati aiheuttaa hetkittäisiä muutoksia Turun ydinkeskustan
liikennejärjestelyihin. Yli sadan lippukunnan paraati kestää kaikkiaan reilun tunnin, noin klo 14.30–
16.00.
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Ohimarssi tapahtuu Linnankadulla, kaupungintalon puistikon kohdalla Turun Metsänkävijäin
soittokunnan tahdittamana. Ohimarssin ottavat vastaan piirinjohtaja Mari Kousa,
paraatinkomentaja Mika Kuusisto sekä paraatin kutsuvieraat.
Partiolla on merkittäviä tukijoita, jotka myös kokoontuvat vuosittain partioparaatin yhteydessä.
Tänä vuonna Lounais-Suomen Partiosäätiön hallintoneuvosto kokoontuu ennen paraatia arkkipiispa
Kari Mäkisen kutsumana.
Tiedustelut ja lisätiedot:
Paraatiin liittyvien haastattelujen järjestämisestä ja tiedotuksesta vastaa Satu-Maija Kaunisto,
050 312 9428, satu-maija.kaunisto@partio.fi.
Paraatipäivänä kysymyksiin vastaa paraatin mediapisteessä Anna Mikola, 040 566 4839
Lue lisää: www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/partioparaati
Kartta paraatin marssireitistä: http://bit.ly/QgigVh
Paraatikuvia:
lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2014/Marssi/paraati2014-365_Joni_Kuusisto.jpg
lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2014/Paraatijuhla/paraati2014-64_Enni_Lehtonen.jpg
lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2014/Paraatijuhla/paraati2014-208_Enni_Lehtonen.jpg
Kuvapankistamme löytyy lisää partioparaatikuvia ja ne vapaasti median käytettävissä.
Sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram ja Twitter) käytämme aihetunnisteita
#partioparaati #partioscout ja #lspartiopiiri

Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 136 lippukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista. Piirin toimintaalue 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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