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Partioparaatissa palkitaan partiolaisia tekemästään vapaaehtoistyöstä
Partiolaiset kokoontuvat jälleen Turkuun sunnuntaina 3.5.2015 kello 14.00 alkaen.
Partiolaiset kohtaavat partiolaisten valtakunnallisen ohjelmapainotuksen ”Kulttuurit
kohtaavat” hengessä. Paraatijuhlassa Turun tuomiokirkolla palkitaan joukko nuoria
johtajapartiolaisia siitä, miten he ovat partioaatetta toteuttaneet ja mahdollistaneet
lippukunnissa lapsille ja nuorille laadukkaan harrastuksen.
”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.
Partiolaiset kokoontuvat Turun tuomiokirkolle juhlatilaisuuteen klo 14.00. Tuomiokirkon portailla
pidetään juhlapuhe ja partiohartaus. Tänä vuonna juhlapuheen pitää partioparaatin suojelija,
radiosta ja televisiosta tunnettu mediapersoona Ali Jahangiri. Radio-ohjelmassaan Yle Puheella
hän tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa ja ilmiöitä maahanmuuttajien näkökulmasta.
Kirkon portailla luovutetaan ansiomerkkejä ja tunnustuspalkintoja kiitoksena partiolaisille, jotka
ovat tehneet partioaatteen mukaista vapaaehtoistyötä harrastuksessaan. Palkinnoilla halutaan tuoda
esiin lippukunnissa tehtävän vapaaehtoistyön merkitystä ja tärkeyttä.
Ohessa on lista paraatissa jaettavista ansiomerkeistä. HUOM! Lista on julkaisuvapaa vasta 3.5. klo
18.00. Merkkien saajat saavat itse tiedon ansiomerkeistään vasta paraatipäivänä, ja palkitseminen
halutaan pitää palkittaville yllätyksenä.
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.
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.
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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
Partioparaatikuvia:
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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