PARTIOPARAATI
Sunnuntaina 6.5.2018 Vaakun Vartijat lähtevät taas sankoin joukoin Turun keskustaan
partiomarssille. Partiovuosi huipentuu ja päättyy paraatiin!
Partioparaati on avoin tapahtuma yleisölle, joten kotiväen kannattaa liittyä seuraamaan
lippukuntien marssia halki kaupungin. Paraatipäivänä keskustan kaduista monet ovatkin
suljettuna autoliikenteeltä, joten marssijat löydät helpoiten ja nopeiten väkipaljoudesta
jalan.

MITÄ – MISSÄ – MILLOIN?
Kokoonnumme Paattisten seurakuntatalolla klo 12 sunnuntaina 6.5.
Viimeistelemme marssirivistöt ja jokainen marssille osallistuja saa jäätelön ennen koitosta.
Siirrymme tilausajolla Tuomiokirkolle. Juhlallisuudet kirkolla alkavat klo 14.
Marssi päättyy noin klo 15.30 Teatterisillalle. Sieltä siirrymme yhteiskuljetuksella takaisin
seurakuntatalolle. Mikäli marssija jää kaupunkiin vanhempiensa kanssa, tulee huoltajan olla
noutamassa häntä teatterin edestä marssin jälkeen.

MITEN?
Runsas aamupala ja lounas ovat marssipäivänä tarpeelliset. Ennen marssille lähtöä tarjotaan
jäätelö ja Tuomiokirkolla on tarpeen vaatiessa juotavaa tarjolla. Varsinaista ruokaa saa
kuitenkin vasta marssin jälkeen kotona.

MILLAINEN?
Pukeutuminen on tärkeä osa paraatia ja lippukunnan keskinäistä yhteisilmettä. Marssimaan ei voi
tulla sopimattomissa vaatteissa. Marssin pukukoodi alla.
Sudenpennut:
partiopaita (tummansininen college) + tummansiniset housut pojilla, tytöillä tummansininen hame.
Sukat ja mahdolliset sormikkaat tummansiniset tai mustat.
Kengät tummansiniset tai mustat. Sellaiset, jotka eivät irtoa jalasta.
Omaa väiskiä suositellaan, tarvittaessa saat lippukunnalta lainaan.
Muut:
partiopaita + tummansiniset housut pojilla, tytöillä tummansininen hame.
Sukat ja mahdolliset sormikkaat tummansiniset tai mustat.
Kengät tummansiniset tai mustat. Sellaiset, jotka eivät irtoa jalasta.
Omaa barettia suositellaan, tarvittaessa saat lippukunnalta lainaan.

Jos paraatista on kysyttävää, otathan yhteyttä. Kaikkiin ongelmiin löytyy varmasti
ratkaisu, jotta kaikki voisivat osallistua marssille.
Vaakun Vartijat

YRJÖNPÄIVÄJUHLA
Vietämme jälleen koko perheen yhteistä juhlaa Yrjönpäivän kunniaksi. Vanhemmat,
sisarukset ja muut läheiset ovat siis lämpimästi tervetulleita!

MITÄ – MISSÄ – MILLOIN?
Juhla on torstaina 26.4. klo 17.30-19 Kololla

MITEN?
Lounais-Suomen partiopiirin ohjelmapainotus 2018 on kisat. Siispä Tämän vuoden Yrjönpäiväjuhlassa
kisailemme leikkimielisesti lapset vastaan vanhemmat. Kisaillaan mahdollisuuksien mukaan ulkona.
Kurjan kelin sattuessa siirrytään sisätiloihin.

MILLAINEN?
Juhlan aluksi lapset osallistuvat marssiharjoituksiin. Tänä aikana vanhemmille on avoinna kololla
kuksa- ja suoritusmerkkiteemainen kahvila. Tavallisesta kahvilasta poiketen tarjoilu on
veloituksetta, mutta kahvilasta on mahdollista ostaa:
- sudenpentujen paitaa 15€
- partiohuivi ja huivimerkki yht. 10€
- vuoden aikana suoritettuja sudenpentujen jälkiä 1,5€/kpl
- vuoden aikana suoritettuja seikkailijoiden ilmansuuntia ja tarppoja 2€/kpl
- muita partiovarusteita
Käteinen on varmin tapa selviytyä maksupuolesta. Vaakut ovat hankkimassa myös korttimaksupäätettä
ja sen pitäisikin olla käytössä juhlaan mennessä. Kokeilunhaluisimmille siis pankkikortti mukaan
(:
Kahvilassa saat apua Kuksan käytössä, marssipukeutumisessa ja muissa mieltä askarruttavissa
asioissa. Tai sitten voit ihan vaan nauttia seurasta!
Kahvilan ja marssiharjoitusten jälkeen aloitamme leikkimielisen partiotaitokisan. Kisan
tiimellyksessä jaetaan vuoden aikana suoritettuja jälkiä ja muita merkkejä. Jäljet saa juhlan
jälkeen kotiin, mikäli on lunastanut ne kahvilassa.(Jos Teiltä ei tällä kertaa pääse aikuista
paikalle, lapsi voi itse lunastaa jäljet).
Juhlassa uudet seikkailijat antavat partiolupauksen. Myös sudenpentulupauksen antaminen on
mahdollista. Mikäli sudenpennulla on lupaus antamatta, suosittelen ehdottomasti osallistumista.

Jos juhlasta heräsi kysymyksiä, otathan rohkeasti yhteyttä!
Tiina Tähtikari
p. 0445577354
partio@vaakunvartijat.fi

