Tervetuloa viettämään koko Hämeen partiopiirin yhteistä paraatiretkipäivää Tampereelle
sunnuntaina 7.5.2017. Päivä alkaa perinteisellä partioparaatilla Tampereen läpi. Iltapäivä
vietetään Särkänniemessä laitteissa huvitellen ja ohjelmasta nauttien. Tule näyttäytymään
Kalevan Suuntatyttöjen kanssa paraatiin ja näyttämään, miten kivaa meillä partiossa on!
Paraatiretkipäivän aikataulu:
10.30
Kokoontuminen Tuomiokirkonkadulla Stockmannin kohdalla kävelykadulla
Marssiharjoittelua
Siirtyminen Koskipuistoon
11.30
Ansiomerkkien jako Koskipuistossa
12.00
Paraati Hämeenkatua pitkin Särkänniemeen
14-15.00 Ohjelmaa Särkänniemen lavalla
Hurvittelua Särkänniemessä
Pidämme tapaamispaikalla Tuomikirkonkadulla lippukunnan oman marssiharjoituksen. Sen
jälkeen siirrymme yhteistuumin Koskipuistoon. Reissupäivä käynnistyy Koskipuistossa
juhlallisesti ansiomerkkien jaolla. Pidetään äänihuulet avattuina ja huutorivistö valmiina, kun
Kalevan Suuntatyttöjen nimiä mainitaan!
Paraati lähtee liikkeelle ansiomerkkien jaon jälkeen Koskipuistosta Hämeenkatua pitkin
Särkänniemeen. Reissupäivä huipentuu Särkänniemen lavalla ohjelmaan, jota tähdittävät
lippukuntien omat esiintyjät sekä viime kesän Roihultakin tuttu Jenni Jaakkola ja bändi
”OJS”. Lavalla tapahtuvan ohjelman ja laitteiden ohella Särkänniemessä löytyy tekemistä
vaikka kuinka. Särkänniemeen ovat partiolaisten lisäksi lämpimästi tervetulleita mukaan
myös perheet ja kaverit. Särkänniemessä partiolaiset liikkuvat omatoimisesti, mutta omilta
ryhmänjohtajilta voi kysellä ovatko he tarvittaessa käytettävissä katsomaan ryhmäläistensä
perään.
Särkänniemen alueelle on ilmainen sisäänpääsy, joten paraatipäivän ohjelmasta ja
tunnelmasta pääsee halutessaan nauttimaan aivan ilmaiseksi. Särkänniemen laitteisiin pääsee
hankkimalla Särkännimen Elämyspaketin. Elämyspakettiin sisältyy sisäänpääsy myös
Koiramäkeen, Näsinneulaan, akvaarioon ja planetaarioon. Paraatiretkipäivän Elämyspaketit
tilataan etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, ja niiden hinta on 28 € kappale. Samalla voi
tilata Elämyspaketit koko perheelle ja kaveriporukalle, samalla huippuedullisella
Reissupäivän hinnalla. Tilatut Elämyspaketit jaetaan Koskipuistossa ennen paraatin alkua.
Huomaattehan, että Elämyspaketteja ei voi ostaa paikanpäältä, ne tilataan etukäteen
ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkomainoksissa mainittuja Superparkin rannekkeita tai
ruokalippuja ei ole Kalevan Suuntatyttöjen kautta tilattavissa.
Paraatiin ilmoittautuminen ja Särkänniemen Elämysrannekkeiden tilaaminen tapahtuu 9.4.
mennessä osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14679 . Alle 18vuotiaiden ilmoittautuminen tapahtuu huoltajan PartioID:llä ja täysi-ikäisillä omalla
PartioID.llä. Tilatut Elämyspaketit laskutetaan sähköpostitse viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen ja ne maksetaan eräpäivään mennessä ennen tapahtumaa.
käännä 

Sudenpennut huomio!
Paraatirivistön kärjessä marssivat tällä kertaa Suomi 100v. juhlavuoden kunniaksi 100
sudenpentua pieniä Suomenlippuja heilutellen. Jos olet kiinnostunut tästä kunniatehtävästä,
niin ilmoita asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Huomaattehan että tässä tehtävässä
sudenpennulla pitää olla partioasu tiptop kunnossa.

Kalevan Suuntatyttöjen partioasu
Paraatiretkipäivään pukeudutaan tapahtuman edellyttämällä tavalla. Täydellisen partioasun
kruunaa oikein ommellut suoritus- ja tapahtumamerkit. Merkkien ompeluohjeet voit tarkistaa
lippukunnan nettisivuilta http://www.kalevansuuntatytot.fi/partio/partioasu
Sudenpentujen täydelliseen partioasuun kuuluvat partiopusero, partiohuivi, sininen väiski,
tumma hame, tummat 40 denierin sukkahousut ja tummat kengät.
Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten täydelliseen partioasuun kuuluvat
tummansininen partiopaita, partiohuivi, partiovyö, tummansininen baretti, tumma hame ja
tummat 40 denierin sukkahousut tai tummat suorat housut ja tummat sukat sekä tummat
kengät. Lisäksi asuun kuuluu ikäkauden värinen pillinaru, joka laitetaan kaulan ympärille
kauluksen alle ja partiohuivin päältä päätyen vasempaan taskuun.
Kalevan Suuntatyttöjen ”jumppapussi”
Paraatiretkipäivän ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus tilata
Kalevan Suuntatyttöjen logolla varustettua jumppapussia 10 € hintaan.
Pussissa kulkee kätevästi ja tyylikkäästi mukana retkipäivän varusteet, ja sille
on varmasti käyttöä myöhemminkin. Pussi on vedenpitävästä kankaasta
vetoketjutaskulla. Pussin koko on 49 x 40 cm ja tilavuus 14 litraa ja siinä on
vahvistetut kulmat. Pussin oikeaan alakulmaan tulee keltainen Kasu-merkki.
Ilmoittautumislinkin kautta voi tilata jumppapussin vaikka ei osallistuisikaan
paraatiin. Jumppapusseja voi ostaa myöhemminkin.
Kasu-pinni ja Kasu-pompula
Ryhmien kokouksissa huhtikuussa halukkaat voivat askarrella ryhmänjohtajiensa johdolla
Kasu-hiuspinnejä ja Kasu-hiuspompuloita hintaan 1 € kappale.

Lisää tietoa paraatiretkipäivästä löytyy osoitteesta www.hp.partio.fi/reissu2017
Suuntatyttöjen Reissu-yhteyshenkilö Minna Pihlajamäki, puh. 040 5966 460,
minna.m.pihlajamaki@gmail.com

