
	

	

Lupauksenanto ja paraati 
	
Hei Sädetyttö! Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa kevään perinteisistä 
tapahtumista – lue huolella ja merkkaa tapahtumat kalenteriin! 
 
Lupauksenatno 24.4. 
 
Kaarinan Sädetyttöjen ja Ristiritarien yhteinen lupauksenantotilaisuus 
järjestetään ke 24.4. klo 18:00 Pyhän Katariinan kirkossa (Kirkkotie 46), jonka 
jälkeen nautitaan mehua, kahvia, teetä ja pullaa. Lupauksen antajat saapuvat 
Nummen kololle (Papinkatu 2) jo klo 17:30! 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sädetytöille perheineen. Sudenpennut ja 
seikkailijat antavat partiolupauksen, seuraavaan ikäkauteen siirtyvät saavat 
siirtymämerkit ja johtajat saattavat saada ansiomerkkejä. 
Tilaisuuteen pukeudutaan partioasuun ilman päähinettä. 
 
Partioparaati 5.5. 
 
Lounais-Suomen Partiopiirin perinteinen kevätparaati järjestetään tänä vuonna 
sunnuntaina 5.5. Paraatissa marssimme halki jokirannan ja kisaamme 
paraatikilpailussa koko lippukunnan voimin. Paraatiin pukeudutaan 
partioasuun, ja yleisilme on tummansininen. Keli voi vielä toukokuussa olla 
viileä, joten suosi kerrospukeutumista – partioasu on päällimmäisin kerros. 
 
Kisoja ei voiteta vain tuurilla, joten paraatia varten on tietenkin harjoiteltava 
siroa askellusta ja ryhdikkäitä käännöksiä. Tänä vuonna harjoitellaan 
ma 29.4. klo 18:30-19:30 sekä to 2.5. klo 18:30-19:30 Hannunniitun kololla 
(Virmuntie 2). Harjoitukset on tarkoitettu kaikille lippukuntalaisille. 
Harjoituksiin pukeudutaan mahdollisuuksien mukaan partioasuun, mutta 
tärkeintä on saapua paikalle. 
 
Paraatipäivänä 5.5. kokoonnumme Nummen kololla (Papinkatu 2) 
poikkeuksellisesti jo klo 11. Sädetytöt täyttävät tänä vuonna 70 vuotta, ja 
juhlan kunniaksi valmistaudumme vielä aamulla yhdessä paraatiin. Siirrymme 
kävellen Tuomiokirkolle, jossa alkaa lyhyt tilaisuus klo 14. Tilaisuuden jälkeen 
marssimme tänä vuonna Turun torin remontin vuoksi halki jokirannan, ja 
paraati päättyy viimeistään klo 16 Kaupunginteatterin taakse, missä nautimme 
yhdessä munkkia ja mehua. Hakijoiden kannattaa huomioida, että keskustan 
liikennettä on rajoitettu paraatin vuoksi. Huom! Emme palaa enää kololle, joten 
mukaan ei voi ottaa laukkuja. Puhelimen ja muut tarvittavat voi sujauttaa 
pieneen pussiin partiopaidan alle. 
Marssireitti on tänä vuonna poikkeuksellisesti seuraava: Tuomiokirkontori - 
Brahenpuisto kiertäen - Vanha Suurtori (päästä päähän) - Itäinen Rantakatu - 
Kirjastosilta - Läntinen Rantakatu - Teatterisilta.  



	

	

Koska vietämme juhlavuotta, toivomme kaikkien osallistuvan sankoin 
joukon yhteiseen juhlaparaatiin! 
 
Sädetytön pukeutumisohje 
 
Paraatiin ja lupauksenantoon pukeudutaan partioasuun, ja pukeutumisohjeen 
löydät tämän postin liitteistä. 
Sädetytöillä on myynnissä sudenpentujen college-puseroa 17€:n hintaan, kysy 
lisää omalta johtajaltasi. 
Minkään varusteen puuttuminen ei ole este tapahtumiin osallistumiselle – 
lippukunnalta löytyy reilusti lainavarusteita sukkahousuista hattuihin. Kysy 
lisää omalta johtajaltasi! 
 
Terveisin, 
Roosa Tiusanen, Lippukunnanjohtaja 
roosa.tiusanen@sadetytot.net 
	


