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17.4. Seikkailijoiden lupauksenantoharjoitukset ja lippuharjoitukset  

Lupauksenantoharjoitukset (koskee seikkailijoita ja sitä vanhempia lupauksenantajia) ovat keskiviikkona 

17.4. klo 18.00-19.00 Maskun kirkossa. Tarvitset mukaasi partiohuivin. 

 

23.4. Yrjönpäiväkirkko  

Perinteinen Yrjönpäiväkirkko on Maskun kirkossa  tiistaina 23.4. klo 18.00 alkaen, ja se kestää noin tunnin. 

Partiolaiset pukeutuvat partioasuun ja istuvat kirkon etuosassa. Muiden partiojuhlallisuuksien lisäksi 

seikkailijat antavat partiolupauksen. Lippukunta tarjoaa lupauksenantajille partioasuun kuuluvat merkit: 

piiritunnus, lupausmerkki, huivimerkki ja Masku-merkki. Lisätietoa merkeistä saat harjoituksissa.  

 

28.-30.4. Vappupallojen myyntiä  

Tuki ry myy vappupalloja sunnuntaina 28.4. klo 11-15 Hemmingin koululla järjestettävillä Maskun 

harrastemessuilla, maanantaina 29.4. Marssiharjoitusten yhteydessä keskustan kololla sekä tiistaina 30.4. 

klo 9-17 Naantalissa K-supermarket Ukko-Pekalla. Varaathan mukaan käteistä. 

 

29.4. Paraatiharjoitukset 

Marssiharjoitukset pidetään maanantaina 29.4. klo 18.00 keskustan kololla. Tule mukaan valmistautumaan 

kevätparaatiin, jotta tiedät, mitä paraatissa tapahtuu. Isolla joukolla saamme harjoiteltua komeat 

käännökset paraatiin. Marssiharjoitusten yhteydessä  on mahdollista ostaa Tuki ry:n vappupalloja sekä 

teatterilippuja Emma-teatterin Heideken-näytelmään, varaathan mukaan käteistä. 

 

5.5. Kevätparaati 

Lounais-Suomen Partiopiirin kevätparaati marssitaan Turussa sunnuntaina 5.5. Yhteiskuljetus paraatiin 

lähtee Seikelän koululta klo 12.15 ja Maskun seurakuntatalon pihalta klo 12.30. Paraatin juhlallisuudet 

alkavat Tuomiokirkon torilla klo 14.00.  

 

Kevätparaatiin pukeudutaan partioasuun: partiopaita, partiohuivi, pojilla tummat housut ja tytöillä tumma 

puolihame ja sukkahousut, tummat sukat sekä tummat kengät (tumma = mieluiten tummansininen). 

Sudenpennuilla päähine on väiski, muilla baretti. Huomioi sää, kun puet vaatteita partioasun alle. Sateen 

varalta kannattaa ottaa mukaan väritön kertakäyttösadetakki. Aurinkolaseja ei paraatissa käytetä. Jos olet 

epävarma pukeutumisestasi, ota yhteyttä johtajaasi! Ryhmät ja laumat ottavat viirinsä mukaan.  

 

Paraatin reitti on tänä vuonna muuttunut Turun Kauppatorin työmaan ja keskustan liikennejärjestelyjen 

johdosta. Vuoden 2019 poikkeuksellinen reitti on: Tuomiokirkontori-Brahenpuisto-Vanha Suurtori-Itäinen 

Rantakatu-Kirjastosilta-Läntinen Rantakatu (ohimarssipaikka Kristiinankadun risteyksen vaiheilla)-

Teatterisilta. Lippukuntamme osalta marssi päättyy Samppalinnan puistoon Carl von Heidekenin polun 

läheisyyteen. Paraatin jälkeen marssilaisille tarjoillaan makkaraa ja jäätelöä sekä jaetaan lippukuntalehti 

Hämminki. Yhteiskuljetus lähtee Sepänkadun ammattikorkeakoulun läheisyydestä ja tuo partiolaiset 

takaisin Maskuun keskustan kautta Seikelän koululle.  
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Lippukunnan verkkosivut: www.maskunpartiolaiset.net 
Lippukunnan Facebook-sivu: Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry 

 

Yhteiskuljetusta varten keräämme tiedon siitä, osallistutko marssiin vai et. Muista ilmoittaa Kuksan kautta 

myös, mikäli et osallistu yhteiskuljetukseen paraatin jälkeen. Kuljetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 

Kuksa-jäsenrekisterissä 26.4. mennessä tämän linkin kautta:  https://kuksaan.fi/27077 

18-vuotiaat saavat itse ilmoittautua, mutta huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaat huoltajatunnuksilla. Jos 

käytät Kuksaa ensimmäistä kertaa, sinun tulee rekisteröityä ensin. Mahdollisten ongelmien tullessa, ota 

heti yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan (kai.sinkkonen@rauplan.com 0400 785128.), niin saadaan selvitettyä 

asiat ajoissa.  

 

Paraati- ja kuljetuskysymyksissä ota yhteyttä paraatiyhteyshenkilöön:  
Jerry Jämsén (050 4300892) 
 

Purjehdukset ja kesäleiri  

Purjehdukset alkavat touko-kesäkuussa ja jatkuvat läpi kesän. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin 

purjehdustiedotteessa. 

Seikkailijoiden ja sitä vanhempien kesäleiri on viikolla 30. Leirikirje tulee jakoon myöhemmin keväällä. 

 

5.–8.7. Ruisrock-talkoot 

Tänä vuonna Ruisrock-talkoot jatkuvat edellisvuoden mallilla, ja siivous tapahtuu vasta klo 6 alkaen: alueen 

ulkopuolella siivotaan la-ma 6-10, ja sen lisäksi siivouksessa on iltapäivä- ja ilta-aikoja. Ruisrock-talkoiden 

avulla Tuki ry kerää varoja lippukuntamme hyväksi, ja mukaan toivotaan tulevan kaikkien partiolaisten sekä 

muiden kynnelle kykenevien. Lisätietoa talkoista tulee erillisissä tiedotteissa sekä lippukunnan 

verkkosivuille. 

 

Juhlavuosi 2020 

 

Lippukuntamme täyttää 70 vuotta vuonna 2020. Tämän juhlavuoden kunniaksi järjestämme partiomatkan 

Englantiin.  Paraatiharjoitusten yhteydessä 29.4.2019 klo 18.00 keskustan kololla voivat niin partiolaiset 

kuin vanhemmatkin tulla kuulemaan ja keskustelemaan matkasta. Lisäksi juhlavuoden kunniaksi myymme 

teatterilippuja Naantalin Emma-teatteriin kesän Heideken-näytelmään hintaan 38€/ kpl torstain 6.6.2019 

klo 19.00 näytökseen.  Katso lisätietoja verkkosivuiltamme ja Facebookista. 

 

 

 

Keväisin terveisin 
Sara Kannisto, tiedottaja puh. 050 560 4983 
 
 
Tiedotteet tulevat myös sähköpostitse. Jos haluat liittyä sähköpostilistallemme, laita viesti osoitteeseen 
sara.kannisto@gmail.com 
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