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Reissu2015 järjestetään Tampereella;
Lähtöselvitys tapahtuu Koskipuistossa,
paraati Hämeenkadulla ja Hämeenpuistossa
ja hurvittelu Särkänniemessä.
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R E I S S U A TA M P E R E E L L E 1 7 . 5 .

Päivän aikataulu
REISSU 2015 OHJELMA

Kiitokset ilmoittautumistanne Reissulle!
Mukaan on ilmoittautunut 88 lippukuntaa ja
yhteensä noin 3.800 osallistujaa ja siihen vielä
tapahtumajärjestäjät päälle, niin luvassa on
huikea Reissu2015!

10.15
Lähtöselvityksen infotiski
		
Koskipuistossa avautuu ja
		
Särkänniemen ranneke- ja
		
ruokalipukeet sekä lippukunnan
		
kyltin voi noutaa infopisteestä.
10.30
Lippukuntien saapuminen
		
Reissun Lähtöselvitykseen alkaa
10.45
Mansesteri alkaa lämmitellä
		paikalle saapuneita
11.00
Reissun Lähtöselvitys* alkaa
11.45
Lähtöselvitys tehty ja
		siirtyminen lähtöportille**
		
juontajien ohjeistuksen mukaan
12.00
Paraati:
		Hämeenkatu-Hämeenpuisto		Särkänniemi
12.30–13.30 Hurvittelu Särkänniemen
		huvilaitteissa alkaa,
		
partiolaisten omaa oheisohjelmaa
15.00
Paraatin Oma Leima -marssi		
kilpailun ja kevään muiden
		
kilpailujen palkinnot jaetaan 		
		Särkänniemen ohjelmalavalla
19.00
Särkänniemi sulkee ovensa

Reissu2015:n johtajana toimii Elina Jylhä
Härmälän Ilvestytöistä, ejyhla@gmail.com.
Paraatiin liittyviin kysymyksiin vastaa
Partiotoimistossa Heli Lehtomäki,
heli.lehtomaki@partio.fi. ja p. 050 3110 921.

*Lähtöselvitys = paraatijuhla
** Lähtöportti = paraatin marssikynnykselle
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S A A P U M I N E N TA M P E R E E L L E ,
I L M O I T TA U T U M I N E N J A
PA R A AT I I N J Ä R J E S TÄY T YM I N E N
L i n j a - a u t o l i i ke n n e
Linja-autot kannattaa purkaa esimerkiksi
linja-autoasemalla, Ratinan rannassa, rautatieasemalla tai Lapintiellä. Sen lähemmäksi
Koskipuistoa ei kannata pyrkiä, koska alueella
on parhaillaan useita tietöitä. Koskipuistoon
siirryttäessä lippukunnan tulee noudattaa
liikennesääntöjä ja yleistä varovaisuutta.
Linja-autot voi viedä heti partiolaisten jättämisen jälkeen Särkänniemen parkkiin odottamaan.
Huom! Linja-autoaseman tilausajopaikoitus ei
ole enää käytössä Ratinan kauppakeskustyömaan vuoksi.

S a a p u m i n e n Ko s k i p u i s t o o n
Reissussa järjestäydytään Koskipuistoon neljään eri sektoriin, paikalla olevat järjestysmiehet täyttävät sektoreita ohjatusti. Lippukunta
ilmoitetaan Koskipuiston Tammerin päässä
olevalle lähtöselvitystiskille. Ilmoittautumisen
tekee vain 1-2 lpk:n jäsentä. Tältä tiskiltä ovat
noudettavissa Särkänniemen rannekkeet ja
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ruokalipukkeet, sekä lähtöselvitystiskin vierestä on omatoimisesti noudettavissa lippukunnan nimikyltit paraatia varten.
Lähtöselvitystiski avautuu jo klo 10.15. ruuhkien välttämiseksi. Huomioithan, että luovutamme vain maksetut rannekkeet ja ruokalipukkeet (lippukuntakohtaisten laskujen eräpäivä
on 10.5.).
Ilmoittautumispisteeseen palautetaan myös
tämän vihkon lopusta löytyvä täytetty marssivahvuusilmoitus.
Ansiomerkkiensaajat sekä lippulinnaan tulijoiden kokoontumispaikka on myös myös infotiskin luona.
Koskipuistoon tulee seitsemän bajamajaa ja
lisäksi käytössä on yksi kaupungin vessa. Vessat löytyvät Koskipuiston Cumuluksen päästä.
Yleinen toive on, että partiolaiset eivät käytä
lähistöllä olevien hotellien tai kahviloiden vessoja.
Ensiapupäivystys on löytyy myös info-tiskin
yhteydestä.
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L Ä H T Ö S E LV I T Y S KO S K I P U I S T O S S A
Reissu2015 Lähtöselvitystä et voi tehdä netissä tai matkapuhelimella vaan se koetaan paikan päällä Tampereen ydinkeskustassa. Lähtöselvityksenne hoitavat reippaat reissuoppaat
Tinja & Petri eikä ohjelma koostu pelkistä
turvallisuusohjeista tai hätäpoistumisteiden
ihmettelystä. Reissu2015 -yleisöä Koskipuistossa viihdyttää myös tamperelainen kolmen
artistin perustama räp-trio Mansesteri. Tässä
juhlassa taputtaminen, aaltojen tekeminen,
hurraaminen ja muunlainen iloittelu on enemmän kuin sallittua. Heittäydy mukaan!

Ansiomerkit
Ansiomerkkien saajat kokoontumispaikka on
infotiskin läheisyydessä Koskipuistoon. Ansiomerkiensaajat ohjeistetaan siitä eteenpäin ja
he seuraavat Lähtöselvitystä yhdessä muiden
ansiomerkkien saajien kanssa omana ryhmänään.
Mannerheim-solkien saajat marssivat omana
osastonaan piirin lipun takana. Mannerheimsolkien saajat siirtyvät Hämeenpuiston pohjoispäästä linja-autolla kunniakäynnille Kalevankankaan hautausmaan sankarivainajien
haudalle ja Mannerheimin patsaalle Leinolaan.
Paluukuljetus on takaisin Särkänniemessä noin
klo 14.

Lippukuntien liput
Lippukuntien liput seuraavat juhlaa lippukuntiensa edessä. Lippukuntien liput tekevät
kunniaa Mannerheim-solkien jaon aikana.

L i p p u k u n t i e n n i m i k y lt i t
Lippukuntien nimikyltit jaetaan ilmoittautumispisteellä Koskipuistossa ja kerätään pois
Satakunnankadun ylityksen jälkeen.

Partiolaisten vanhemmat
Partiolaisten vanhemmat ja EVP:t ovat tervetulleita Lähtöselvitykseen Koskipuistoon ja
seuraamaan paraatia marssireitin varteen.
Halutessaan he voivat osallistua myös lippukunnan mukana paraatiin.

Mo r o n P e r ä ko n t t i k i r p p i s
Aamulehden Moro-liitteen järjestämä peräkonttikirppis järjestetään samana päivänä
Keskustorilla. Keskustorilla on tuolloin yli 400
kirpparimyyjää runsaasti asiakkaita. Tämä on
hyvä ottaa huomioon esim. paraatia katsomaan tulevien pysäköintipaikkojen mietinnässä.

Yleiset ohjeet
Reissun ohjelmissa on toivottavaa esiintyä
partioasussa tai vähintään partiohuivi kaulassa
tai muussa lippukunnan sopimassa asussa.

WWW.HP.PARTIO.FI/REISSU2015

#HPPARTIO
#REISSU2015

K A R T TA KO S K I P U I S T O S TA
Lähtöselvityksen infotiski
Särkänniemi rannekkeiden ja ruokalippujen noutopiste
Lippukunnan ilmoittautuminen
Lippukuntien nimikylttien nouto
Ansiomerkkien saajien kokoontuminen
Lippulinnaan tulevien kokoontuminen

•

Ensiapu

•

Bajamaja-WC:t (7 kpl)

Pikku Kakkosen
puisto
D

LAVA

•
•
•
•
•
•

C
B
A

MARSSIMINEN
Paraatin marssijärjestys
Suomen lippu vartijoineen
5m
Suomen lippujen lippulinna
10 m
Paraatinjohtaja Riina Aspila
10 m
Piirin lippu
10 m
Mannerheim-solkien saajat
10 m
Lippukunnat
MARSSIJÄRJESTYS LIPPUKUNNAN SISÄLLÄ
Lippukunnan nimikyltti
3m
Lippukunnanjohtaja
3m
Lippukunnan lippu ja vartijat
(lippuvartijat marssivat lipun rinnalla,
eivät takana)
3m
Rumpalit
3m
Lippukunnan jäsenet
Etäisyys seuraavaan lippukuntaan 5 metriä.

Suomen lippujen lippulinna
Jokaisen lippukunnan, josta osallistuu paraatiin
yli 50 partiolaista, on ilmoitettava vähintään
yksi ryhdikäs samoaja, vaeltaja tai aikuinen
lipunkantajaksi Suomen lippujen lippulinnaan.
Myös pienemmät marssiosastot voivat ilmoittaa lipunkantajia. Lipunkantajan tulisi olla
riittävän vahva kantamaan lippua myös tuulisessa säässä.
Jokaisella lipunkantajalla tulee olla täydellinen
partioasu, valkoiset hansikkaat, sininen baretti
ja lipunkantovyö. Lipun, hansikkaat, baretin
ja lipunkantovyön saa tarvittaessa lainaan.

Lippulinna seuraa Lähtöselvityksen omalta
paikaltaan ja marssii paraatijoukon edessä.
Ilmoitattehan lippukuntanne lippulinnaan tulijan 11.5. mennessä osoitteeseen partiotoimisto.tampere@partio.fi.

Marssireitti ja marssiminen
Tänä vuonna marssitaan Koskipuistosta Särkänniemeen. Paraatijoukko ohjataan Koskipuistosta Hämeenkadulle ja marssikynnys on
Koskikadulla.
Marssireitti jatkuu Hämeenkatua pitkin Hämeenpuistoon ja siitä Satakunnankadun ylityksen jälkeen Hämeenpuiston päähän, Nääshallin
ohitse Mustalahden liikennevaloista Kekkosentien ylitse ja Särkänniemen alaportille.
Kaikkien lippukuntien on seurattava turvallisuussyistä annettua marssireittiä vähintään
Satakunnankadun ylitykseen saakka. Särkänniemeen menijöiden on ylitettävä Kekkosentie
ehdottomasti ohjattua reittiä pitkin.
Paraatin vastaanotto on Hämeenkadulla Keskustorin kohdalla ennen Raatihuonetta.
Liikenteenohjaajat saattavat pysäyttää paraatin hetkeksi liikenteen vuoksi esimerkiksi
Satakunnankadulla ja Hämeenpuiston päässä
sekä Kekkosentien ylityksessä.
Liikkeellelähtö marssikynnykseltä tapahtuu
klo 12.00 paraatinjohtajan käskystä. Marssikynnykselle, Koskikadulle, siirrytään tiivistetyin välein, jotta mahdollisimman moni lippukunta on ajoissa valmistautumassa marssia
varten.
Paraatissa marssitaan kuusi partiolaista rinnakkain. Pienimmät lippukunnat voivat halutessaan yhdistyä esimerkiksi sisar- tai veljeslippukunnan kanssa samaan marssiosastoon.

Tällöin lippukuntien liput ja lippukunnanjohtajat
marssivat rinnakkain. Sopikaa tästä etukäteen
lippukuntien kesken ja saapukaa Koskipuistoon
samaan aikaan ja menkää yhdessä samaan
katsomosektoriin.

Jos omaleimaisuutenne vaatii jotain ”erityisjärjestelyjä”, laitathan niistä viestiä etukäteen
Partiotoimistolle, Helille: heli.lehtomaki@
partio.fi. Kaikkien mahdollisesti mukana tulevien välineiden tai vempeleiden on pysyttävä
paraatin etenemisvauhdin mukana.

Lippukunnan etäisyys seuraavaan on 5 metriä.
Marssietäisyydet otetaan marssikynnyksellä.
Lippukunnan johtajisto huolehtii etäisyyksien
säilymisestä koko marssin ajan – se helpottaa
liikenteenohjaajien tehtäviä. Katujen risteyksissä kaarrot tehdään pyöreinä kulmina.

Osallistumisprosenttiin lasketaan myös ne
lippukunnan jäsenet, jotka ovat paraatin aikana
erilaisissa palvelutehtävissä tai esimerkiksi
lippulinnassa lipunkantajina.

Paraatin vastaanotto

Vuoden 2014 hämäläiset voittajat olivat:
• Yhteislippukunnat: Nokian Eräveikot
• Tyttölippukunnat: Liekkitytöt
• Poikalippukunnat: Kanavan Vartijat

Paraatin vastaanottajat seisovat Hämeenkadun oikealla puolella Keskustorin kohdalla.
Kun lippukunta saapuu vastaanottopaikalle,
partiolaiset tekevät partiotervehdyksen ja
liput tekevät kunniaa. Jos lippukunnalla on
soittokunta tai rummut, soitto lopetetaan juuri
ennen Keskustoria.
Paraatin vastaanottajana toimii tänä vuonna
Viinikan Sinityttöjen ja Tampereen Lastenparlamentin hallituksen puheenjohtaja Maria
Markkula, 11v.

Marssikilpailu
Lippukunnat osallistuvat Omaleima-marssikilpailuun. Arvosteluperusteina ovat osallistumisprosentti, marssiosaston ryhmitys,
partioasun yhdenmukaisuus, iloinen, näyttävä
ja riemukas fiilis sekä lippukunnan omaleimaisuus. Omaleimaisuus voi olla lippukunnan
toimintamuotojen esilletuomista, yhtenäistä
asustusta, teemaa jne.
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Paraatin päättyminen
Paraati päättyy Hämeenpuistossa Satakunnankadun ylitykseen. Sen jälkeen lippukunnilta
kerätään kyltit pois ja tämän jälkeen lippukunta siirtyy edelleen yhtenä ryhmänä jatkuvasti
edeten Särkänniemeen liikenteenohjaajien
ohjeiden mukaisesti.
Ne lippukunnat, jotka eivät tule Särkänniemeen sijoittuvat Lähtöselvityksessä sektoriin
D. Paraatin jälkeen he voivat siirtyä Satakunnankadun ylityksen jälkeen yhtenä ryhmänä
parhaaksi katsomalleen kokoontumispaikalle,
esimerkiksi Pyynikin uimahallin seudulle tai
Tallipihalle. Muistakaa noudattaa erityistä varovaisuutta katujen ylityksissä.

Järjestäjät ja ensiapu
Liikenteenohjaajat tunnistaa keltaisesta liivistä.
Ensiapuryhmän jäsenillä on punainen liivi.

#HPPARTIO
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MARSSIREITTI
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Marssireitin pituus
Koskipuistosta
Särkänniemeen
2,3 km

SÄRKÄNNIEMI-INFO
Aukiolo- ja näytösajat

Ruokailut

•

ENNAKKOON TILATUT 10 € RUOKALIPUT

•
•
•
•

Huvilaitteet, Koiramäki ja Akvaario
avoinna kello 12:00-19:00.
Näsinneulan näkötorni on avoinna
kello 11:00-23:30
Planetaariossa näytökset ovat
kello 13:00-18:00 puolen tunnin välein.
Delfinaariossa näytökset
kello 13:00, 15:00 ja 17:00.
Koiramäessä näytelmät
kello 13:30, 15:30 ja 17:30.

P a r t i o l a i s t e n r a n n e k ke e t
•

•

Sinisellä Elämysrannekkeella pääsee
huvittelemaan Särkänniemen huvilaitteissa pituusrajat huomioiden sekä kohteissa:
Delfinaario, Akvaario, Planetaario, Näsinneulan näkötorni, Koiramäki.
Keltaisella Laiterannekkeella pääsee huvittelemaan Särkänniemen huvilaitteissa
pituusrajat huomioiden. Laiterannekkeen
voi päivittää Särkänniemen lipunmyyntipisteissä Elämysrannekkeeksi 5 eurolla.

Ruokaliput käyvät 10 € arvoisina maksuvälineinä Särkänniemen ruokapisteissä.
Tarjouksena lipukkeilla saa esimerkiksi jonkun
alla olevista:
• Ravintola Huvimajan Kotiruokabuffan
• Pizzeria Pellen pizzabuffan
• Neulasen Varhaisperunasalaattia & tuoremakkaraa sekä iso limu
HUIVITARJOUS
Partiolaiset, joilla on huivi kaulassa, saavat
myyntipisteistä 5 €:n tarjoushintaan:
• juusto-/kasvishampurilainen ja pieni juoma
(Burgers),
• Mustamakkaraa ja puolukkahilloa sekä
pieni juoma,
• Hod Dog kahdella nakilla ja pieni juoma.

Särkänniemen huvilaitteilla toteutetaan pituusmittauksia.
Alle 100-senttiset pääsevät ilmaiseksi kohteisiin ja laitteisiin. Poikkeuksena on planetaarionäytös, joka ei ole sallittu alle 3-vuotiaille.
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ESIMERKKEJÄ RUOKAPISTEISTÄ:
Ravintola Huvimaja 11:00-18:00
• Näsinneulan juurella, planetaarioaulasta
löytyy sisäänkäynti Ravintola Huvimajaan.
• Huvimajassa on tarjolla perinteistä kotiruokalounasta (lihapullia, myös kasvisvaihtoehto) noutopöydästä.
Pizzeria Pelle 12:00-18:30
• Näsijärven rannalla sijaitseva Pizzeria Pelle
tarjoaa buffassaan herkullisia pizzoja.
Pellessä on myös iso terassi, joten Pellessä on mahdollista ruokailla joko sisällä tai
ulkona.
Burgers 12:00-18:00
• Niemen nokassa, huvilaite Tyrskyn vieressä, kohoaa Burgers. Hampurilaisravintolasta saa erilaisia hampurilaisia (myös kasvis,
gluteeniton), ranskalaisia, kylmiä ja kuumia
virvokkeita. Osa asiakaspaikoista on sisällä
ja osa ravintolan takana olevalla suurella ja
osin katetulla terassilla.
Neulanen terassiravintola 12:00-18:00
• Näsinneulan juurella sijaitseva Männikköterassi on muuttunut Särkänniemen
juhlavuoden kunniaksi terassiravintola
Neulaseksi. Neulanen tarjoilee rentoa ja
rouheaa katuruokaa Ravintola Näsinneulan
hengessä.
Suolapala 11.30-19:00
• Suolapala-grillistä tarjoillaan perinteisiä
suomalaisia grilliherkkuja kaiken kokoisille
huvittelijoille. Esiintymislavan laidalla sijaitsevan Suolapalan makkararanskalaiset
kaikilla tilpehööreillä tainnuttavat sudenkin
nälän. Tarjolla myös manselaista mustaamakkaraa puolukkahillolla.

WWW.HP.PARTIO.FI/REISSU2015

Pelitori snacks 11.30-18:00
• Pelitorin grillin valikoimista löytyvät herkulliset ja reilun kokoiset lihapalloannokset. Kannattaa myös kokeilla herkullisia
paneroituja broilerin fileitä. Snacks sijaitsee
uudella Pelitorin alueella.
Koskiaukion hodari 12:00-19:00
• Heti Särkänniemen pääportin luota löytyy Hodari-kioski. Kioskilta saat hodareita
aamusta iltaan, mennessäsi tai tullessasi.
Kylmät juomat täältä ja kahveet viereisestä
Koskiaukion kioskista.
Koskigrilli 12:00-18:00
• Matkalla Koiramäkeen voi pysähtyä Half Pipen kupeessa olevaan Koskigrilliin vaikkapa
hodarille, makkaraperunoille tai vaikkapa
perustamperelaiselle mustalle makkaralle!
Koskigrillin edustalla on ruokailijoille varattu terassi.
ERITYISRUOKAVALIOT
Lähes kaikissa myyntipisteissä on tarjolla
laktoosittomia ja gluteenittomia tuotteita, joita
voi tiedustella henkilökunnalta. Ruokapisteissä on pyritty minimoimaan gluteenittomien
raaka-aineiden kosketus ei-gluteenittomiin.
Koska kaikki tuotteet valmistetaan samoissa
tiloissa, on aineiden sekoittumista vaikea täysin ehkäistä.
Myös kasvisruokavaliota noudattavat on huomioitu useimmissa ruokapisteissä.
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R a n n e k ke e t

Samoajapiste

Särkänniemi-rannekkeet kannattaa jakaa
lippukuntalaisille vasta paraatin jälkeen. Lippukunta vastaa rannekkeiden kiinityksestä lasten
käsiin. Kadonneita tai rikkoutuneita rannekeita
ei korvata.

Samoaja: Haluatko tietää, mitä Sinulle on
tarjolla tänä syksynä? Haluatko päästä vaikuttamaan, mitä Roihulla tapahtuu? Kiinnostaako kansainvälisyys? Mikä on Explo? Onko
Kohulla tapaamasi samoajakaverisi kateissa?
Tule moikkaamaan samoajatyyppejä Särkänniemeen partioteltoille ohjelmalavan edustalle
klo 14-16 välillä, niin saat vastauksia näihin
kysymyksiin! Ensimmäisille kävijöille palkinto!

Instagram
Reissu2015 aikana kannattaa osallistua Instagram-kisaan. Nappaa
kuva, joka parhaiten kertoo juuri
sinun Reissustasi: tunnelmasta,
tapahtumasta, nähtävästä tai mistä haluatkaan, ja postaa se Instagramiin käyttäen ainakin #reissu2015 #hppartio ja #särkänniemi
hashtageja. Parhaat kuvat palkitaan!

PartioPiknik
Aikuisille on tarjolla Reissun keskelle pieni
hengähdyshetki: PartioPiknik. Hildénin veistospuiston luona voit hengähtää ja ihailla puiston
taidetta sekä maisemia Näsijärvelle. PartioPiknik on avoinna 13.30-15.00.

Bongaa BP

Mobiilisuunnistus
Huvipuistoa voit kiertää myös osallistumalla
mobiilisuunnistukseen. Suunnistus starttaa ja
päättyy partioteltoilta ohjelmalavan edustalta.
Suunnistusta varten tarvitset puhelimeesi QRkoodeja lukevan sovelluksen. Parhaat suunnistajat palkitaan!

Peruutusohjeet
Etukäteen tilattuja Särkänniemen rannekkeita
tai ruokalippuja ei lunasteta takaisin. Sairastumistapauksissa korvausta voi hakea partiovakuutuksen kautta.

Pidä silmäsi auki ja tartu tilaisuuteen kun bongaat BP:n! Puistossa kiertävä oikean kokoinen
BP tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden päästä
BP:ksi BP:n paikalle ja otattaa itsestään valokuvan. Valokuvia julkaistaan jo päivän aikana
sekä sen jälkeen mm. #hppartio-Instagramtilillä ja Facebook-sivuilla.
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M A R S S I VA H V U U S I L M O I T U S
Palautetaan 17.5. partioparaatiin saavuttaessa
Koskipuistossa olevaan ilmoittautumispisteeseen
kello 10:15-10:45 välisenä aikana.

LIPPUKUNTA:
MARSSIVAHVUUS*:
LIPPUKUNNAN LIPPU MUKANA 		

KYLLÄ 			

EI

LIPPUKUNNASTA OSALLISTUU
LIPUNKANTAJA LIPPULINNAAN

KYLLÄ

EI

OMA SUOMEN LIPPU MUKANA

KYLLÄ

EI

* MUISTA LASKEA MYÖS PALVELUTEHTÄVISSÄ
TAI KUTSUVIERAINA OLEVAT LIPPUKUNTASI JÄSENET!
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