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REISSU 2017 Tampereella!

Tervetuloa viettämään Hämeen Partiopiirin perinteistä paraatiretkipäivää Tampereelle! 
Hienoa, että olette lähteneet mukaan ja olette yksi 91 mukaan ilmoittautuneesta lippu-
kunnasta. Yhteensä osallistujia on tulossa paraatiretkipäivään lähes 4000! Huippujuttu 
nähdä meitä näin isosti koolla juhliaksemme kevättä, partiota ja satavuotista Suomea. 
Tervetuloa siis tapaamaan ympäri Hämettä saapuvia vanhoja tuttuja ja solmimaan uu-
sia tuttavuuksia!

Luvassa on jälleen huikea Reissu, jossa satavuotias Suomi näkyy perinteisessä paraatis-
sa satana sudenpentuna minilippuineen paraatin kärjessä, satavuotiaiden lippukuntien 
rivistöinä paraatin etunenässä sekä lippukuntien omissa teemapukeutumisissa. Onhan 
teillä jo asut kunnossa? Paraatin jälkeen ohjelma jatkuu Särkänniemen lavalla, missä 
pistetään yhdessä bileet pystyyn Jenni Jaakkolan ja OJS:n kanssa!

Iloista (ja toivottavasti aurinkoista) Reissua

Heli         Anni
Heli Vuorinen        Anni Ylinen
tapahtuman johtaja      tapahtuman johtaja
Harjusiskot        Härmälän Ilvestytöt

PARAATIRETKIPÄIVÄN OHJELMA

10.30   Ilmoittautuminen alkaa, 
   Koskipuisto
   Lippukunnat saapuvat 
   ja ryhmittäytyvät
 
11.15   Ilmoittautuminen päättyy

11.30   Ansiomerkkien jako, 
   Koskipuisto

12.00   Paraati
   Koskipuisto-Hämeenkatu-
   Hämeenpuisto-Särkänniemi

14.00-15.00  Ohjelmaa, Särkänniemen lava

15.30-16.00  Yhteyshenkilöiden kahvit
   Maisemaravintola Välke

#reissu2017 @reissu2017

Lisätietoja paraatiretkipäivästä saat
 
Partiotoimistolta: 
Heli Lehtomäki 
p.050 3110 921
heli.lehtomaki@partio.fi 

tai tapahtuman johtajilta: 
Heli Vuorinen 
040 7388 534 
heli.vuorinen@hp.partio.fi

Anni Ylinen 
050 4669 525 
anni.ylinen@hp.partio.fi

LISÄTIETOJA



Linja-autot kannattaa purkaa esimerkiksi 
linja-autoasemalla, rautatieasemalla tai 
Lapintiellä. 
Koskipuistoon siirryttäessä lippukunnan 
tulee noudattaa liikennesääntöjä ja yleistä 
varovaisuutta. Heti tämän jälkeen lin-
ja-autot voi viedä Särkänniemen alapark-
kipaikalle.

Lippukunnat ilmoittautuvat Koskipuiston 
rannassa kello 10.30-11.15 välisenä aikana. 

Lippukunnasta yksi henkilö tulee ilmoit-
tamaan lippukuntansa ilmoittautumis-
pisteelle Koskipuiston rantaan, jonne hän 
palauttaa lippukunnan marssivahvuus-
lomakkeen ja saa mukaansa etukäteen 
tilatut Särkänniemen rannekkeet ja ruo-
kaliput sekä yhteyshenkilön kahvilipun ja 
lippukunnan nimikyltin.
Ansiomerkkien saajat kokoontuvat Pikku 
Kakkosen puiston alaportille klo 11.10.
Suomen lippujen lippulinnaan tulijat saa-
puvat Suomen lipun kanssa Koskikadun ja 
Hämeenkadun kulmaukseen klo 11.30. 
Sudenpentujen lippulinnaan tulijat ko-
koontuvat Rosson edustalla klo 11.30.

Muistakaa mainita marssivahvuusilmoi-
tuksessa myös ne lippukunnan jäsenet, 
jotka osallistuvat paraatin järjestelytehtä-
viin tai ovat kutsuttuina vieraina seuraa-
massa paraatia.

Koskipuistoon järjestäydytään järjestyk-
senvalvojien ohjeiden mukaan ansio-
merkkien jakoa varten lavan edustalle.

Koskipuistossa on 12 bajamajaa puiston 
reunalla. Suositeltavaa on käydä vessassa 
jo ennen Koskipuistoon saapumista.

Järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaa-
jien ohjeita on noudatettava.

LIPPULINNA
Jokaisen lippukunnan, josta osallistuu pa-
raatiin yli 50 partiolaista, on ilmoitettava 
vähintään yksi ryhdikäs samoaja, vaeltaja 
tai aikuinen lipunkantajaksi Suomenlip-
pujen lippulinnaan. Pienemmätkin mars-
siosastot voivat ilmoittaa lipunkantajia. 
Lippulinnaan osallistuvat lasketaan mu-
kaan lippukunnan marssivahvuuteen. 

Lipunkantajan tulisi olla riittävän vahva 
kantamaan lippua myös tuulisessa säässä. 
Jokaisella lipunkantajalla tulee olla täy-
dellinen partioasu (partiopaita ja tumma 
alaosa tai vaihtoehtoisesti partiomekko 
sekä tummat kengät, halutessa partiopää-
hine), valkoiset hansikkaat ja lipunkan-
tovyö. Lipun, hansikkaat ja lipunkanto-
vyön saa tarvittaessa lainaan. Lippulinna 
marssii paraatijoukon edessä ja paraatin 
loppupuolella Hämeenpuistossa liput pa-
kataan suojapusseihin niille osoitettuun 
paikkaan.

100 SUDENPENTUA
Suomi 100 v. juhlavuoden kunniaksi pa-
raatin kärjessä marssii 100 sudenpentua 
Suomen lippujen kera. 
Ilmoittautuneet sudenpennut kokoontu-
vat Koskipuiston Rosson eteen 11.30 oman 
saattajan johdolla.
Sudenpentujen mukana kulkee saatta-
jia paraatin järjestäjien puolesta. Paraa-
tin jälkeen sudenpennut odottavat omia 
lippukuntiaan Royal Cafen (ent. Teboil) 
edessä Särkänniemen risteyksessä.

Lippulinnaan tulevien sudenpentujen 
toivotaan olevan siistiin, tummaan par-
tioasuun pukeutuneita ja reippaita par-
tiolaisia (ei värikkäitä alaosia tai kenkiä, 
väiski, jos on). Paraatin jälkeen suden-
pennut saavat tehtävästä palkkioksi it-
selleen heiluttamansa Suomen lipun sekä 
Reissu-tikkarin.

SAAPUMINEN TAMPEREELLE, ILMOITTAUTUMINEN 
JA PARAATIIN JÄRJESTÄYTYMINEN
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Paraatin marssireitti: Koskipuisto-Hä-
meenkatu-Särkänniemi
Reitin pituus on noin 1,9km.
Marssireitti kulkee sekä kadulla että jal-
kakäytävällä.
Paraatin vastaanotto on Keskustorin koh-
dalla.
Paraatissa marssitaan 4-6 partiolaista 
rinnakkain. Pienimmät lippukunnat voi-
vat halutessaan yhdistyä esimerkiksi si-
sar- tai veljeslippukunnan kanssa samaan 
marssiosastoon. Tällöin lippukuntien 
liput ja lippukunnanjohtajat marssivat 
rinnakkain. Jos samassa osastossa marssii 
useampi kuin yksi lippukunta, lippuvarti-
joita ei käytetä.

Lippukunnan etäisyys seuraavaan on 5 
metriä. Marssietäisyydet otetaan marssi-
kynnyksellä Koskikadulla. Lippukunnan 
johtajisto huolehtii etäisyyksien säilymi-
sestä koko marssin ajan – se helpottaa 
liikenteenohjaajien tehtäviä.
Marssi päättyy Hämeenpuiston ja Sata-
kunnankadun risteyksen jälkeen. Ne lip-
pukunnat, jotka eivät tule Särkänniemeen 
voivat poistua marssirivistöstä tässä koh-
taa.

Kyltit kerätään pois lippukunnilta Hä-
meenpuiston puolessa välissä.

PARAATIN VASTAANOTTO
Paraatin vastaanottajat seisovat Keskus-
torin kohdalla Hämeenkadun oikealla 
puolella. Kun lippukunta saapuu vastaan-
ottopaikalle, partiolaiset tekevät partio-
tervehdyksen ja liput tekevät kunniaa. Jos 
lippukunnalla on soittokunta tai rummut, 
soitto lopetetaan ennen vastaanottajien 
lavaa. Vastaanottokorokkeen läheisyydes-
sä musiikista vastaa Tampereen Kotkien 
soittokunta.
 
Paraatin vastaanottajana toimii Tampe-
reen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Sanna Marin.

MARSSIKILPAILU
Lippukunnat osallistuvat perinteiseen 
marssikilpailuun. Marssikilpailun teema 
on Suomi 100 v. juhlavuoden mukainen. 
Tuokaa paraatissa esiin miltä lippukun-
tanne näytti 100 vuotta sitten, entä miltä 
perustamisvuotenanne? Käyttäkää roh-
keasti mielikuvitustanne!
Paraatin marssikilpailun arvostelijat tu-
levat Reissu 2015 -staabista. Marssikil-
pailun tulokset julkistetaan ja palkinnot 
jaetaan paraatin ohjelmaosuudessa Sär-
känniemen lavalla klo 14-15.

MARSSIJÄRJESTYS
Suomen lippu vartijoineen
5 m
Suomen lippujen lippulinna
10 m
100 sudenpennun lippulinna
10 m
Piirinjohtaja Riina Aspila
10 m
Piirin lippu
10 m
Mannerheim-solkien saajat
10m
100 -vuotiaat lippukunnat
Lippukunnat

MARSSIJÄRJESTYS LIPPUKUNNAN SISÄLLÄ
Lippukunnan nimikyltti
3 m
Lippukunnanjohtaja
3 m
Lippukunnan lippu ja vartijat
(lippuvartijat marssivat lipun rinnalla,
eivät takana)
3 m
Rumpalit
3 m
Lippukunnan jäsenet

Etäisyys seuraavaan lippukuntaan 5 met-
riä.

LIIKENTEENOHJAUS JA ENSIAPU
Liikenteenohjaajat ja järjestyksenvalvojat 
tunnistaa keltaisista liiveistä. Ensiapu-
ryhmän jäsenillä on punainen liivi. 

MARSSIOHJEET
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PARAATIN PÄÄTTYMINEN
Paraati päättyy Hämeenpuistossa Sata-
kunnankadun ylitykseen. Tämän jälkeen 
lippukunta jatkaa Särkänniemeen siirty-
mistä hallitusti yhdessä joukossa liiken-
teenohjaajien ohjeita noudattaen.

LIPPUKUNTIEN KYLTIT
Lippukunnat saavat nimikylttinsä ilmoit-
tautumisen yhteydessä Koskipuistossa. 
Kyltit kerätään pois Hämeenpuiston puo-
lessa välissä paraatin päättyessä.

YLEISET OHJEET
Paraatipäivän ohjelmissa on suotava 
esiintyä partioasussa tai vähintään par-
tiohuivi kaulassa tai muussa lippukunnan 
sopimassa asussa.
Huomioikaa sään mukainen pukeutumi-
nen. 
Varautukaa sateeseen ja aurinkoisella 
säällä hatut päähän ja vesipullot mukaan!
Särkänniemessä wc-tilat ja vesipisteet 
löytyvät Särkänniemen kartasta.

PARTIOLAISTEN VANHEMMAT JA EVP:T
Partiolaisten vanhemmat ja EVP:t ovat 
tervetulleita seuraamaan paraatia marssi-
reitin varrelle sekä Särkänniemeen ohjel-
mapaikalle.
Paraatipäivänä marssin, ohjelmaosuuden 
sekä Särkänniemen huvitusten lisäksi on 
myös muuta tapahtumaa. Keskustorilla 
järjestetään Moron Peräkonttikirppis. Tä-
män yhteydessä on esimerkiksi seurakun-
tien edullinen soppatarjoilu, jonka tuotot 
menevät RuokaNysselle. Lisäksi seura-
kuntien kahvio on avoinna Keskustorilla, 
Vanhan kirkon läheisyydessä.

YHTEYSHENKILÖKAHVIT
Lippukuntien yhteyshenkilöille tarjotaan 
kiitokseksi panoksestaan kahviliput, jotka 
voi käyttää Maisemaravintola Välkkeessä 
15.30-16.00. 
Lippukunnille, jotka tilaavat yli 50 ranne-
ketta annetaan ylimääräinen kahvilippu.

RUNSAASTI REISSUMIELTÄ MATKAAN
Muistakaa ottaa mukaan reilusti iloista ja 
reipasta fiilistä. Katujen varret ovat var-
masti täynnä katselijoita, kun partiolais-
ten vanhemmat ja EVP:t ovat kokoontu-
neet seuraamaan marssia.

Vanhempien lisäksi katujen varsilla on 
varmasti paljon muitakin katsojia, kun 
Keskustorin valtaa Moron peräkonttikirp-
pis. 

OHJELMAA SÄRKÄNNIEMESSÄ
Särkänniemeen saavuttuaan lippukunnat 
voivat nauttia vapaasti laitteista ja huvi-
puiston muusta tarjonnasta klo 14 asti, 
jolloin kokoonnumme yhdessä Särkännie-
men lavalle. Kannattaa ohjeistaa osallis-
tujia käymään vessassa ennen ohjelman 
alkua.

Klo 14.00-n. 15.00 Särkän lavalla ohjel-
massa on lippukuntien esityksiä, palkin-
tojen jakoa ja tapahtumien esittäytymi-
siä. Koko ohjelman ajan meitä viihdyttää 
myös Jenni ja OJS!
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SÄRKÄNNIEMI-INFO

AUKIOLOAJAT
Huvilaitteet ja Angry Birds Land
12.00-19.00

Koiramäki
11.00-18.00

Akvaario
11.00-19.00

Näsinneula ja Ravintola Näsinneula
11.00-23.30

Planetaario-näytökset
11.30-18.00

Planetaarioelokuvat:
Puiden elämää: 
11.30, 12.30, 14.15
Me muukalaiset: 
12.00, 13.45, 15.30, 16.45, 18.00
Maasta maailmankaikkeuteen:
13.00, 14.45, 16.00, 17.15

LIPUT
Ennakkoon tilatut rannekkeet ovat Elä-
myspaketteja (ent. Elämysranneke).
Niillä pääsee kaikkiin laitteisiin pituusra-
jojen puitteissa. 

RUOKAILUT
Ruokaliput ovat Herkkuseteleitä ja ne 
käyvät maksuvälineinä kaikissa Särkän-
niemen ravintoloissa ja myyntipisteissä. 

Alueella on myös muutama ulkopuolisen 
tahon piste, joissa ne eivät käy (Midhill, 
Cafe Sara ja Kahvila Robson). Herkkusete-
lien arvo on 6 € ja niillä voi ostaa kaikkia 
myyntipisteissä olevia tuotteita, joiden alv 
on 14 %. Lipukkeet tulee käyttää yhdellä 
ostokerralla eli niistä ei saa rahaa takai-
sin.
 
Reissupäivänä kahdella 6 €:n Herkkuse-
telillä saa Pizzeria Pellen pizzabuffetin, 
Maisemaravintola Välkkeen lounasbuf-
fetin (lihapullabuffet) ja yhdellä 6 €:n 
Herkkusetelillä Burgersista esim. Tupla-
pihviburgerin tai X-Burgerin. Burgersin 
aterioiden hinnat vaihtelevat välillä 7,40 
– 10,50 € eli juuri Herkkusetelin hintaista 
ateriaa ei ole tarjolla, mutta erotuksen voi 
maksaa rahalla/maksukortilla.

Ravintolat ovat pääsääntöisesti avoinna 
huvilaitteiden aukioloaikojen mukaan.



KOSKIPUISTON KARTTA

MARSSIKYNNYS

SUDENPENTUJEN 
KOKOONTUMINEN
11.30

ILMOITTAUTUMINEN

     BAJAMAJAT

LAVA
ANSIOMERKIN 
SAAJIEN 
KOKOONTUMINEN



MARSSIREITTI



MARSSIVAHVUUSILMOITUS
Palautetaan 7.5. Reissuun ilmoittauduttaessa Koskipuistossa sijaitsevaan 

ilmoittautumispisteeseen 10.30-11.15.
Lippukunnan ilmoittautumisesta huolehtii 1-2 ihmistä.

LIPPUKUNTA:

MARSSIVAHVUUS:

LIPPUKUNNAN YHTEYSHENKILÖN NIMI:

PUHELINNUMERO REISSUN AIKANA:
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