
Myötäpäivät on vuoden 2013 suurin partiotapahtuma Pohjanmaalla. 8.-9.6.2013 yli 2000 
partiolaista kokoontuu Vaasaan juhlistamaan partiopiirimme viisivuotista taivalta. 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille partiolaisille ja partiomielisille - tervetuloa mukaan ihan 
jokainen, olipa aiempaa partiokokemusta tai ei!

Lauantaina puolen päivän aikaan partiolaiset piirimme jokaisesta kolkasta saapuvat 
Suomen aurinkoisimpaan kaupunkiin. Myötäpäivien ohjelmassa pääset kokemaan 
monenlaista partiohauskaa kaupunkiympäristössä. Ohjelmissa touhuat oman ikäkauden 
ryhmässä koko lauantain:

Sudenpennut liikkeelle! Tuulta kohti, Ilmalaakso on pelastettava! Ilmalaaksossa 
sijaitsevassa Bragen kylässä on tapahtunut kummia. Ilmalaakson energiatuulimylly on 
sammunut ja ilkeä Vastatuuli-velho on varastanut tuulimyllyn avaimen. Tuuletar Myötätuuli  
on kadonnut ja Bragen kylän asukkaat eivät saa energiaa enää mistään, kun tuulimylly ei 
toimi. Tarvitsemme tuuliviirejä, leijoja, tuulikelloja ja saippuakuplia! Laakson karttoja 
tutkimalla ja asukkaisiin tutustumalla energiatuulimylly voidaan vielä käynnistää.

Seikkailija navigoi Myötäpäivillä maalla ja vedessä sekä osallistuu huikeaan 
meriaiheiseen ohjelmaan. Myötätuuli puhaltaa viisi solmua paapuurista ja hyrrä kompassin  
on sekaisin. Hyppää messiin ja nauti menosta!

Tarpojat etsivät suuntaa tutkimusmatkalleen maa- ja merituulen avulla aurinkoisessa 
ja myötätuulisessa Vaasassa 8.-9.6.! Missä seuraava vihje on? Anna seikkailulle siivet ja 
pääset mukaan kesän kovatuulisimpaan pyörteeseen! Luvassa on seikkailu vastatuuleen, 
millaisella tuulivoimalla sinä aiot matkasi taittaa?

Samoajat ottavat kaupungin haltuunsa like a boss, ja puristavat Vaasasta ulos parhaat 
palat lauantain aikana. Mukaan tulee toistasataa samanikäistä tuttua ja tuntematonta, eikä  
ohjelma sovikaan alle 15-vuotiaille. Päivällä tahdin sanelee kaupungin syke, yöllä DJ 
samoajien omassa salapaikassa.



Sunnuntaina Myötäpäivät huipentuu, kun kaikki Pohjanmaan Partiolaiset marssivat pitkin 
Vaasan katuja. Voit lukea tapahtumasta lisää osoitteesta www.myotapaivat.fi.

Pohjan Veikot osallistuvat Myötäpäiville koko lippukunnan voimin sudenpennuista aikuisiin. 
Myötäpäiville ilmoittaudutaan palauttamalla ilmoittautumiskaavake Pohjan Veikkojen 
partiotiloissa ilmoitustaulun alla olevaan metalliseen postilaatikkoon 18.3.2013 
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova, ja jokaisella partiolaisella tulee olla Suomen 
Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna vuodelle 2013.

Myötäpäivien osallistumismaksu on 60 €, joka kattaa osallistujan matkat, ruuat, yöpymisen 
koululla sekä osallistumisen Myötäpäivien ohjelmaan. Vaasaan matkustetaan yhdessä 
linja-autolla: lähtö lauantai-aamuna ja paluu sunnuntaina. Osallistumismaksu laskutetaan 
jälkikäteen.

Myötäpäiville toivotaan myös partiolaisten vanhempia sudenpentulaumojen ja 
seikkailijajoukkueiden johtajiksi, jotta ko. johtajat pääsisivät osallistumaan oman 
ikäkautensa (samoajien ja vaeltajien) ohjelmaan. Em. johtajatehtävissä (eli ei osallistu 
oman ikäkautensa ohjelmaan) toimivien osallistumismaksu on 30 €. Ilmoittaudu rohkeasti 
mukaan ja merkitse omaan ilmoittautumiskaavakkeeseesi, minkä lauman tai joukkueen 
johtajana haluaisit olla.

Ilmoittautuneille toimitetaan lisätietoja aikataulusta ja varustelistasta lähempänä 
tapahtumaa. Kysymyksiin vastaa tapahtuman yhteyshenkilö Sirpa Juusola p. 0400220533, 
sirpa.juusola@gmail.com

Perumissäännöt
Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, tee se 
mahdollisimman pian lippukuntasi Myötäpäiväyhteyshenkilölle. Ilmoittautumisajan päättymisen 
25.3.2013 jälkeen osallistumismaksua ei palauteta, mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi 
Myötäpäiville. Jos peruutuksen syy on sinua tai lähiomaistasi kohdannut sairaus tai tapaturma, voi 
osallistumismaksun hakea lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta vakuutusyhtiön lomakkeella
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