
Myötäpäivät 2. retkikirje

Matkaan lähdemme linja-autolla lauantaina 8.6. aamulla kello 5:00 Ynniltä. Todella 

aikainen lähtö on valitettavasti käytännön pakko, koska meidän pitää olla perillä Vaasassa 

jo kello 10:00. Matkaa varten kannattaa varata evästä, esimerkiksi sämpylä, hedelmä ja 

mehua. Karkkia linja-autossa ei saa syödä, jottei tule paha olo kesken matkan. 

Pysähdymme matkan aikana yhden kerran vessatauolle.

Takaisin Ouluun saavumme sunnuntaina 9.6. noin kello 17:00-18:00, riippuen siitä, miten 

pääsemme Vaasasta lähtemään. Tarkempia päivityksiä arvioidusta saapumisajasta 

päivitetään sunnuntaina päivän aikana lippukunnan nettisivuille. Paluumatkalle lippukunta 

hankkii kaikille kootusti matkaevästä.

Tapahtumassa tarjoillaan ruoka lauantain lounaasta sunnuntain lounaaseen.

Kolmen nuorimman ikäkauden käkausikohtaiset varustelistat löytyvät tämän kirjeen 

liitteenä. Samoajat ja vaeltajat voivat tarkistaa varustelistansa netistä: 

http://myotapaivat.fi/varusteluettelo/. Lippukunta huolehtii mahdolliset ryhmäkohtaiset 

varusteet kootusti. Etukäteen tilatut Myötäpäivä-t-paidat odottavat meitä perillä Vaasassa 

ja ne jaetaan siellä heti saapumisen jälkeen.

Ennen tapahtumaa kannattaa käydä vilkaisemassa mahdollisia päivityksiä tapahtumaan 

liittyen lippukunnan nettisivuilta: http://p  v.onmky.fi  .

Matkanjohtaja: Timo Mäntyvaara, 050 373 0142, timo.mantyvaara@gmail.com

Lisää infoa voit lukea tapahtuman nettisivuilta: http://myotapaivat.fi
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Sudenpennut 
  
Tarvitset yöpymistavarat yhdessä laukussa ja päivätavarat toisessa. Yöpymistavaroihin pääset 
käsiksi ennen avajaisia ja seuraavan kerran päiväohjelman jälkeen. Pakkaa tavarat  itse ja merkitse 
ne nimelläsi ja lippukunnallasi. Näin ne löytävät takaisin luoksesi, jos  ne hukkuvat tapahtuman 
aikana. Pakkaa yöpymistavarat erilliseen  laukkuun, reppuun tai rinkkaan, jonka voit 
jättää  ohjelmien ajaksi majoituskoululle.   

Pakkaa sinne:  

• Lattiamajoitusvälineet  
• Peseytymisvälineet 
• Vaihtovaatteita  
• Partioasu 

  
Ota mukaan erillinen reppu, johon pakkaat päivän aikana tarvitsemasi varusteet. 

• Jäsenkortti  
• Partiohuivi  
• Henkilökohtaiset lääkkeet  
• Istuinalusta ja muistiinpanovälineet  
• Sakset 
• Kaksi täysin ehjää kaupan normaalia muovipussia 
• Istuinalusta  
• Juomapullo 0,75 l täytettynä  
• Päälle säänmukainen vaatetus 
• Sadevarusteet 

  
 Vartio-/ryhmäkohtaiset: 

•  yksi aikuinen saattaja viittä sudenpentua kohden  
 

 
Lisätietoa varusteista ja valmistautumisesta saat lippukuntasi matkanjohtajalta tai Myötäpäivät 
yhdyshenkilöltä.  

  
 
 
 
 



 

Seikkailijat 
Tarvitset yöpymistavarat yhdessä laukussa ja päivätavarat toisessa. Yöpymistavaroihin pääset 
käsiksi ennen avajaisia ja seuraavan kerran päiväohjelman jälkeen. Pakkaa tavarat  itse ja merkitse 
ne nimelläsi ja lippukunnallasi. Näin ne löytävät takaisin luoksesi, jos  ne hukkuvat tapahtuman 
aikana. Pakkaa yöpymistavarat erilliseen  laukkuun, reppuun tai rinkkaan, jonka voit 
jättää  ohjelmien ajaksi majoituskoululle.   

Pakkaa sinne:  

• Lattiamajoitusvälineet  
• Peseytymisvälineet 
• Vaihtovaatteita  
• Partioasu  

  
Ota mukaan erillinen reppu, johon pakkaat päivän aikana tarvitsemasi varusteet. 

• Jäsenkortti  
• Partiohuivi  
• Henkilökohtaiset lääkkeet  
• Istuinalusta ja muistiinpanovälineet  
• Istuinalusta 
• Juomapullo 0,75 l täytettynä  
• Puukko 
• Sanomalehden keskiaukeama tai pari 
• Päälle säänmukainen vaatetus  
• Sadevarusteet 

  
Vartio-/ryhmäkohtaiset: 

•  yksi aikuinen saattaja viittä seikkailijaa kohden 
•  yhdet sakset  

  
Lisätietoa varusteista ja valmistautumisesta saat lippukuntasi matkanjohtajalta tai Myötäpäivät 
yhdyshenkilöltä.  

  
 
 
 
 
 
 



Tarpojat 
Tarvitset yöpymistavarat yhdessä laukussa ja päivätavarat toisessa. Yöpymistavaroihin pääset 
käsiksi ennen avajaisia ja seuraavan kerran päiväohjelman jälkeen. Pakkaa tavarat  itse ja merkitse 
ne nimelläsi ja lippukunnallasi. Näin ne löytävät takaisin luoksesi, jos  ne hukkuvat tapahtuman 
aikana. Pakkaa yöpymistavarat erilliseen  laukkuun, reppuun tai rinkkaan, jonka voit 
jättää  ohjelmien ajaksi majoituskoululle.   

Pakkaa sinne:  

• Lattiamajoitusvälineet  
• Peseytymisvälineet 
• Vaihtovaatteita  
• Partioasu 

  
Ota mukaan erillinen reppu, johon pakkaat päivän aikana tarvitsemasi varusteet. 

• Jäsenkortti  
• Partiohuivi  
• Henkilökohtaiset lääkkeet  
• Istuinalusta ja muistiinpanovälineet  
• Juomapullo 0,75 l täytettynä  
• Sadevarusteet 
• Päälle säänmukainen vaatetus 

  
 
 Lisäksi vartionjohtajalle: 

• Kännykkä, jossa äänet päällä ja akussa virtaa koko päiväksi 
• Kompassi 

  
Lisätietoa varusteista ja valmistautumisesta saat lippukuntasi matkanjohtajalta tai Myötäpäivät 
yhdyshenkilöltä.   

 

 

 

 

  
 
 
 


