Kesän huikein partiokokemus odottaa 12.-14.6., jolloin Pohjan Veikot osallistuu
koko lippukunnan voimin Pohjanmaan Partiolaisten Myötäpäiville. Tällöin Oulu
täyttyy lapsista ja nuorista kun kaksituhatta lasta, nuorta ja aikuista tutustuu
Ouluun kaupunkitapahtumassa, jossa liikutaan ympäristön, luonnon, kestävän
taiteen ja kulttuurin, kestävien ihmissuhteiden ja hyvinvoinnin sekä kestävän
teknologian ja yrityskehityksen teemojen ympärillä.
Myötäpäivillä on luvassa on toiminnallista ja hauskaa ohjelmaa kaikille ikäkausille.
Tapahtumassa pääset myös ystävystymään muiden pohjalaisten partiolaisten
kanssa! Pohjan Veikot majoittuu Myötäpäivillä Oulun keskusta-alueen koululla,
joka ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen
Tapahtuman ilmoittautuminen on jo auennut, ja sen löytää osoitteesta
https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/myotapaivat/ilmoittautuminen/
Tältä sivulta löytyy myös lisätietoa ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen
perumisesta.
Myötäpäiville ilmoittaudutaan siinä ikäkaudessa, johon osallistuja kuuluu tällä
hetkellä eli Kirahvit, Krokotiilit, Leijonat ja Seeprat ilmoittautuvat sudenpentuihin,
Hydra, Sirius, Lyyra, Orion, Pegasus, Taurus ja Kassiopeia seikkailijoihin ja Kettu,
Ilves, Näätä ja Lumikko tarpojiin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.2.2020.

Osallistumismaksut
Lippukunta tukee tapahtumaan osallistuvia pohjanveikkoja, joten tapahtuman
hinta lippukunnan jäsenille poikkeaa ilmoittautumissivulla ilmoitetusta.
Tapahtuman oikea hinta löytyy alta:
Osallistuja “early bird” (ilmoittautunut ennen 19.1.2020)
Osallistuja (ilmoittautunut 20.1. - 29.2.2020)
Ryhmänjohtaja, luotsi tai tekijä tapahtumassa

50 €
65 €
45 €

Kesätyö-/ Inttitakuu
Huolestuttaako, että et mahdollisesti pääsekään Myötäpäiville intin tai kesätöiden
takia? Ei hätää! Myötäpäivillä on voimassa kesätyötakuu, ja voit perua
osallistumisesi 10.5.2020 ja saat osallistumismaksusi takaisin. Lisätietoa
ilmoittautumissivulla.

Osallistumismaksustipendi
Myötäpäiville voit hakea piirin osallistumismaksustipendiä. Stipendi voidaan
myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Stipendiä haetaan
ilmoittautumisen yhteydessä Kuksan kautta. Tällöin osallistumismaksun
omavastuuosuus on 30 €, mutta lippukunnan tuen jälkeen omavastuu on 15 €.
Lisäksi Pohjan Veikkojen jäsenet voivat hakea tapahtumamaksuvapautusta
lippukunnalta.. Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
pohjanveikot@onmky.fi. Hakemukset käsittelevät lippukunnanjohtaja ja
apulaislippukunnanjohtaja luottamuksellisesti. Edellytyksenä lippukunnan
maksuvapautuksen myöntämiselle on, että osallistuja on hakenut myös piirin
Myötäpäivä-stipendiä.
Tapahtumaan osallistuvilla on oltava maksettuna Suomen Partiolaisten jäsenmaksu
vuodelle 2020.

Nähdään Myötäpäivillä,
terveisin matkanjohtajat
Arttu Saarnisaari
Juho Pasma

+358 4077 38 132
+358 4005 85 825

arttu.saarnisaari@posti.talonetti.fi
jpasma2@gmail.com
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