
K A R K E L O T  2 0 1 9
TNV-VT JUHLARETKI 17.-19.5.

Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen 
80v-juhlavuosi on jo hyvässä vauhdissa! 

Kevät etenee huimaa vauhtia, ja vuodenajan 
kiistaton kohokohta on pian käsillä: touko-

kuun puolenvälin juhlaretki Karkelot! 

Karkeloissa juhlavuotta juhlistetaan lippu-
kuntien ydinalueella Meilahden Valurinpuis-
tossa! Ilmoittaudu sinäkin mukaan sunnun-

taihin 28.4. mennessä!

Retkellä on luvassa mieletöntä festaritunnel-
maista ohjelmaa koko viikonlopun verran, 

ja retki päättyy sunnuntaiseen päiväjuhlaan, 
jonne vanhemmat ja senioritkin kokoontuvat. 
Karkelot-juhlaretki korvaa perinteisen Kevät-
retken ja sen päätteeksi olevan kevätjuhlan. 

Koe sinäkin partiotapahtuma tavallisesta 
poikkeavassa ympäristössä, tutuissa Mei-

lahden maisemissa!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



AJANKOHTA
Sudenpennut ja seikkailijat 18.–19.5.2019. 

Teille retki alkaa lauantaiaamuna klo 9.

Tarpojat ja samoajat 17.–19.5.2019.  
Teille retki alkaa perjantaina klo 17.

Seniorit ja vanhemmat 19.5.2019.  
Päiväjuhla alkaa sunnuntaina klo 12.

LISÄTIEDOT
Yleistiedot saa Viestityttöjen nettisivuilta:  

https://viestitytot.wordpress.com/karkelot

Kampanjoita ja kilpailuja voi seurata  
instagramissa ja facebookissa:  
@viestitytot / @nuotioveikot

YHTEYSTIEDOT
Retkenjohtaja: Juuli Rantaniemi,  

044 0102607, juulir@windowslive.com

Mikäli ilmoittautumisessa ilmenee han-
kaluuksia, olkaa yhteydessä lippukunnan 

jäsenrekisterivastaavaan!

TNV: Johannes Klockars, 045 2327003, 
johannes.klockars@kolumbus.fi

VT: Salla Kauppi-Pastor, 041 5106885, 
salla.k.kauppi@gmail.com

HINTA
Sudenpennut ja seikkailijat  

(2007-2011 synt.) 20e

Tarpojat ja ROK-kurssilaiset  
(2003-2006 synt.) 30e

Jälki-ilmoittautuminen (29.4.-10.5.):  
su-se 30e / ta 45e

  
Retkimaksu sisältää muonituksen lisäksi 

ennennäkemättömän ohjelman ja uudenlai-
sia elämyksiä kaupunkiympäristössä!   

Retkimaksusta voi anoa taloudellisin 
perustein alennusta tai vapautusta va-

paamuotoisella hakemuksella, joka tulee 
lähettää sähköpostilla retkenjohtajalle 28.4. 

mennessä. 

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksa-jäsenrekis-
terin kautta. Ilmoittaudu alla olevien ohjeiden 

mukaisesti 28.4. mennessä! 

1. Mene osoitteeseen:  
https://kuksaan.fi/26297

2. Klikkaa ”Ilmoittaudu” ja ”Kirjaudu palve-
luun”, jolloin pääset kirjautumaan sisään 

huoltajatunnuksillasi.

3. Kirjauduttuasi pääset täyttämään ilmoit-
tautumislomakkeen. Valitse alasvetovalikos-
ta ilmoitettava, täytä kaikki kohdat, ja paina 

lopuksi ”Ilmoittaudu”.

4. Maksa retken osallistumismaksu 
Viestitytöt ry:n tilille (FI40 8146 9710 1363 
74) viimeiseen ilmoittautumispäivään 28.4. 
mennessä. Kirjoita maksun viestikenttään 
”Karkelot - retkeläisen koko nimi”. Maksu 

tekee ilmoittautumisesta sitovan.

  
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 

vielä 29.4.-10.5., mutta tällöin retken hinta 
on puolitoistakertainen.

Seuraava retkikirje lähetetään kaikille ilmoit-
tautuneille toukokuun ensimmäisellä viikolla!


