
KUTSU



TERVETULOA

Viestitytöt ja Töölön Nuotioveikot täyttävät tänä vuonna pyöreät 80 vuotta. Pitkää ikää 
aiomme tällä kertaa juhlistaa kokonaisen vuoden verran - koko vuosi täyttä juhlaa! 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme! Tästä juhlavuosikutsusta löydät juhlavuositapahtumien 
päivämäärät, hieman tietoa  juhlavuosimerkistä ja -pinsseistä  sekä sosiaalisen median 
tempauksista. Viereisen sivun vuosikellosta näet, miten saat juhlallisuuksista kaiken irti!

JUHLAVUOSITAPAHTUMAT

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme normaalin vuosittaisen toimintamme lisäksi 
muutamia erityisesti juhlateemaan sopivia tapahtumia:

 17.-19.5. Karkelot - juhlaretki Valpurinpuistossa  
 22.-30.7. Rieha - kesäleiri Palolammella
 4.-6.10. Pirskeet - lippukuntaretki Kiljavalla
 vk 42 Riennot - johtajiston syysvaellus  
 9.11. Bailut - iltajuhla (K-18) 

LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA

Jäsenet, jäsenten vanhemmat ja muilla sähköpostilistoilla olevat tulevat saamaan kaikista
juhlavuoden tapahtumista lisätietoa lähempänä jokaista tapahtumaa. Jos juhlavuosi

kuitenkin herättää kysymyksiä tai haluaisit varmistaa olevasi tiedotuslistalla, ota yhteyttä:
Saara Mutanen, 0405878958 / saara.mutanen@hotmail.com.

Seniorit: Edellisien juhlavuosien kaltaista kakkukahvitilaisuutta ei ole, vaan sen korvaa
Karkelot-juhlaretken päätteeksi, ulkona Valpurinpuistossa pidettävä, juhlava tilaisuus,

joka alkaa sunnuntaina 19.5. klo 12.00. Tervetuloa! Juhlan jälkeen on kahvitarjoilu. 
Lisätiedot Karkeloista: Juuli Rantaniemi, 0440102607 / juulir@windowslive.com.

Terveisin, Juhlavuositoimikunta

  sudenpennuille aikuisille johtajille
  seikkailijoille senioreille / ent. jäsenille
  tarpojille  jäsenten vanhemmille
  samoajille  & yhteistyökumppaneille

OTA SEURANTAAN

       Viestitytöt / Töölön nuotioveikot
      @viestitytot / @nuotioveikot
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JUHLAVUOSIMERKKI

Ompele kirjeen mukana tullut 
80v-juhlavuoden kangasmerkki 

samantien partio-/sudenpennun-
paitasi oikeaan rintamukseen.

AKTIIVISUUSKILPAILU

Vuoden päättävässä Puu-
rojuhlassa (vk 50) kustakin 

ikäkaudesta palkitaan eniten 
juhlavuosipinssejä keränneet 
huikeilla juhlavuosituotteilla! 

JUHLAVUOSIPINSSIT

Kerää vuoden aikana partio-
huiviisi mahdollisimman monta 

juhlavuosipinssiä! Jokaisesta 
juhlavuonna järjestettävästä 
tapahtumasta osallistuja saa 
itselleen pinssin: juhlavuosita-

pahtumista kultaisen, yöretkistä 
lilan, päiväretkistä ja -tapahtu-
mista valkoisen ja kilpailuista 

oranssin pinssin. 

LIPPUKKUNTATUOTTEET

Tilaa oma lippukuntahuppari, 
t-paita, kangaskassi tai muki 

TNV-VT nettikaupasta, ja kanna 
sitä ylpeydellä! Katso mainos 

kutsun mukana.

RIEHA

Osallistu Lopen Palolammella heinä-
kuun lopussa (sudenpennut 24.-28.7.) 

järjestettävälle juhlakesäleirille! Seniori- 
ja perheleiri on tarkoitus pitää 26.-28.7.

Lisätiedot: Arttu Brax, 0504327261 /
arttu.brax@gmail.com.

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!

Merkitse omat juhlahetkesi tunnisteella
#TNVVT80

VUOSI 2019

KARKELOT

Osallistu Valpurinpuistossa 
toukokuun puolivälissä järjes-

tettävälle, urbaanille juhla-
retkelle! Tapahtuma päättyy 
sunnuntaina 19.5. klo 12 alka-
vaan päiväjuhlatilaisuuteen. 

Seniorit, jäsenten vanhemmat 
ja yhteistyötahot toivotamme 
lämpimästi tervetulleiksi juuri 

päiväjuhlaan!

BAILUT

Osallistu täysi-ikäiselle johta-
jistolle, entisille jäsenille, yh-

teistyötahoille sekä halukkaille 
jäsenten vanhemmille tarkoi-

tettuun iltajuhlaan! Erilliset 
kutsut lähtevät syksyllä.

PIRSKEET

Osallistu lokakuun 
alussa Kiljavan Kassulla 
järjestettävälle yhteiselle 

lippukuntaretkelle!

RIENNOT

Osallistu johtajien syys-
lomavaellukselle!

SOSIAALINEN
MEDIA

Seuraa Nuotioveikkojen 
ja Viestityttöjen facebook- 

ja instagram-kanavista 
erilaisia juhlavuosikam-

panjoita! Luvassa on mm. 
ilmoittautumiskilpailuja 

ja 80 vuotta historiaa 
-kuvasarja.




