
R I E H A  2 0 1 9
TNV-VT JUHLAKESÄLEIRI 22.–30.7.

Kohta joutuu taas armas aika, suvesta 
suloisesta puhumattakaan. Kesä lähestyy 
kovaa vauhtia, ja sen mukana vielä itse 
vuodenaikaa tärkeämpi spektaakkeli: Vies-
tityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen juhla-

vuoden kesäleiri, Rieha! 

Ilmoittaudu sinäkin mukaan tiistaihin 21.5. 
mennessä! Ohjeet ja lisätiedot löydät  

kääntöpuolelta.

Lippukunnat kokoontuvat Lopen Palolam-
melle kauniissa heinäkuisessa säässä juh-

listamaan 80v-juhlavuotta. 

Kesäleirimenojen ohessa käydään viikossa 
läpi koko kalenterivuoden kaikki juhlat uu-
denvuodenpäivästä jouluun – syntymäpäi-
viä ja valmistujaisia unohtamatta. Riehalla 
opitaan kaikki mahdolliset syyt juhlia, par-

tio-ohjelmalla höystettynä tietenkin!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



AJANKOHTA
Sudenpennut 24.–28.7.2019

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat  
22.–30.7.2019

Seniori- ja perheleiri 26.-28.7.2019

LISÄTIEDOT
Yleistiedot saa Viestityttöjen nettisivuilta:  

https://viestitytot.wordpress.com/rieha

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

YHTEYSTIEDOT
Leirinjohtaja: Arttu Brax, 050 4327261, 

arttu.brax@gmail.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 (2009-2011 synt.) 90e

Seikkailijat, tarpojat ja ROK-kurssilaiset 
(2003-2008 synt.) 140e

Samoajat (2001-2002 synt.) 30e

Jälki-ilmoittautuminen (22.5.-21.6.):  
su 135e / se-ta 210e / sa 45e

(sisarusalennus -20e yhteishinnasta)

* 
Leirimaksusta voi anoa taloudellisin 

perustein alennusta tai vapautusta va-
paamuotoisella hakemuksella, joka tulee 

lähettää sähköpostilla leirinjohtajalle 21.5. 
mennessä. 

Jos pääset osallistumaan leirille vain osaksi 
aikaa, otathan yhteyttä leirinjohtajaan ilmoit-

tautumisen ja leirimaksun osalta.

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

mukaisesti 21.5. mennessä! 

1. Mene osoitteeseen:  
https://kuksaan.fi/26247

2. Klikkaa ”Ilmoittaudu” ja ”Kirjaudu palve-
luun”, jolloin pääset kirjautumaan Kuksaan 
huoltajatunnuksillasi tai uutena käyttäjänä 

luomaan itsellesi PartioID:n (”Rekisteröidy”).

3. Kirjauduttuasi pääset täyttämään ilmoit-
tautumislomakkeen. Täytä kaikki kohdat ja 

klikkaa lopuksi ”Ilmoittaudu”

4. Maksa leirin osallistumismaksu Viesti-
tytöt ry:n tilille (FI40 8146 9710 1363 74) 
viimeiseen ilmoittautumispäivään 21.5. 

mennessä. Kirjoita maksun viestikenttään 
”Rieha - leiriläisen / leiriläisten koko nimi”. 
Maksu tekee ilmoittautumisesta sitovan.

* 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 

vielä 22.5.-21.6., mutta tällöin leirin hinta on 
puolitoistakertainen.

Seuraava leirikirje lähetetään kaikille ilmoit-
tautuneille kesäkuussa!


