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Hei sinä Karkeloihin osallistuva juhlija! 

Tervetuloa Viestityttöjen ja Töölön Nuotio-
veikkojen Karkelot-juhlaretkelle Meilahden 
Valpurinpuistoon 17.-19.5.2019 juhlimaan 

80-vuotiaita lippukuntia! Retki on täällä  
ihan pian!

Tästä kirjeestä sinä ja vanhempasi löydätte 
kaiken tarpeellisen Karkeloihin valmistautu-
misesta, kuten tiedot retken aloitusajasta ja 
paikasta, varusteista, turvallisuudesta yms. 

Luettehan sen huolella läpi.

Kohta nähdään!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



MITKÄ KARKELOT?
Karkelot on ainutlaatuinen viikonloppuretki 

urbaanissa kaupunkiympäristössä Mei-
lahdessa, jossa juhlistetaan lippukuntien 

kunnioitettavaa 80 vuoden ikää. 

Karkeloissa on luvassa mieletöntä festa-
ritunnelmaista ohjelmaa koko viikonlopun 

verran, ja retki päättyy sunnuntaiseen lippu-
kuntien 80-vuotisjuhlaan, jonne vanhemmat 
ja senioritkin kokoontuvat. Karkelot-juhlaretki 

korvaa perinteisen Kevätretken sekä sen 
päätteeksi olevan kevätjuhlan. 

Retkialueena on Valpurinkenttä, jonne pysty-
tämme teltat ja jossa majoitumme. Ohjelma 
levittäytyy kentältä myös Valpurinpuistoon ja 

Meikun lähialueille. 

MISSÄ JA MILLOIN?

Tarpojat, samoajat ja aikuiset aloittavat 
retken perjantaina 17.5. klo 17.00 

Valpurinkentällä.

Sudenpennut ja seikkailijat (2007-2011  
syntyneet) aloittavat retken lauantaina 18.5. 

klo 9.00 Valpurinkentällä.

80v-juhla sunnuntaina 19.5. klo 12.00-
14.00 kaikille jäsenille, perheenjäsenille, 

ystäville ja senioreille 

MITKÄ VARUSTEET?
Retkellä tarvittavista varusteista on luettelo 

viimeisellä sivulla. Tässä muutama tarkenta-
va huomio varusteista:

1) Pakkaa mukaasi varusteet koko viikonlo-
puksi kuten mille tahansa muullekin retkelle. 
Vaikka yövymmekin lähellä kotia, ei retken 
aikana ole mahdollista käydä kotona tai 
lähteä hakemaan unohtuneita tavaroita.

2) Nimeä kaikki varusteesi kunnolla ja 
pakkaa niin, että tiedät mistä löydät mitäkin. 
Esimerkiksi ruokailuvälineitä käsitellään tis-
kattaessa isoina massoina, joten nimeäthän 

siis jokaisen aterimenkin.

3) Pakkaa kaikki varusteesi muovipusseihin, 
jotta ne pysyvät järjestyksessä eivätkä kastu

4) Vaikka päivät olisivat jo lämpimiä voi 
lämpötila yöllä laskea hyvinkin alas. Monien 
vuosien retkikokemukset ovat opettaneet, 

että talvimakuupussi ei välttämättä ole 
liioittelua. Otathan siis mukaan lämpimän 

makuupussin.

5) Riippumaton saa ottaa mukaan retkelle, 
mutta se ripustetaan niille osoitettuun 

paikkaan, jossa se on retken ajan kaikkien 
käytössä. Riippumatoissa ei saa nukkua.

6) Kännykkä on tällä kertaan mahdollista ot-
taa mukaan ja niitä saatetaan käyttää myös 
ohjelmassa. Jokainen osallistuja ei puhelinta 
tarvitse, joten mietittehän yhdessä vanhem-
pien kanssa onko puhelimen mukaanotto 
tarpeen. Huomioithan myös, että retkellä 
ei ole latausmahdollisuutta ja puhelimet 

pysyvät poissa ellei niiden käyttöön erikseen 
anneta lupaa. 

7) Voit varata retkelle mukaan pienen 
summan käteistä (esim. 5e) makeisia yms. 

pientä syötävää varten. Retken aikana 
voi tulla mahdollisuus ostaa esimerkiksi 

jäätelöä. 

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



Poikkeuksellinen retkiympäristö saattaa 
ymmärrettävästi herättää kysymyksiä sekä 

osallistujissa, että vanhemmissa, joten tässä 
muutama tarkennus. Jos joku retkijärjeste-
lyissä vielä mietityttää, ota yhteyttä retken-
johtoon niin kerromme mielellämme lisää. 

Tapahtumalle on haettu asiaankuuluvat luvat 
ja tehty vaadittavat turvallisuuteen liittyvät 
valmistelut kuten pelastus- ja turvallisuus-

suunnitelma.

Retken ensiapuvastaavana toimii lääkäri 
Suvi Stenbäck.

Retkellä on varauduttu tapaturmiin Suomen 
Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Retkialuetta vartioidaan johtajien ja muiden 
aikuisten toimesta ympäri vuorokauden.

Rinkat ja tavarat pidetään teltoissa sisällä.

Teltoissa nukutaan omien ryhmäläisten 
kanssa ja joka teltassa yöpyy johtaja.

Retkelle tulee pakata mukaan omat, 
retkeläiselle sopivat särky- ja allergialääk-

keet, mukaan tulee laittaa ohjeistus lapselle 
sopivasta lääkeannoksesta. Jutelkaa myös 
kotona, että lapsen on hyvä kertoa johtajalle, 
jos on tarpeen ottaa lääkettä retken aikana.

Sudenpennut liikkuvat ohjelmassa ryhmittäin 
johtajien saattamana. Seikkailijat, tarpojat ja 

samoajat vartioissa. 

VANHEMPIEN ROOLI
Koti-ikävä:

Kannusta ja innosta lasta etukäteen, tämä 
tosiaan on ainutlaatuinen elämys! Retkeltä 
ei ole mahdollista lähteä yöksi kotiin, joten 
jos epäilet mahdollista koti-ikävää, jutel-
kaa siitä etukäteen. Osallistujamäärä on 
todella suuri (noin 150 hlö) ja meidän on 
turvallisuussyistä tiedettävä, missä kukin 

on ilmoittautumisten mukaisesti. Koti-ikävä 
tarttuu erittäin helposti, joten toivomme, 

että ajatukset pysyvät ohjelmassa.  

Tule tutustumaan!

Lauantaina klo 9.30 lipunnosto.  
Retken aluksi on lipunnosto Meilahden 
ala-asteen pihalla, jossa uudet jäsenet 

antavat partiolupauksensa. Vanhemmat ovat 
halutessaan tervetulleita seuraamaan!

Lauantaina klo 11-14 toimintarastit.  
Valpurinpuistossa on keskipäivällä auki 

lapsiperheille sopivia, kierrettäviä pisteitä, 
joissa pääsee mm. tekemään graffitin, tutus-
tumaan Viestityttöjen sekä Nuotioveikkojen 

koloihin sekä Meilahden kirkon torniin. 

Lauantaina klo 18.30-20.30 iltafestivaali. 
Hiekkakentällä pääsee aistimaan hetkeksi 
festaritunnelmaa ja paistamaan vaahto-

karkin (Koti-ikävän ennaltaehkäisemiseksi 
toivomme, etteivät sudenpentujen ja seikkai-

lijoiden vanhemmat tule illalla alueelle)

Sunnuntaina klo 12.00-14.00 80-vuotisjuhla.

80-VUOTISJUHLA
Toivotamme vanhemmat ja muut perheenjä-
senet lämpimästi tervetuilleiksi lippukuntien 
80v-juhlaan sunnuntaina 19.5. klo 12.00! 

TURVALLISUUS, ENSI-
APU JA LÄÄKKEET

80v-juhla järjestetään partiohengessä 
ulkona Valpurinkentällä. Mukaasi tarvitset 

säähän sopivat vaatteet, istuinalustan, oman 
mukin kahvihetkeä varten sekä halutessa 
rahaa lippukuntatuotteiden ostoa varten. 

Pyydämme ilmoittautumista tarjoilujen 
varaamista varten 10.5. mennessä:  

https://bit.ly/paivajuhla-80v



VARUSTEET
Lähtiessä päälle:

Partiohuivi

Täytetty juomapullo

Kengät, joilla on hyvä kävellä

Säänmukaiset vaatteet

Rinkkaan:

Lämmin makuupussi (yöt touko- 
kuussa saattavat vielä olla kylmiä)

Makuualusta

Sadetakki ja sadehousut 
 (pakkaa helposti saataville)   

Vaihtohousut esim. verkkarit

Lämmin villapaita / fleecepaita

Riittävästi vaihtosukkia

Vaihtoalusvaatteet

Vaihtopaita

Villasukat

Yöpaita

Sormikkaat, pipo

Päähine / hattu

Hammasharja ja -tahna

Aurinkorasva

Hyttyskarkote

Omat henkilökohtaiset lääkkeet  
(myös särkylääke / allergialääke)

Laastaria

Muut hygieniatarvikkeet

Pikkureppu (lauantaipäivän  
ohjelmaa varten)

Ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, 
lusikka, haarukka, veitsi (nimikoi jokainen!) 

ja astiapyyhe kangaskassissa

Kynä ja pieni lehtiö (vedenpitävästi  
pakattuina)  

Tyhjiä muovipusseja 2 kpl

Taskulamppu ja varaparistot

Tulitikut

Kompassi

Taskurahaa

Herkkuja / omia pieniä eväitä

Sunnuntain päiväjuhlaa varten:

Partiopaita / sudenpennun paita  
(juhlavuosikangasmerkki ommeltuna  

oikeaan rintamukseen)

Siistit, mustat tai tummansiniset  
housut / farkut / hame

YHTEYSTIEDOT
Retkenjohtajat:

Juuli Rantaniemi, 044 0102607,  
juulir@windowslive.com  

Anu Lönnrot, 050 3814014,  
anu.lonnrot@gmail.com

SOSIAALINEN MEDIA
Retken tapahtumia voi seurata:

Viestityttöjen  ja Töölön Nuotioveikkojen 
Instagramista @viestitytot ja @nuotioveikot 
sekä lippukuntien Facebook-sivuilta. FB:sta 
löytyy myös Juhlaretki Karkelot -tapahtuma.


