
  
Partiotervehdys Reetusta!    Riihimäki 13.3.2016 
Tämän kirjeen mukana tulee myös Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry:n, 
tuttavallisemmin REETUn, kymmenennen toimintavuoden jäsenmaksulasku. Maksut ovat py-
syneet entisellään; tavallinen jäsenmaksu on 40 € ja kannatusjäsenmaksu 70 €. Kiitos jo etu-
käteen osallistumisesta tärkeään varainhankintaamme! Löytyykö lähipiiristäsi joku entinen 
Erätyttö tahi -poika tai joku muu yleishyödyllistä toimintaamme tukemaan halukas, joka ei 
vielä ole liittynyt mukaan pieneen mutta sinnikkääseen yhdistykseemme? Tee päivän hyvä 
työ ja houkuttele hänet mukaan!  
Hallitusvastuussa ahkeroivat tällä hetkellä puheenjohtajana Pekka Ylä-Soininmäki, varapu-
heenjohtajana Timo Sinivuori, sihteerinä Heli Viremo, rahastonhoitajana Päivi Viilomaa, tal-
koovastaavana Jaakko Nokkala sekä lippukuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin.  
Reetun toiminta oli varsin vilkasta viime vuonna. Vuoden aikana järjestettiin kaksi Partiorok-
kaata sekä hankittiin varoja toimintaan pitämällä kahviota Metsästysmuseon eri tapahtumis-
sa. Varoja tarvittiinkin, sillä Reetun panos lippukuntien toimintamahdollisuuksien paranta-
miseksi oli edelleen suuri. Partiotalon ulkoseiniin tehtiin korjausrappaus ja kellariin tehtiin uu-
si ovi sekä luukut. Partiotalon pihaa siivottiin muutamaan otteeseen talkoilla. Malvan Eräleiril-
lä pidettiin puutalkoita ja leirikeittiössä oleva Alfa korjattiin. 
Tehtäväänsä sitoutunutta talkooväkeä vain ei koskaan ole liikaa. Olet aina tervetullut mukaan 
auttamaan talkoissa! Reetun muista aikaansaannoksista voit lukea nettisivuiltamme, mistä 
löytyvät kaikki toimintakertomuksemme vuosien varrelta (www.reetu.fi/toiminta). 
Lippukunnat täyttävät 100 vuotta ensi vuonna. Lippukuntien juhlavuoden juhlajulkaisua on 
alettu tekemään Juhani Jatun ja Eero Kivisen johdolla. Löytyykö sinulta kuvia lippukuntien 
toiminnasta vuosien varrelta? Tai olisitko kiinnostunut kirjoittamaan juhlavuonna julkaista-
vaan juhlajulkaisuun muistelmia tai sattumuksia vuosien varrelta? Ota yhteyttä Päiviin, 
paivi.viilomaa@kolumbus.fi tai p. 040 518 7432.  
Nyt olisi mahdollisuus tulla talkooavuksi. Reetu on saanut hoidettavakseen Riihimäellä pidet-
tävien Kansainvälisten Erämessujen infopisteet 9.−12.6. Infopisteitä on messualueella kolme 
ja jokaisella tulee olla kaksi henkilöä kerrallaan. Vuorot ovat: torstaina 9.6. ja perjantaina 
10.6. klo 10.30−15 ja klo 15−19.15, lauantaina 11.6. ja sunnuntaina 12.6. klo 9.30−14 ja 
klo 14−18.15. Kaikille työvuoroissa oleville mahdollistetaan maksuton sisäänpääsy messuille 
joko ennen/jälkeen työvuoron tai jonain muuna messupäivänä. Tule mukaan talkooporukkaan 
ilmoittautumalla Päiville (paivi.viilomaa@kolumbus.fi, p. 040 518 7432). 
Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenillemme. Seuraava Partiorokkaa kypsytellään 
partioviikon lauantaina 23. huhtikuuta klo 1113 Partiotalolla. Tervetuloa soppaostoksille! 
Aurinkoista kevättä! 
toivottaa Reetun hallituksen puolesta  
Pekka - puheenjohtaja 
pekka@reetu.fi 
 
p.s. Tämä sama kirje lähti jäsenistöllemme myös sähköpostitse. Jos et saa jompaa kumpaa, 
osoitetiedoissamme on puutteita. Otathan yhteyttä, jos näin on! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erilaisia talkoita, myyjäisiä, Partiorokkaa ja paljon muuta on mahtunut  
REETUn toimintaan. 
 
JÄSENMAKSU toimintavuodelta 2016 
varsinainen jäsen  40 € 
kannatusjäsen 70 €  
Nordea FI 70 1132 3000 432255 
viite jäsenmaksua maksettaessa 201799 
Maksetaan yhdistyksen tilille vappuun 2016 mennessä. 
 
Seuraa toimintaamme 
www.reetu.fi 
Facebook: REETU - partiolaisten tuki 
 


