
 
 

Riihimäki 15.3.2017 

Partiotervehdys Reetusta!     

Tämän kirjeen mukana tulee myös Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry:n, 
tuttavallisemmin REETUn, tämän toimintavuoden jäsenmaksulasku. Maksut ovat pysyneet 
entisellään; tavallinen jäsenmaksu on 40 € ja kannatusjäsenmaksu 70 €. Kiitos jo etukäteen 
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? Välitäthän tietoa tukiyhdis-
tyksestä eteenpäin. 

Hallitusvastuussa tänä vuonna toimivat puheenjohtajana Pekka Ylä-Soininmäki, varapuheen-
johtajana Timo Sinivuori, sihteerinä Heli Viremo, rahastonhoitajana Päivi Viilomaa, talkoovas-
taavana Jaakko Nokkala sekä lippukuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin.  

Reetun toiminta oli varsin vilkasta viime vuonna. Vuoden aikana mm. järjestettiin kaksi Par-
tiorokkaata sekä hankittiin varoja toimintaan pitämällä kahviota Metsästysmuseon eri tapah-
tumissa. Varoja tarvittiinkin, sillä Reetun panos lippukuntien toimintamahdollisuuksien paran-
tamiseksi oli edelleen suuri. Lippukuntien pitkäaikainen haave saada Partiotalolle keittiö to-
teutui kesällä, kun REETUn avustuksella talolle rakennettiin keittiö vesipisteineen. Syksyllä 
talolle hankittiin vielä uusia kaappeja. Malvan Eräleirille hankittiin uusi laituri ja alueella pidet-
tiin puutalkoita. 

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 juhlivat 100-vuotiasta taivaltaan Harjunrinteen koululla lauantaina 22.4. klo 13 
alkaen. Juhla on tarkoitettu kaikille lippukuntien toiminnassa oleville ja olleille. Tarjoilujen 
vuoksi ilmoittautumiset juhlaan 7.4. mennessä Erätyttöjen lippukunnanjohtaja Hennalle 
(henna.kurki@elisanet.fi, p. 040 779 4420). Juhlissa on myynnissä myös Juhani ”Jade” Jatun 
toimittama lippukunnan juhlajulkaisu.  

Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenillemme.  

Seuraava Partiorokkaa kypsytellään pääsiäislauantaina 15. huhtikuuta klo 1113 Partiotalolla. 
Tervetuloa soppaostoksille ja kahvittelemaan Partiotalon pihalle. 

 

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, Malva-kävelyitä, Partiorokkaa ja paljon muuta on mahtunut  
REETUn toimintaan. 

 

JÄSENMAKSU toimintavuodelta 2017 

varsinainen jäsen  40 € 

kannatusjäsen 70 €  

Nordea FI 70 1132 3000 432255 

viite jäsenmaksua maksettaessa 201799 

Maksetaan yhdistyksen tilille 5.4.2017 mennessä. 

 
Seuraa toimintaamme 

www.reetu.fi 

Facebook: REETU - partiolaisten tuki 
 


