
 
 

Riihimäki 12.3.2018 

Partiotervehdys Reetusta!     

Tämän kirjeen mukana tulee myös Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry:n, tuttavalli-

semmin REETUn, tämän toimintavuoden jäsenmaksulasku. Maksut ovat pysyneet entisellään; tavallinen 

jäsenmaksu on 40 € ja kannatusjäsenmaksu 70 €. Kiitos jo etukäteen osallistumisesta tärkeään varain-

hankintaamme!  

Löytyykö lähipiiristäsi joku entinen Erätyttö tai Eräpoika tai joku muu yleishyödyllistä toimintaamme 

tukemaan halukas, joka ei vielä ole liittynyt mukaan yhdistykseemme? Välitäthän tietoa tukiyhdistyk-

sestä eteenpäin. 

Hallitusvastuussa tänä vuonna toimivat puheenjohtajana Pekka Ylä-Soininmäki, varapuheenjohtajana ja 

talkoovastaavana Jaakko Nokkala, sihteerinä Heli Viremo, rahastonhoitajana Päivi Viilomaa sekä lippu-

kuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin.  

Reetun toiminta oli varsin vilkasta viime vuonna. Lippukuntien 100-vuotisjuhlavuosi näkyi myös Reetun 

toiminnassa. Reetu oli vahvasti mukana huhtikuussa järjestettyjen 100-vuotisjuhlien sekä kesällä olleen 

juhlaleirin järjestelyissä ja rahoittamisessa. 100-vuotisjuhlissa julkaistiin myös lippukuntien juhlajul-

kaisu. Mikäli et ole vielä hankkinut omaasi, julkaisua voi ostaa 10 €:n hintaan (+mahdolliset postikulut) 

olemalla yhteydessä Reetun rahastonhoitaja Päiviin (paivi.viilomaa@kolumbus.fi). 

Vuoden aikana tehtiin myös useita varainhankintatempauksia. Partiorokkaa järjestettiin kaksi kertaa ja 

varoja toimintaan hankittiin pitämällä kahviota Metsästysmuseon eri tapahtumissa. Varoja tarvittiinkin, 

sillä Reetun panos lippukuntien toimintamahdollisuuksien parantamiseksi oli edelleen suuri. Viime 

vuonna saatiin mm. remontoitua Partiotalon WC ja Malvan Eräleirillä rakennettua pesupaikka saunan 

eteen. Sekä Partiotalolla että Malvan Eräleirillä järjestettiin vuoden aikana useita talkoita. 

Tänä keväänä on tarkoitus saada tehtyä yhdistyksen soppatykille katos Partiotalon pihaan ja siivota 

Partiotalon kellari ylimääräisestä tavarasta. Partiotalon ikkunat alkavat olla tiensä päässä. Ikkunaremon-

tin suunnittelu aloitetaan kevään aikana kartoittamalla remontin aiheuttamia kustannuksia. Vaikka va-

rainhankintaa tehdään niin lippukunnissa kuin Reetussa paljon, on remontti niin iso, ettei sitä pystytä 

tekemään kerralla. Toivottavasti parin vuoden päästä on saatu uusittua kaikki talon ikkunat.  

Tehtäväänsä sitoutunutta talkooväkeä vain ei koskaan ole liikaa. Olet aina tervetullut mukaan auttamaan 

talkoissa! Reetun muista aikaansaannoksista voit lukea nettisivuiltamme, mistä löytyvät kaikki toimin-

takertomuksemme vuosien varrelta (www.reetu.fi/toiminta). Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille 

jäsenillemme.  

Reetu järjestää matkan Saariselälle 2.–9.7. Matka on suunnattu kaikille Reetun ja lippukuntien toimin-

nassa mukana oleville. Mikäli bussissa on vapaita paikkoja, ovat muutkin tervetulleita matkalle. Ohjeet 

matkalle ilmoittautumiseen ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.reetu.fi/lapinretki 

Seuraava Partiorokkaa kypsytellään lauantaina 28. huhtikuuta klo 1113 Partiotalolla. Tervetuloa sop-

paostoksille ja kahvittelemaan Partiotalon pihalle. 

Kiinnostaisiko talkootyö Kansainvälisillä Erämessuilla? Reetu on saanut hoidettavakseen Erämessujen 

infopisteiden järjestäminen 7.-10.6. 

Messut ovat auki torstaista sunnuntaihin, infopisteitä on kolme ja jokaiselle pisteelle tarvitaan kahteen 

vuoroon 2 henkilöä kerrallaan. Vuorot ovat:  

To 7.6. klo 10 (messut aukeavat klo 11)–15 ja 15–19.30 (messut sulkeutuvat klo 19) 

Pe 8.6. klo 10 (messut aukeavat klo 11)–15 ja 15–19.30 (messut sulkeutuvat klo 19) 

La 9.6. klo 9 (messut aukeavat klo 10)–14 ja 14–18.30 (messut sulkeutuvat klo 18) 

Su 10.6. Klo 9 (messut aukeavat klo 10)–14 ja 14–18.30 (messut sulkeutuvat klo 18)  



 
 
Vuoroihin voi ilmoittautua laittamalla sähköpostia paivi.viilomaa (at) kolumbus.fi. Talkooväki perehdyte-

tään tehtävään ja kiitokseksi talkoolaisille mahdollistetaan maksuton pääsy Erämessuille 

 

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, osoitetie-

doissamme on puutteita. Otathan yhteyttä, jos näin on! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENMAKSU toimintavuodelta 2018 

varsinainen jäsen  40 € 

kannatusjäsen 70 €  

Nordea FI 70 1132 3000 432255 

viite jäsenmaksua maksettaessa 201799 

Maksetaan yhdistyksen tilille 6.4.2018 mennessä. 

Seuraa toimintaamme 

www.reetu.fi 

Facebook: REETU - partiolaisten tuki 

 


