Riihimäki 25.3.2020
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 tai Eräpoika tai joku muu yleishyödyllistä toimintaamme
tukemaan halukas, joka ei vielä ole liittynyt mukaan yhdistykseemme? Välitäthän tietoa tukiyhdistyksestä eteenpäin.
Hallitusvastuussa tänä vuonna ovat puheenjohtajana Pekka Ylä-Soininmäki, varapuheenjohtajana ja talkoovastaavana Jaakko Nokkala, sihteerinä Heli Viremo ja muina jäseninä Hanni Laaksonen, Nina Toivanen sekä lippukuntien johtajat Julia Sinivuori ja Pasi Salin. Reetun rahastonhoitajana jatkaa Päivi Viilomaa.
Reetun toiminta oli varsin vilkasta viime vuonna. Vuoden aikana tehtiin myös useita varainhankintatempauksia. Partiorokkaa järjestettiin Partiotalolla kaksi kertaa ja varoja toimintaan hankittiin pitämällä kahviota Metsästysmuseon eri tapahtumissa. Varoja tarvittiinkin, sillä Reetun panos lippukuntien toimintamahdollisuuksien parantamiseksi oli edelleen suuri. Vuoden 2019 toimintakertomus on luettavissa osoitteessa http://reetu.fi/toimintakertomus-2019/
Tänä vuonna on tarkoitus saada tehtyä yhdistyksen soppatykille katos Partiotalon pihaan. Partiotalon
ikkunat alkavat olla tiensä päässä. Ikkunaremontin suunnittelua jatketaan miettimällä ja selvittämällä
remontin rahoitusta. Vaikka varainhankintaa tehdään niin lippukunnissa kuin Reetussa paljon, on remontti niin iso, ettei sitä pystytä tekemään kerralla. Toivottavasti tänä vuonna päästään aloittamaan
ikkunaremontti yläkerran ikkunoiden osalta.
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). Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille
jäsenillemme.
Korona-viruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen ei Reetu ole tehnyt vielä suunnitelmia kevään ja alkukesän ohjelmasta. Partiorokkaa-tapahtumaa ei ainakaan kevään aikana tulla järjestämään. Myös
muita varainhankintaan liittyviä tapahtumia jouduttanee perumaan. Tämän vuoksi jäsenmaksut ja uusien jäsenten mukaan saaminen on entistä tärkeämpää. Tiedotamme www-reetu.fi -sivuilla sekä Facebookissa, kun toiminta taas alkaa.

Aurinkoista kevättä toivottaa Reetun hallituksen puolesta
Pekka - puheenjohtaja
pekka@reetu.fi

JÄSENMAKSU toimintavuodelta 2020
varsinainen jäsen
kannatusjäsen

40 €
70 €

Nordea FI 70 1132 3000 432255
viite jäsenmaksua maksettaessa 201799
Maksetaan yhdistyksen tilille 30.4.2020 mennessä.
Seuraa toimintaamme
www.reetu.fi
Facebook: REETU - partiolaisten tuki

Joko olet hankkinut lippukuntien 100-vuotisjuhlissa julkaistun juhlajulkaisun.
Mikäli et ole vielä hankkinut omaasi, julkaisua voi ostaa 10 €:n hintaan (+mahdolliset postikulut) olemalla yhteydessä Reetun rahastonhoitaja Päiviin
(paivi.viilomaa@kolumbus.fi).

