Toijalan seudun reserviläiset jäsenkirje 1/2019
Vuoden ensimmäinen jäsenkirje. Tähän on koottu tapahtumia päivämäärineen sekä asioita
tiedoksenne.
Osa ja ainakin tärkeimmät päivämäärät sekä tapahtuma ovat luettavissa myös
Akaan seudun menyt -palstalla. Samoin Toimintakalenteri 2019 on valmistunut, ja se löytyy
yhdistyksemme kotisivuilta.
Koska yhdistykseemme on liittynyt runsaasti uusia jäseniä, on tässä jäsenkirjeessä myös yleisiä
pelisääntöjä sekä perustietoa. Uusia sekä myös vanhempia jäseniä toivotaan osallistuvan aktiivisesti
toimintaan. Uusille jäsenille on myös infotilaisuus, josta alempana tarkemmin.
Kunniavartiot
Vuoden aikana on kunniavartiotehtäviä, joihin kuuluu lipunkantoa, kunniavartiot sankarihaudan
kivellä, osallistuminen veteraanien tapahtumiin tai veteraanien avustaminen. Nämä tehtävät
hoidamme aina yhteistyösopimuksen edellyttämällä tavalla ja suurella kunnioituksella veteraaneja
kohtaan.
Tulonhankinta
Satamavalvonta on yhdistyksemme suurin ja tärkein tulonhankinta muoto. Tämä suoritetaan
Toijalan satamassa toukokuun puolivälistä elokuun lopulle. Neljä tuntia valvontaa kesäillassa.
Ammunta
Sisäratakausi jatkuu edelleen joka keskiviikkona 18:00 alkaen.
Radalla on yhdistyksen ilma-aseita ja panoksia käytettävissä, mikäli omaa asetta ei ole käytössä.
Yhdistyksen ammuntamestaruus ratkotaan ilma-aseilla pistooli sekä kiväärillä.
Kilpailut pidetään 6.3.2019. Mikäli et pääse silloin paikalle on mahdollisuus osallistua vielä
13.3.2019 Sarjojen parhaat palkitaan samana iltana. Ei osallistumismaksua.
Ampumakilpailujen järjestämisessä olemme myös aktiivinen toimija ja tämän vuoden piirin ilmaase mestaruuskilpailut järjestimme ampumavastaavan johdolla. Tästä kilpailusta tuli runsaasti
mitaleita yhdistykseemme.
Saajanmaja
Talkoot ovat 4.5 klo12:00 alkaen. Talkooväelle tarjoilut kahvia ja pientä purtavaa.
Samalla pidetään uusille jäsenille infotilaisuus.
Tehtävänä on polttopuiden siirtäminen liiteriin, laiturin kunnostaminen.
Sisältä siivotaan yhteiskokouksessa sovittuja tavaroita pois ja piha-alueen siistimistä.
Työkaluja kannattaa ottaa mukaan lapio, harava, kottikärryt, jne.
Toki työkaluja löytyy myös paikanpäältä, mutta homma etenee nopeasti, kun joitain työkaluja
tuodaan myös itse paikalle.
Palanut sauna on rakennettu uudelleen ja lopputarkastusta vailla oleva uusi sauna on jälleen
käytössä.
Rakennusurakka oli melkoinen voimien ponnistus.Kiitos siitä!
Saajanmajan vuokrauksesta sovittiin yhteiskokouksessa myös seuraavasti:
Jäsenistölle vuokra on edelleen 20,-/vrk
Tätä mahdollisuutta kannattaa käyttää, varsinkin viikolla on yleensä hyvin tilaa.
Tämä jäsenistölle vuokraaminen tarkoittaa sitä, että vuokraa majan itselleen, perheensä käyttöön tai
pitää majalla jonkin oman tilaisuuden. Esim: siskon miehen syntymäpäivät eivät ole tätä toimintaa,
vaan silloin pitää maksaa ulkopuoliselle määritelty vuokra.
Ulkopuolisille vuokra on 75,-/vrk ma-to

Ulkopuolisille vuokra on 130,-/vrk pe-su
Tämä ulkopuolisille vuokraaminen tarkoittaa sitä, että yhdistyksen jäsen vuokraa majan, jollekin
toiselle yhdistykselle, kerholle tai ammattiosastolle saunailtaa varten.
Näitä väärinkäytöksiä ei suvaita enään!
Tilaisuuksien luonnetta tullaan seuraamaan, koska yhteiskokouksessa hallituksen jäsenet joutuivat
jälleen kuuntelemaan miten röyhkeästi eräät jäsenistöstämme toimivat.
Ennen ja jälkeen vuokraamisen majavastaava käy majalla tarkastamassa tilanteen, mutta pitääkö
tulla tarkastamaan myös vuokraamisen aikana?
Hinnan korotus johtuu siitä, että majan tilillä ei ole rahaa, jolla majaa voidaan kunnostaa tai pitää
asiallisessa kunnossa. Eli yhdistyksen aktiiviset jäsenet hankkivat tuloja tekemällä töitä ja tulot
siirretään majan tilille.
Piirin kevätkokous on 5.2.2019 klo 18:30 kahvit ja varsinainen kokous on klo 19:00
PSPR vaakunasalissa eli vanhassa sotilaskodissa Parolannummella. Samassa tilaisuudessa
julkaistaan myös piirin 60v historiikki.
Tähän tilaisuuteen voivat osallistua kaikki jäsenet.
Sotilasarvon ylennys -esitykset pitää olla piirissä 29.3.2019. Mikäli sotilasarvon ylennyksen
edellytykset täyttyvät teemme piirille esityksen. Edellytysten täyttymisen ehdot löytyvät
puolustusvoimien sivuilta. Täytä liiton sivuilta löytyvä lomake ja toimita se puheenjohtajalle
ajoissa, jotta voimme yhdistyksessä myös käsitellä asian.
Reserviläisliiton palkitsemiset esitykset pitää olla piirissä 30.4.2019. Mikäli mitalin myöntämis
edellytykset täyttyvät teemme piirille esityksen. Toimita esitys puheenjohtajalle ajoissa, jotta
voimme yhdistyksessä myös käsitellä asian.
Yhdistyksen omat palkitsemiset. Vuoden ampuja, nuori jäsen, aktiivi jäsen. Nämä palkinnot voi
voittaa ainoastaan osallistumalla.
Liikunta ja toiminta.
Kevään aikana ratkotaan yhdistyksen keilamestaruus Akaan keilahallilla. Päivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin.
Saajanmajan marssi Toijalan keskustasta Saajanmajalle marssitaan suunnitellusti toukokuussa.
Matka on n. 17 km, josta loppumatka kuljetaan metsäautoteitä pitkin. Mikäli marssimatka on liian
vaativa voi matkan taittaa myös polkupyörällä maanteitä pitkin, jolloin matka on n. 20km.
Kummankin matkan varrella on myös huoltopiste.
Reserviläisurheiluliiton frisbeegolf mestaruus kilpailut järjestetään vuonna 2019 Tores toimesta.
Tänne voi tulla kilpailemaan Resul mestaruudesta. Aika ja paikka selviää myöhemmin.
Salibandy haasteottelu Akru (Akaan reserivupseerikerho - uusi lyhenne) vastaan Tores pidetään
9.2.2019 klo 15:00 Ideaparkin liikuntahallissa.
Mikäli olet joskus pelannut tai haluat osallistua, niin lähde mukaan. Ei oteta tosissaan, mutta voittaa
pitää kuitenkin. Huolto pelaa ottelun aikana.
Sähköinen kuntokortti on kaikilla käytössä. Kun käyt ampumassa tai liikkumassa merkkaa
suorituksesi Resul sähköiseen kuntokorttiin. Käyttäjämääriä sekä aktiivisuutta seurataan ja
perinteisesti olemme olleet piirintasolla aivan kärjessä.
Yhdistyksen vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii ja kaikille kiinnostuneille on esimerkiksi
taajamaetsintäharjoitus 28.3 tiedossa. Aika ja paikka on vielä avoin.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit ovat mm. Panssariprikaatissa.

Kursseille voi osallistua ja saavuttaa vapaaehtoisia koulutusvuorokausia. Myös itseänsä voi kehittää
ja kouluttaa kurssien toimihenkilöiksi osallistumalla kurssivääpeli, -kouluttaja tai -johtaja
koulutuksiin.
Mpk info -tilaisuus kaikille kiinnostuneille on Panssariprikaatissa 14.2.2019 klo 18:00.
MPK sitoutuneille on myös paikallinen Akaan toimikunta.

Kaikista edellämainituista asioista sekä eri asioiden vastaavista tai vetäjistä on tiedot
yhdistyksemme kotisivuilla. Myös kaikki hallituksen jäsenet mielellään kertovat mikäli haluat
johonkin toimintaan osallistua, mutta et tiedä kuka mistäkin asiasta vastaa.
Edellämainituista toiminnoista ja tilaisuuksista pyritään ilmoittamaa mahdollisimman kattavasti
myös Akaan seudussa Menyt -palstalla.
Toijalan seudun reserviläiset on varsin toimiva, aktiivinen sekä monipuolista toimintaa tarjoava
reserviläisyhdistys. Tapahtumat ovat meitä kaikkia varten.

Aurinkoista kevättä sekä hyviä hiihtokelejä toivottaen.
Ossi Reini
vääpeli

