Toijalan Seudun Reserviläiset ry
Jäsenkirje 1/2022, 1.3.2022
Tervehdys!
Vuosi 2021 oli yhdistyksen toiminnan kannalta haasteellinen COVID-19-pandemian vuoksi,
kuten monella muullakin yhdistyksellä. Toimintakertomusta tehdessäni kuitenkin huomasin,
että meidän yhdistys on ollut erittäin aktiivinen tasaisesti koko vuoden erilaisien tapahtumien, retkien ja yövalvonta tehtävien muodossa. Tämän vuoden 2022 kevätkokouksen jälkeen tulemme jakamaan kokouksen hyväksymän toimintakertomuksen vuodelta 2021 kaikille jäsenille, jotta he näkevät mitä viime vuoden aikana on tapahtunut. Sääntömääräinen
kevätkokous on huhtikuussa.
Hallitus vuodelle 2022
Uutena henkilönä hallituksessa on Jani Laaki. Heikki Ahola, Katja Ahola, Juuso Hyvärinen,
Tuija Leppimäki, Jukka Peräkivi, Ossi Reini, Jani Sundström ja Jere Virtala jatkavat halli tuksessa. Hallituksen jäsenten vastuualueet löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta
osoitteesta https://yhdistykset-akaa.fi/reservilaiset
Alkaneesta vuodesta
Akaan kaupungin kanssa jatkuu pitkäaikainen yhteistyö sataman alueen valvonnasta sekä
mahdollisista lisävalvontatöistä tilanteiden ja tilaisuuksien mukaan. Vuosi 2022 on 49. vuosi yhdistyksellemme sataman alueen valvonnassa.
Saajanmajan kevättalkoot pidetään yhdessä Akaan Seudun Reserviupseerikerho ry:n
kanssa. Veteraanipuiston siivoustalkoot ovat perinteisesti huhtikuussa.
Pyrimme koko vuoden ajan järjestämään erilaisia tapahtumia niin ammunnan, koulutuksen
kuin retkienkin muodossa samalla myös yhdistystä esille tuoden, jotta mahdollisimman
moni löytäisi meidät ja pääsisi mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Ammunnasta sen verran, että perinteisen ammunnan lisäksi yhdistyksemme aloittaa toiminnallisemman ammunnan keväällä ulkoratakauden alettua. Siitä informoimme myöhemmin. Siihen asti ammunnat sisäradalla jatkuvat normaalisti Pirtin alakerrassa.
Uusille jäsenille pidämme maalis-huhtikuussa infotilaisuuden yhdistyksemme toiminnasta.
Kaikista tapahtumista kerromme Akaan Seudun MeNyt-palstalla ja yhdistyksemme kotisivuilla.
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 65 vuotta. Juhlatilaisuus järjestetään sunnuntaina
20.3.2022 Pappilan koululla Toijalassa klo 14.00. Juhlatilaisuutta ennen yhdistys laskee
seppeleen Toijalan sankarihaudalle klo 12.00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita juhlaan! Kutsu tulee jokaiselle sähköpostiin ja osalle kirjeenä.
Yhdistyksemme osallistuu valtakunnalliseen reserviläisten verenluovutuskampanjaan 1.331.5.2022, jonka suojelijana on puolustusministeri Antti Kaikkonen. Kampanjan nimi on

Reserviläinen ei luovuta, paitsi verta. Veriryhmämme nimi on Toijalan Seudun Reserviläiset ry, kerro tämä luovuttaessasi verta. Lisätietoja kampanjasta osoitteessa:
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/missa-luovutat
Yhdistys tulee pitämään kodin varautumis- ja turvallisuuskoulutusta kuluvan kevään aikana.
Vuodesta on tulossa jälleen haasteellinen.
Pidetään yhdessä maanpuolustustaitoa ja -tahtoa yllä!
Virpi Rantala
puheenjohtaja

