Toijalan seudun reserviläiset jäsenkirje 2/2017
Tapahtumarikas kesä on koittanut.
Historian sivu kääntyy, koska hallitus on päättänyt lopettaa näiden paperisten jäsenkirjeiden
lähettämisen.
Jäsenkirje toimitetaan jatkossa vain sähköisesti, ja paperiset tiedotteet ovat luettavissa Akaan
seudun MeNyt-palstalla.
Syynä tähän ovat postituskustannukset, työmäärä ja jäsenkirjeen vaikuttavuus. Jäsenkirjeen
vaikuttavuutta on mitattu tutkimalla, miten paljon jäsenkirjeessä mainittuihin tapahtumiin ja
toimintoihin osallistuu väkeä, joilla ei ole sähköpostia, ja mittaustulokset olivat selkeät.
Paperiversio loppuu tähän.

Ammunta
Ampumaharjoittelu siirtyy kesäkaudeksi Ruskeakiven radalle 17.5.2017 alkaen. Yhdistyksen aseet
ovat käytettävissä. Rynnäkkökiväärillä pääsee ampumaan seuraamalla MPK:n WWW-sivuilta
tapahtumia.

Liikunta
Akaan keilahalli avasi ovensa, ja varasimme sinne vuoron joka on 23.5 klo 18. Samalla sovitaan
myös jatkosta, varataanko lisää vuoroja. Kustannus on vain 4,00 euroa sisältäen kenkävuokran.
Kahvakuulajumppa jatkuu lauantaisin vetäjänään Katja Ahola, puhelin 040-767 9182.
Sähköinen kuntokortti on hyvin käytössä. Kaikilla on mahdollisuus tämän käyttämiseen.
Tarvittaessa opastusta antaa Jarmo Ahonen, puhelin 040-57 7645.

Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa tehdään edelleen osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Toijalan markkinoilla on koju
lauantaina 10.6. Kojulla on myynnissä kirjoja ja muuta pientä tavaraa. Tule käymään!
Mikäli haluat osallistua yhdistyksemme esittelyyn ja pieneen myyntityöhön, ota yhteyttä
Ossi Reiniin, puhelin 040-714 6563.
Perinteinen yhdistystapahtuma on tänä vuonna lauantaina 19.8.2017 Toijalan monitoimihallilla eli
Monarilla ja sen lähimaastossa. Sinne osallistutaan samanlaisella konseptilla kuin muutamana viime
vuonna Viialan Metsälinnassa järjestetyissä yhdistystapahtumissa.
Sosiaalisen median vaikuttavuutta on käytetty tunnettavuuden lisäämiseksi. Siinä ollaan onnistuttu
varsin hyvin.
Uusia jäseniä olemme saaneet tämän vuoden puolella runsaasti, ja naisjäsenten määrä on kasvanut
lähes 50%. Otetaan uudet jäsenet avoimin mielin mukaan toimintaan!

Saajanmaja
Eiköhän se sauna saada vielä pystyyn. Talkoita on tiedossa- osallistu!

Yleistä
Kesällä on paljon erilaista toimintaa: töitä ja tapahtumia. Kaikista näistä ilmoitetaan WWW-sivuilla,
Facebookissa ja Akaan Seudun palstalla siten, että mahdollisimman moni saavuttaa tiedon.
Satamavalvonta on taas tänäkin vuonna. Valvontalistasta voit katsoa koska on oma vuorosi. Tämä
on yhdistyksen tärkein tulonlähde, eli se kannattaa hoitaa kunnolla meidän kaikkien vuoksi.
Järjestyksenvalvontaa hoitaa pieni porukka ja tähän voi tulla mukaan. Yhdistys maksaa
järjestyksenvalvojakorttikurssin. Valvontatehtäviä on tarjolla myös Toijalan markkinoilla, ja niihin
voi osallistua ilman järjestyksenvalvojakorttia.
Järjestyksenvalvonnasta vastaa Marko Kivi, puhelin 045-881 9274. Hän organisoi myös
järjestyksenvalvojan peruskurssin, johon osallistuu jäseniä niin meiltä kuin muista yhdistyksistä.
Yhdistystä johtaa puheenjohtaja ja kymmenen henkilön vahvuinen hallitus. Oletko kiinnostunut
osallistumaan yhdistyksen johtamiseen? Ilmoita kiinnostuksesi puheenjohtajalle, koska uusia
henkilöitä ja mielipiteitä tarvitaan myös johtotehtävissä.

Hyvää kesän alkua toivottaen,
Ossi Reini
puheenjohtaja
P..S. puheenjohtajan sähköposti vaihtui ja on nykyisin ossi.t.treini@gmail.com

