Toijalan Seudun Reserviläiset ry
Jäsenkirje 2/2021
Tervehdys!
Kevät on lähtenyt hyvää vauhtia liikkeelle. Saajanmajalla talkoiltiin 17.4.2021 TORES:n ja
AKRU:n jäsenistöjen 15 aktiivijäsenen yhteisvoimin. Majan ympäristö siistittiin,saunapuita
valmistui ja majan ikkunat pestiin. Viikolla 17 majalla tapahtuu uima-alueen ruoppaus ja
alku kesän aikana keittiö saa uuden ilmeen.
Sääntömääräinen kevätkokous on Saajanmajalla 11.05.2021 klo 19.00 alkaen pandemian
rajoitteet huomioiden. Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Vaikka monet niin liikunnalliset kuin muutkin reserviläistapahtumat on koronaviruspandemian takia vielä toistaiseksi peruutettu, voi omatoimisesti lähteä etsimään polkupyörärasteja eri puolilta Akaata. Perinteinen polkupyöräsuunnistus alkaa tänä vuonna 19.4.2021.
Rasteja on etsittävänä 30 kpl. Aikaa niiden etsimiseen on 29.8.2021 saakka. Suunnistuksen idea on sama kuin ennenkin: kartan perusteella etsitään rasteja ja merkitään niistä löytyvät kirjaimet rastipaikkalomakkeeseen. Täytetty rastipaikkalomake palautetaan joko
sähköpostitse tai paperille tulostettuna Toijalan tai Viialan kirjastoon. Suunnistuksessa vähintään 16 rastia löytäneiden kesken arvotaan 100 euron ja 50 euron lahjakortit. Meillä yhdistyksessä on lisäksi oma sovellettu osio polkupyöräsuunnistuksen yhteydessä. Arvomme
kaikkien lomakkeen palauttaneiden kesken palkintoja. Jäsenistö voi palauttaa tämän toisen täytetyn lomakkeen löydettyään vähintään 15 rastia osoitteeseen Toijalan Seudun Reserviläiset ry, Rientotie 1 C 19, 37830 AKAA tai antaa suoraan puheenjohtajalle tai sihteerille. Linkki karttaan ja rastipaikkalomakkeeseen: DOC-tiedostomuodossa (297 kB) ja PDFtiedostomuodossa (948 kB).
Reserviupseeriliitto haastoi Reserviläisliiton Maaottelumarssin hengessä marssitapahtumaan 4.-25.5.2021 Esitän, että ainakin me osaltamme vastaamme haasteeseeen ja pyrimme saamaan mahdollisimman monen jäsenemme liikkeelle.Vähimmäissuoritus naisilla
on 10 km ja miehillä 15 km. Suoritukset ovat henkilökohtaisia. Asu marssilla on vapaa.
Marssikortti toimitetaan osoitteeseen Toijalan Seudun Reserviläiset ry, Rientotie 1 C 19,
37830 AKAA tai annetaan puheenjohtajalle tai sihteerille. Linkki maaottelumarssista ja
marssikorttiin: Lisätietoja maaottelumarssihenkisestä kuntotapahtumasta sisältäen
marssisuorituslomakkeen (PDF-tiedosto, 213 kB).
Satamavalvonta on alkamassa toukokuun lopulla ja valvontaa suorittaville jäsenille on tulossa toukokuun alussa valvontavuorolista ohjeistuksineen. Satamavalvonta on yhdistyksemme isoin vuosittainen tulon lähde.
Kesäkuun 6. pvä on Saajanmajalla jäsenistölle perheineen Kesäolympialaiset yhdessä
Akaan Reserviupseerikerhon jäsenistön kanssa. Tästä ilmoitamme MeNyt-palstalla ja yhdistyksen WWW-sivuilla lähemmin lisää.
Toivotan kaikille
kevätkokouksessa!
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