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Tapahtumarikas kesä on kohta ohi ja syksy saapuu.
Ammunta
Ammuntaillat keskiviikkoisin klo 18 kaikille yhdistyksen jäsenille omilla tai yhdistyksen aseilla 
jatkuvat vielä toistaiseksi ulkona. Sisätiloihin siirtyminen tiedotetaan Akaan seudun MeNyt-
palstalla ja näillä kotisivuilla syys-lokakuun aikana.

Liikunta
Akaan Keilahallille on tarkoitus taas varata muutamia kertoja vuoroja edullisella omavastuulla.
Ilmoitetaan MeNyt-palstalla. Keväällä oli hyvin jäsenistöä mukana.

Järjestyksenvalvojille sekä kaikille kiinnostuneille on tarjolla voimankäytön koulutusta ja 
itsepuolustusta tarjolla Akaan Viialan Rasin voimailusalilla aina sunnuntaisin klo 12-14 välisenä 
aikana. Säännöllisemmin harjoitukset alkavat lokakuun alusta, koska ohjaajat ovat 
lisäkoulutuksessa syyskuussa.

Mukaan tarvitaan painitossut tai sisäpelikengät. Vapaaotteluhanskat, hammassuojat ja alasuojat on 
myös tarpeellista hankkia. Voi tulla kokeilemaan ja sen jälkeen hankkia, jos tuntuu mukavalta 
toiminnalta. Ainakin puheenjohtaja suosittelee.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään edelleen osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Perinteinen 
yhdistystapahtuma oli tänä vuonna Monarilla ja sen lähimaastossa, mjssä olimme varsin näyttävästi 
mukana. Hernerokkaa myytiin soppatykistä, Suomen hevonen esiintyi jne. 

Saajanmaja

Talkoita on tehty, toisen enemmän ja toiset vähemmän. Koska aktiivinen talkooporukka on jäänyt 
kovin pieneksi, pitää miettiä vuokrauskäytäntöä ensi vuodelle uudelleen.

Yleistä

Satamavalvonta oli myös tänä vuonna ja tämä sujui hyvin. Perinteinen valvojien saunailta on 16.9 
ko 17 Kangassaaren saunalla Akaan Toijalassa. Valvontaan osallistuneille on maittava ruoka 
juomineen tarjolla.

Tulevia tapahtumia, joihin kannattaa osallistua.

Samoin kuka ottaa asian hoitaakseen? Ettei kaikki työ kohdistuisi pelkästään muutamalle henkilölle 
niin näihin tapahtumiin halutaan uusia vetäjiä.



Tapahtumat on valmiiksi mietitty ja toteutettu, joten tehtävä on helppo. Saat kaiken tiedon mitä 
pitää tehdä, mutta jonkun pitää vastata asioista. Ole yhteydessä varapuheenjohtajiin Timo 
Leppäseen tai Jere Virtalaan ja sovi asiasta.

Itsenäisyyspäivän kynttilämyynti toteutetaan 2.12. klo 10-15. Kynttilät myydään sotaveteraanien 
hyväksi.

Reserviläisliiton hengellinen tapahtuma Joulutulet toteutetaan viikolla 50 ja päivä sovitaan 
tarkemmin.

Yleistä

Yhdistystä johtaa puheenjohtaja ja kymmenen henkilön vahvuinen hallitus. Oletko kiinnostunut 
osallistumaan yhdistyksen johtamiseen? Ilmoita kiinnostuksesi puheenjohtajalle, koska uusia 
henkilöitä ja mielipiteitä tarvitaan myös johtotehtävissä.

Yhdistyksen syyskokous on 11.10 Toijalan pirtillä osoitteessa Mustanportintie 4 klo 19 alkaen. 
Tervetuloa mukaan. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Hyvää syksyn alkua toivottaen,
Ossi Reini puheenjohtaja
PS. puheenjohtajan sähköposti muuttui ja on nyt ossi.t.treini@gmail.com.
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