
Toijalan Seudun Reserviläiset ry 
Jäsenkirje 3/2021 
 
Hyvää alkanutta kesää kaikille! 
 
Yhdistyksessämme tapahtuu myös kesän aikana. 
 
Paikallislehtemme Akaan Seudun MeNyt palstalla on ollut tiedoite sunnuntaista 6.6.2021 
Kesäolympialais tapahtumasta, joka alkaa klo 10.00 Saajanmajalla . Osoite Syrjäintie 298 
Akaa. 
Tapahtuma on koko perheelle tarkoitettu yhdessä olon merkeissä vietetty päivä leikkimieli-
sine kisoineen. Makkaran paistoa ja mehua tarjolla. Olemme kutsuneet paikalle myös Akaan 
Reserviupseerikerhon jäsenet perheineen.  Tervetuloa kaikille, toivottavasti Majalla nä-
emme runsaslukuisesti pitkän talven jälkeen! 
 
Kesäteatteri Toijalan näyttämö Satama 30.6.2021.  
Sitovat ilmoittautumiset puheenjohtajalle Virpi Rantalalle spostiin vipazu@gmail.com jonka 
jälkeen 20e maksu yhdistyksen tilille FI9454720440005237 viimeistään 13.6.2021 saamme 
varattua kaikille paikat näin korona aikana. Yhdistys maksaa väliaikatarjoilu kahvin ja 
pullan. 
 
Kesäretki Kuuskajaskari-Kylmäpihlaja 7.8.2021 
Yhdistyksen jäsenet tekevät retken, ei siis ole yhdistyksen retki. Mukaan voi tulla myös yh-
distyksen ulkopuolisia. 
Omilla autoilla ajo Rauman Poroholmaan. Automatkan hinnan veloittaa auton omistaja. 
Venematka Kuuskajaskariin ja Kylmäpihlajaan. Sitovat ilmoittautumiset sekä maksu Minna 
Reinille, reini.minna@gmail.com , tilille FI4080002014888894 tai käteisellä, viimeistään 
20.6.2021. Hinta 39 e + opastettu kierros 6,5 e/ hlö ja auton pysäköinti Poroholman leirintä-
alueella 20e (jaetaan auton matkustajien kesken). Lisäksi teen pöytävarauksen (lounas nou-
topöydästä) osallistujamäärän mukaan. Ruokailu maksetaan itse paikan päällä.  
Lähtö Poroholmasta klo 10:00 à Kylmäpihlaja klo 10.50, tutustuminen Majakkaan/saareen 
(aikaa n.1 h). Lähtö Kylmäpihlaja klo 12:00, Kuuskajaskari klo 12:20. Kuuskajaskarilla on 
ruokailu, opastettu kierros ja vapaata tutustumista. Lähtö Kuuskajaskarilta klo 15:50, Poro-
holma klo 16:20, jonka jälkeen kotimatka alkaa. 
 
2.8-8.8.2021 
Poroholma   Kuuskajaskari   Kylmäpihlaja 
10:00 >>  10:30 >>  10:50 
12:50 <<  12:20 <<  12:00 
16:20 <<  15:50 <<  15:30 
 

 

Lottamuseo-vierailu 16.10.2021 

Omilla autoilla ajo Tuusulaan. Automatkan hinnan veloittaa auton omistaja. 

Museovierailun hinta on 7,00 euroa. Lisäksi lounas Lottakanttiinissa. Tähän myös alustavat 

ilmoittautumiset Minna Reinille reini.minna@gmail.com. Tästä ilmoitamme seuraavassa jä-

senkirjeessä tarkennetun aikataulun lounas varauksineen. 



Yhdistyksemme tekee tällä hetkellä Toijalan satama-alueen yövalvontaa. Valvontaa on tehty 

kesästä 1974 lähtien katkeamattomasti.  

Järjestämme kesän aikana jäsenistöllemme näitä hienoja retkiä ja muita tapahtumia. Seu-

ratkaa siis yhdistyksemme MeNyt-palstaa paikallislehti Akaan Seudusta. 

 

Hyvää kesää kaikille! 

 

Virpi Rantala  

puheenjohtaja 


