
Toijalan Seudun Reserviläiset ry 

Jäsenkirje 4/2021 

 

Tervehdys! 

  

Kesä on kääntynyt kohti syksyä. Pikkuhiljaa alkavat illat pimenemään. Meillä yhdistyksessä 

on ollut suhteellisen normaalia toimintaa pandemiasta riippumatta, mutta kuitenkin pande-

mia huomioiden. Olen kiitollinen, että yhdistyksemme jäsenistö on välttynyt sairastumisilta. 

Aika on tällä hetkellä haasteellinen monella tavalla, mutta kuitenkin pyrimme pitämään toi-

mintaamme mahdollisimman normaalisti yllä. 

 

Ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia yhdistyksemme jäseniä ja heidän puolisoitansa, jotka 

ovat osallistuneet niin Sataman, Akaan Kirkon kuin Toukolan rippikoulujen yövalvontaan. 

Satama-alueen valvonta alkoi 27.05.2021 ja jatkuu edelleen vielä tämän elokuun loppuun 

asti. Haastetta on ollut aluksi pysyä kaikkien muuttuvien asioiden perässä, mutta hyvin 

olemme haasteisiin vastanneet ja joka ilta olemme valvonnan suorittaneet. Erittäin ISO kii-

tos! Lisäksi Akaan seurakunta otti minuun yhteyttä 28.5 perjantaina, syystä että Akaan kir-

kon turvajärjestelmä oli pettänyt ja että he tarvitsivat yövalvontaa Akaan kirkkoon 28.-31.5. 

väliseksi ajaksi. Sain hyvin pienessä ajassa tähän tehtävään hälyytettyä valvojia. Tästäkin 

erittäin ISO kiitos! Tämän kirkko valvonnan johdosta Akaan seurakunta lähestyi minua jäl-

leen ja kysyivät, pystyisimmekö vastaamaan 5 viikkoa (3.7-4.8 väliseksi ajaksi) rippikoulu-

laisten yörauhasta Toukolassa Toijalassa. Vastasin tietenkin, että KYLLÄ. Tämä valvonta 

oli todellinen haaste, sillä mietin jo, saanko päällekkäin sataman valvonnan kanssa jäse-

nistöä valvomaan rippikoulujen öitä viiden viikon ajaksi. Kyllä sain. Meidän Toijalan Seudun 

Reserviläisten yhteishenki ja pyyteettömyys auttaa tarvittaessa on luja ja vahva. Olen erit-

täin ylpeänä kertonut piirihallituksessa meidän lujasta yhteen kuuluvuudesta. Jokainen 

teistä jäsenistä on erittäin tärkeä!  

 

KUTSUN KAIKKI valvonnoissa mukana olleet jäsenet ja valvonnassa mukana olleet puolisot 

kiitoslounaalle 11.9 lauantaina klo 14.00 Sataman Kangassaaren saunamökille viettämään 

yhteistä aikaa. Pandemiasta johtuen pystytämme telttakatoksia saunan edustaan, joissa 

ruokailu tapahtuu. Varaattehan siis lämmintä vaatetusta päälle. Olisi mukava nähdä mah-

dollisimman moni paikalla ja päästä vaihtamaan kasvokkain kuulumisia jäsenistön kanssa.  

Päivän aikataulu lauantaina 11.9.2021 

 

14.00 Tervetulomalja/puhe 

         Ruokailu 

          Jutustelua ja jälkiruokakahvit 

18.00 Päivä vaihtuu iltaan 

Sauna lämpiää, ja saunailtaa viettämään jäävät aloittavat illanistujaiset.  

          Yhdistys tarjoaa muutaman saunajuoman ja grillimakkaran. 



 

Ilmoittautumiset lounaalle 27.8.2021 mennessä. Lounas on gluteeniton ja laktoositon. Ilmoi-

tathan muut ruoka-aineallergiat/veg. ilmoittautuessasi. tuija.leppimaki@hotmail.com. 

  

Olen ollut kuluvan kevään ja kesän 2021 aikana Akaan kaupungin kanssa yhteydessä 

Akaan Laaksolan näyttelytiloista. Tarkoituksena saada näyttelytilat Akaan Sotilaspoikien 

käyttöön ja samalla muiden veteraanijärjestöjen käyttöön. Kävin katsomassa tilaa yhdessä 

Sotilaspoikien-, Sotaveteraanien ja Sotainvalidien edustajien kanssa keväällä. Olen allekir-

joittanut vuokrasopimuksen 13.8.2021 Akaan kaupungin kanssa kyseisestä tilasta. Kau-

punki saneeraa samalla inva-wc:n ja inva -rampin tiloihin, joten esteetön kulku näyttelytiloi-

hin on tulossa. Olen luvannut jäsenistömme apua Akaan Sotilaspojille näyttelyyn asetetta-

vien tavaroiden kantamisessa ym:ssa tarvittavassa, heidän niin tarvitessaan, kuten kaikille 

Akaan veteraanijärjestöille. Tämä on yhdistyksellemme hyvää veteraanien perinnetyötä. 

  

Lottamuseo-vierailu 

Yhdistys on järjestämässä Lottamuseo-vierailun Tuusulaan lauantaina 16.10.2021  

Lotta Svärd -säätiön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Omilla autoilla ajo Tuusulaan. Automatkan hinnan veloittaa auton omistaja. 

Museovierailun hinta 7,00 euroa. Yhdistys maksaa museovierailun. Retkellä lounas on 

omakustanteisesti Lottakanttiinissa/Marskinmajalla. Ilmoittautumiset Minna Rei-

nille reini.minna@gmail.com. Retkipäivään katsomme lisäksi mahdollisen käynnin joko Il-

mailumuseossa tai/ja Marskin majalla. Ilmoittautuneille tarkennetaan päivästä lähemmin. 

  

Taitokilpailut  

Etelä-Hämeen reservipiirien taitokilpailut järjestetään tänä vuonna lauantaina 28.8.2021 

Paikka: Anna Tapion koulu, Silmontie 2, 36720 AITOO. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen yhdistyksittäin tulee tehdä viimeistään 19.08.2021 

Tänne ilmoittautumiset minulle vipazu@gmail.com. Mahdollisimman pian. Yhdistyksen net-

tisivujen kanssa on ollut hiukan ongelmia, joten ilmoittautuminen on minulle NYT. 

 

Tulevia tapahtumia 

27.8. perjantaina yhdistys on Urjalan torilla kertomassa toiminnastaan yhdessä Urjalan-Kyl-

mäkosken Reserviläiset ry:n kanssa. Meillä on myöskin arpajaiset ja pienimuotoinen myynti 

reserviläistuotteista. Tervetuloa kaikille! 

28.8. Piirien taitokilpailut Aitoossa. 

11.9. Satamavalvojien lounas Kangassaaressa. 

18.9. Ampumapäivä uusille lajista innostuneille henkilöille ja paikkana Ruskeakivi. 

Seuratkaa siis yhdistyksemme MeNyt palstaa paikallislehti Akaan Seudusta. 

16.10. Lottamuseo-vierailu. 



Ensi vuonna yhdistys täyttää 65 vuotta. Kaikki jäsenemme, jotka olette kiinnostuneita 

aktiivisesta toiminnasta ja hallituksessakin toimimisesta, ottakaa yhteyttä minuun: vi-

pazu@gmail.com. 

 

Toivotan kaikille jäsenistössämme oikein hyvää syksyä! 

Toivottavasti näemme runsaslukuisesti 11.9.2021 Kangassaaressa lounaan merkeissä. 

  

 

Virpi Rantala 

puheenjohtaja 


