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Kesä on hyvää vauhtia menossa. Yhdistyksellämme on ollut kuitenkin kesän aikana hieman toimintaa, ettemme ihan laakereillamme ole kesälläkään. Mainittakoon tässä liikenteen ohjaukset Akaan kaupungin Kesän avajaisissa satamassa ja SäRes-centerin airsoft-radan avajaisissa Sääksmäellä.
Toijalan sataman alueen valvonta on yhdistyksellemme ja sen jäsenistölle kesä- ajan mittavin toiminta. Valvonnalla on pitkät perinteet. Nyt on menossa 49 vuosi. Näihin vuosiin mahtuu varmasti paljon tapahtumia
ja muistoja. Niistä olisi mukava kuulla ja saada tietää, miten valvonta on ajan saatossa muuttunut ja kehittynyt. Voisimme koota muistoja yhteen vuotta 2023 ajatellen, jolloin täyttyy 50 vuotta sataman valvonnassa
ja näin ollen olisi juhlavuosi. Niistä voisitte laittaa s-postia vipazu@gmail.com, niin saamme kokoon muistojen ja tarinoiden arkistoa vuosien ajoilta.
Yhdistyksemme järjestää perinteisen rannikkopuolustushenkisen retken lauantaina 6.8.2022 tällä kertaa
Turkuun. Kohteenamme on Forum Marinumin näyttelyt, Suomen Joutsen ja museolaivat. Ilmoittautuminen
ossi.t.reini@gmail.com tai 040-714 6563 31.7.2022 mennessä. Retki on omakustanteinen kimppakyydeillä
omilla autoilla.
Yhdistyksemme järjestää retken Nostalgiailtaan Tuuloksen Kapakanmäelle perjantaina 12.8.2022. Nostalgiaillassa esiintyy Korsuorkesteri, Kyösti Mäkimattila & Varjokuva sekä Komiat. Retki on omakustanteinen
kimppakyydeillä omilla autoilla. Mikäli lähtijöitä on tarpeeksi, niin mahdollisesti myös bussikyyti järjestyy.
Ilmoittautuminen ossi.t.reini@gmail.com tai 040-714 6563 31.7.2022 mennessä.
Yhdistyksemme järjestää 14.8 sunnuntaina ”Karhunpoika sairastaa” -tapahtuman, joka on kaikille avoin
koko perheen tapahtuma. Tapahtuma on Toijalan rautatieaseman kokoustiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä ulkopuolella. Tapahtuma alkaa klo 11:00. Tapahtumaan lapset saavat tuoda heille tärkeitä ja rakkaita leluja ”paikattavaksi ja hoidettavaksi” laastarein ja ensisidosten myötä. Kerromme samalla yhdistyksemme toiminnasta. Kokoamme myös sissiteltan ja puffettikin on paikalla.
Yhdistyksellämme on säännöllinen vakiovuoro kesällä ulkorata-ammunnassa keskiviikkoisin klo: 18.00 Valkeakoskella Salomaantie 176. Lauantaisin yhdistyksellämme on vuoro Viialan Luodin radalla, Arajärventie
290 klo:11.00 Tämä vuoro on ympärivuotinen. Pakkasellakin pääsee kokeilemaan ”näppituntumaa” Talven
ampumarata asioista informoidaan lähempänä, kun aihe alkaa olemaan ajankohtainen.
Turvallisen pistooliammunnan peruskursseja yhdistys järjesti alkuvuoden aikana useampia. Kurssit olivat
suosittuja ja täyttyivät heti. Peruskursseja jatketaan syksyllä tarpeen ja kysynnän mukaan. Ammuntaharrastus on kovassa kasvussa. Turvallisen pistooliammunnan kurssien jälkeen, kurssin käynyt osaa toimia turvallisesti radalla ja käsitellä ampumavälinettä oikein.
20.8.2022 klo 11:00 Viialan Luodin radalla, Arajärventie 290, pistooliammunnan jatkokurssi. Jäsenet 20 e.
Ilmoittautuminen ossi.t.reini@gmail.com tai 040 714 6563 14.8.2022 mennessä.
28.8 Sunnuntaina järjestämme ToResin esäolympialaiset, joka on jäsenistön koko perheen tapahtuma leikkimielisine kilpailuineen Saajanmajalla. Lopuksi makkaran paistoa ja kyllä saunakin lämpenee. Ilmoittautumiset yhdistyksemme sihteerille Tuija Leppimäelle tuijaleppimaki@outlook.com

17.9.2022 klo 11:00 kaikille pistoolikurssin käyneille toiminnallinen pistooliammuntakilpailu Viialan Luodinradalla, Arajärventie 290. Kilpailuissa lajeina ovat kasa-, siluetti- ja SRA-ammunta. Ilmoittautuminen
ossi.t.reini@gmail.com tai 040 714 6563 10.9.2022 mennessä.
Akaan kaupungin järjestämä polkupyöräsuunnistus on käynnissä ja päättyy elokuussa 28.8. Perinteisesti
yhdistyksemme kannustaa myös omia jäseniään polkupyöräsuunnistukseen. Rasteja on sijoitettu eri puolelle Akaata ja niitä on 26. Akaan kaupunki suorittaa arvonnan vähintään 13 rastia löytäneiden kesken. Lisäksi Yhdistyksemme suorittaa vielä oman arvonnan jäsenistön kesken, jotka toimittavat rastienmerkintä
listan yhdistyksemme sihteerille Tuija Leppimäelle sähköpostiin tuijaleppimaki@outlook.com. Kartan ja rastien merkitsemislistan saa haettua Akaan ja Viialan kirjastoista ja tulostettua Akaan kaupungin nettisivulta.
Yhdistyksellämme on paljon tulevia tapahtumia loppukesän ja syksyn mittaan. Niistä ilmoitamme Akaan
Seutu-paikallislehden MeNyt-palstalla, yhdistyksemme omilla nettisivuilla, reserviläisliiton sivuilla ja yhdistyksemme Facebook ja Instagram-sivuilla.
Toivotan koko jäsenistölle perheineen
Hyvää ja turvallista kesän jatkoa!
Virpi Rantala
puheenjohtaja

