Toijalan Seudun Reserviläiset ry

Tervehdys!
Vuosi 2021 alkaa olemaan lopuillaan. Vielä kuitenkin olisi yhdistyksellä pikkujoulu tunnelmaa luvassa. Tänä vuonna vietämme yhdistyksen pikkujouluja lauantaina 4.12.2021 Paikkana on Viialan teatteri osoitteessa Nahkatehtaantie 10, 37830 AKAA. Luvassa on hersyvää huumoria, sillä esitys on nimeltään ”Lentävät morsiamet”. Näytös alkaa klo 18.00. Pikkujoulujen omavastuu on 30,00 euroa/henkilö, myös avec. Tämä pitää sisällään teatterilipun, väliaikatarjoilun ja teatterilla esityksen jälkeen joulupöydän sisältäen kaksi juoma-annosta sekä päätteeksi kahvin. Joulupukki on luvannut käydä meitä tervehtimässä, joten ota
pieni enintään 5,00 euron arvoinen joulupaketti mukaan pukinkonttiin jaettavaksi. Tämän
jälkeen yhdistyksellä on mahdollisuus jäädä teatterin tiloihin jatkamaan iltaa omakustanteisesti. Illaksi on luvassa pientä ohjelmanumeroa ja varmasti muutama joululaulukin tulee laulettua. Olisi mukava nähdä teitä mahdollisimman runsaslukuisesti paikalla viettämässä yhteistä pikkujoulu iltaa. Teatterin tiloihin pääsee kulkemaan myös hissillä. Ilmoittautumiset
ottaa vastaan Jukka Peräkivi. Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.2021 mennessä. Tekstiviestillä numeroon 040 721 2766 tai sähköpostilla jperakivi@gmail.com Muistathan ilmoittaa
osallistujamäärän
ja
mahdollisen
ruoka-aineallergian.
Lämpimästi
tervetuloa!
Yhdistys järjestää myös perinteisen Joulutulet-tapahtuman tiistaina 14.12.2021 klo 18.00
alkaen Akaan Toijalan torilla esiintymislavan välittömässä läheisyydessä. Hartauden tulee
pitämään Panssariprikaatin sotilaspastori Pasi Hakkarainen. Kuulemme myös jouluevankeliumin ja laulamme muutaman joululaulun. Yhdistys tarjoaa tilaisuudessa kaikille läsnäolijoille joulupuuron. Huono sääkään ei ole esteenä, sillä silloin pystytämme torille telttakatoksia, joiden alle pääsee sääsuojaan. Lämpimästi tervetuloa runsaslukuisesti paikalle!
Yhdistyksellämme oli sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 6.10.2021 Toijalan rautatieaseman kokoustiloissa. Ennen kokousta Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö Everstiluutnantti Matti Heininen piti yhdistyksemme jäsenistölle esitelmän aiheena – ajankohtaista puolustusvoimissa- Esitelmä oli hyvä ja mielenkiintoinen. Paikalla oli jäseniä runsaslukuisesti.
Syyskokous päätti, että yhdistyksemme puheenjohtajana jatkaa kaudella 2022 Virpi Rantala. Hallituksen muut jäsenet kaudella 2022 ovat Ahola Heikki, Ahola Katja, Hyvärinen
Juuso, Laaki Jani (uusi hallituksenjäsen), Leppimäki Tuija, Peräkivi Jukka, Reini Ossi,
Sundström Jani, Virtala Jere, Weck Marlena. Toiminnantarkastajina jatkavat Rauhanummi
Asko ja Vehmas Markku. Varalla ovat Rantanen Ilpo ja Valkama Seppo. Piirihallituksen
edustajana on Virpi Rantala ja varalla Sundström Jani.
Vuosi 2022 on yhdistyksemme 65-vuotisjuhlavuosi. Juhlimme tätä myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.
Toivotan jäsenistölle hyvää loppusyksyä!
Virpi Rantala
puheenjohtaja

