
Toijalan seudun Reserviläiset ry              

Jäsenkirje 5/2022, 1.9.2022 

 

Tervehdys! 

 

Syksy on alkanut mukavissa merkeissä. Ihan ensiksi haluan kiittää kaikkia sataman 

alueen valvonnassa olleita jäseniä, kuten myös heidän kanssaan öitä valvoneita puo-

lisoita ja muita henkilöitä. Valvonta päättyi sunnuntaina 28.8. Henkilökohtaisesti siellä 

viimeisenä yönä ollessani ajattelin teitä kaikkia, jotka olette panoksenne vapaa-ajas-

tanne jälleen antaneet. Teemme arvokasta työtä pitkällä perinteellä. Suurella ylpey-

dellä ja kunnioituksella tätä perinnettä kohtaan olen puhunut asiasta niin reserviläis-

piirin kokouksissa kuin liittohallituksenkin kokouksissa. Erittäin suurta arvostusta 

työmme saa myös heiltä. Ennen kaikkea minulla on ilo kutsua satamavalvojat ja hei-

dän kanssaan yötä valvoneet puolisot Kangassaaren saunamökille lauantaina 15.10 

klo 14.00 kiitoslounaalle. Pystytämme saunamökin edustalle ison telttakatoksen, jossa 

on myös lämmittimet. Ruokailu tapahtuu telttakatoksessa, joten varauduttehan kuiten-

kin lämpimästi pukeutuen. Olisi mukava nähdä teistä mahdollisimman moni paikalla ja 

samalla päästä jutustelemaan kuulumisia. 

Päivän aikataulu lauantaina 15.10.2022: 

Klo 14.00  Tervetulomalja ja -puhe 

Ruokailu 

Jutustelua, ohjelmaa ja jälkiruokakahvit. 

 

Klo 18.00  Päivä vaihtuu iltaan, ja saunailtaa viettämään jäävät aloittavat illanistujai-

 set.  Yhdistys tarjoaa muutaman saunajuoman ja makkarat. 

 

Ilmoittautumiset lounaalle perjantaihin 30.9.2022 mennessä tehdään sähköpostilla 

osoitteeseen tuijaleppimaki@outlook.com. Lounas on gluteeniton ja laktoositon. Ilmoi-

tathan mahdolliset muut ruoka-aineallergiat tai kasvisruokavalion ilmoittautuessasi. 

  

Tulevaa toimintaa 

Ulkorata-ammunnat ovat vielä keskiviikkona 7.9.2022 klo 18.00 Valkeakosken Rihla 

ry:n Kaakonojan ampumaradalla. Tämän jälkeen ulkorata-ammunnat jatkuvat ympäri 

vuoden Viialan Luoti ry:n Arajärven ampumaradalla lauantaisin klo 11.00 osoitteessa 

Arajärventie 384, 37830  AKAA. 

 

Ampumakilpailut pistooliammuntakurssin käyneille jäsenille pidetään lauantaina 

17.9.2022 klo 11.00 Viialassa Arajärven ampumaradalla osoitteessa Arajärventie 384, 

37830  AKAA. Ilmoittautumiset Ossi Reinille tekstiviestillä 040-714 6563 tai sähköpos-

tilla osoitteeseen ossi.t.reini@gmail.com. Tervetuloa kaikki kurssilaiset mukaan toi-

minnalliseen kilpailuun. 
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Vapepan Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta yhdessä SPR:n Akaan osaston 

kanssa järjestää Vapepan koulutusjärjestelmän mukaisen ensihuollon peruskurssin 

lauantaina 17.9.2022 alkaen klo 9. Kurssipaikka on Akaan osaston toimitila SYKE Toi-

jalassa osoitteessa Valtatie 9. Kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Anneli Häkkinen 

Tampereelta. Ilmoittautuminen tehdään 11.9.2022 mennessä verkossa osoitteessa 

https://www.lyyti.in/Ensihuollon_peruskurssi_1792022_Akaa_1304. 

Kurssi on kaikille avoin eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja. Kurssi toteutetaan 

sisätiloissa. Varusteeksi riittää muistiinpanovälineet. 

Kurssille mahtuu enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssimaksu 

on 15,00 euroa/opiskelija. Kurssimaksu kattaa opetuksen, opetusmateriaalin sekä lou-

naan ja kahvit kurssipaikalla. Mahdollisesta erityisruokavaliosta pyydetään ilmoitta-

maan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. 

Suomen Reserviupseeriliitto haastoi viime vuoden toukokuussa Reserviläisliiton hy-

vähenkiseen marssikilpailuun vuoden 1941 maaottelumarssin hengessä. Tavoitteena 

oli saada molempien liittojen piirit ja yhdistykset mukaan haastekampanjaan ja siten 

mahdollisimman moni reserviläinen marssimaan. Maaottelumarssi saavuttikin suu-

ren suosion ja se saa jatkoa myös tänä vuonna 2022. Tänä vuonna marssitaan koko 

syyskuun ajan eli 1.9.-31.9.2022 Tästä voi lukea tarkemmat ohjeet reserviläisliiton si-

vulta. Olemme yhdessä Urjalan Reserviläiset ry:n puheenjohtajan Simo Vehmaan 

kanssa keskustelleet, että suorittaisimme maaottelumarssin 10 km yhdessä sun-

nuntaina 18.9.2022 Urjalassa. Lähtö yhtenäiskoulun pihalta osoitteessa Urjalantie 

37, 31760  URJALA klo 15.00. Eväät ja juomat reppuun, myös makkaranpaistomah-

dollisuus reitin varrelta löytyy. Ilmoittautumiset mahdollisia yhteiskyytejä ajatellen säh-

köpostitse osoitteeseen tuijaleppimaki@outlook.com, eli onko auto käytössä ja mah-

tuuko kyytiin autoton marssija. Samalla saamme lukumäärää makkaranpaistoa ajatel-

len, johon yhdistys tarjoaa makkarat. Näytetään me-henki ja lähdetään isolla porukalla 

kävelemään. Toki hyväkuntoiset voivat juostakin matkan. 

 

Kivääriampumapäivä pidetään lauantaina 24.9.2022 klo 11.00 Viialassa Arajärven 

ampumaradalla osoitteessa Arajärventie 384, 37830  AKAA. Päivän aikana perehdy-

tään kivääriammuntaan eri asennoista ampuen. Ampua voi omalla pienoiskiväärillä, ja 

myös yhdistyksen aseet ovat käytettävissä. Ilmoittautumiset Ossi Reinille tekstiviestillä 

040-714 6563 tai sähköpostilla osoitteeseen ossi.t.reini@gmail.com 

 

SPR:n Vesilahden osasto järjestää kaikessa reserviläistoiminnassakin mitä tarpeelli-

simman EA1-ensiapukurssin yhdistelmäkurssina, jonka teoriaosuus pidetään ver-

kossa Microsoft Teams järjestelmässä ja käytännön osuus jvkenr Kustaa Tapolan 

henkilöhistoriaan liittyvällä Tapolanpirtillä Vesilahdella lauantaina 24.9.2022 klo 9-17. 

Verkkokoulutusosuus tulee olla suoritettu ennen käytännön osioon osallistumista.  

Kurssin hinta on 50,00 euroa sisältäen mobiilitodistuksen. Kouluttajana toimii Soile 

Wilen SPR:n Vesilahden osastosta. 
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Pistooliammunnan peruskurssi pidetään lauantaina 1.10.2022 klo 11.00 Viialassa 

Arajärven ampumaradalla osoitteessa Arajärventie 384, 37830  AKAA. Hinta jäsenille 

on 30,00 euroa, muille 50,00 euroa ja muiden reserviläisyhdistysten jäsenille 30,00 

euroa. Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset sähköpostitse osoitteeseen 

ossi.t.reini@gmail.com sunnuntaihin 25.9.2022 mennessä. 

HUOM! Ulkoradalla varusteena on aina oltava kuulosuojaimet ja suojalasit tai 

silmälasit. 

 

 

Yhdistyksellämme on ilo ilmoittaa, että olemme saaneet vuokrattua oman ilma-ase-

ratatilan ja kokoustilan Saartilan vanhalta harjatehtaalta Toijalasta osoitteesta Kur-

kelantie 9, 37800  AKAA. Sisä-ratakausi avataan marraskuussa 2022 aloittamalla sa-

malla kauan odotetun puulaakikilpailun yhdistyksille, yrityksille, kaveriporukoille 

yms:lle. Tästä informoimme lähemmin Akaan Seudussa, MeNyt-palstalla, yhdistyksen 

nettisivuilla, liiton nettisivuilla ja muissa mahdollisissa sosiaalisen median kanavissa. 

 

Aseiden huoltoilta torstaina 6.10.2022 klo 18.00 Toijalassa yhdistyksen uudella si-

säampumaradalla osoitteessa Kurkelantie 9, 37800  AKAA. Huolletaan yhdistyksen 

ampumavälineitä. Myös omia välineitä voi tuoda ja huoltaa. Tarkoituksena on samalla, 

että ampumavälineen huolto, rakenne ja toiminta tulevat tutuksi, jolloin välinettä on 

helpompi käyttää. 

 

Saajanmajan syystalkoot lauantaina 8.10.2022 klo 10.00. Ilmoittautumiset sähkö-

postitse osoitteeseen tuijaleppimaki@outlook.com, jotta tiedämme varata talkooeväs-

tystä päivään. 

 

Vapepan Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta järjestää perinteisen pimeäetsintä-

harjoituksen torstai-iltana 27.20.2022 alkaen klo 18. Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. 

Harjoituksen kokoontumis- ja johtopaikkana on Toijalan Seudun Reserviläiset ry:n ja 

Akaan Reserviupseerikerho ry:n Saajanmaja osoitteessa Syrjäintie 258, 37800  AKAA 

(ETRS-TM35FIN-koordinaatit: N=6776127,1; E=329011,1). Harjoitus päättyy noin klo 

21:een mennessä, ja sen jälkeen on majalla tarjolla sämpyläkahvit. 

Autot on hyvä jättää Syrjäintien reunaan, koska majan oma pysäköintipaikka on pieni. 

Kimppakyytejä kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia. 

Harjoitus on maksuton ja avoin kaikille eikä edellytä aiempaa etsintäkokemusta tai -

koulutusta. 

Varustukseksi tarvitaan reipasta ulkoilumieltä, kenties vähän jopa seikkailumieltä, 

säänmukainen ulkoiluvaatetus jalkineineen, heijastinliivi tai muutoin hyvät heijastimet, 

muistiinpanovälineet sekä toimiva otsalamppu tai käsivalaisin mahdollisine varaparis-

toineen. 

On hyvä huomioida, että alueelta saatava vesi ei pääsääntöisesti ole juomakelpoista. 

Varaa siis vettä mukaan. Maasto on melko haastavaa erityisesti pimeässä, mikä on 
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hyvä huomioida varustautumisessa niin jalkineiden, vaatetuksen kuin valaisimienkin 

osalta. Matkapuhelinverkkojen kuuluvuus alueella on heikko. 

Harjoitukseen ilmoittaudutaan viimeistään 23.10.2022 verkossa osoitteessa  

https://www.lyyti.fi/reg/pimeaetsinta-AKAA-20221027. 

 

Muistuttaisin vielä halukkaita ilmoittautumaan HS-Veden vedenjakeluryhmään 

sähköpostitse osoitteeseen vipazu@gmail.com. HS-Vesi on yhteydessä lähiaikoina, 

ja ryhmään ilmoittautuneille lähetän siitä heti sähköpostia, niin pääsemme yhdessä 

kuuleman heidän suunnitelmastaan ja koulutuksestaan. 

 

Pikkujoulut ovat suunnitteilla. 

  

Mukavaa syksyä koko jäsenistölle! 

  

Syksyisin terveisin 

Virpi Rantala 

puheenjohtaja 
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