Toijalan seudun Reserviläiset ry
Jäsenkirje 6/2022, 16.9.2022
Tervehdys!
Syksy on edennyt jo pitkälle ja muistuttelisin jäsenistöä muutamista asioista ja tapahtumista, joita meillä on tulossa loppu vuoden aikana. Yksi suuri tapahtuma/asia meidän yhdistyksellemme on sisäampumaradan ja kokoustilan avajaiset jäsenistölle keskiviikkona 12.10.2022 syyskokouksen yhteydessä. Aloitamme kahvilla klo 18.15. Vieraaksemme tulee Panssariprikaatin apulaiskomentaja Oula Asteljoki pitämään esitelmän. Esitelmä alkaa klo18.30, jonka jälkeen jatkamme syyskokouksella. Hallitus toivoo mahdollisimman monen jäsenen saapuvan paikalle tutustumaan uusiin tiloihimme
osoitteessa Kurkelantie 9, 37800 AKAA (entinen Saartilan harjatehdas). Sisäradalle
otamme mielellämme nimiehdotuksia vastaan. Palkitsemme henkilön, jonka ehdottama nimi päätyy TORES:n kylttiin. Muistuttaisin samalla ilma-aseiden puulaakikilpailuista, joka starttaa marraskuussa. Laittakaahan joukkueita kasaan kaveri- tai työporukalla.

Kivääriampumapäivä on tulossa lauantaina 24.9.2022 klo 11.00 Viialassa Arajärven
ampumaradalla osoitteessa Arajärventie 384, 37830 AKAA. Päivän aikana perehdytään 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. Kuulosuojaimet
sekä suojalasit tai silmälasit ovat pakolliset. Jonkin verran suojavarusteita on saatavissa yhdistykseltä samoin kuin makuuammunnassa tarvittavia alustoja.

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. Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset sähköpostitse osoitteeseen ossi.t.reini@gmail.com sunnuntaihin 25.9.2022 mennessä.

Aseiden huoltoilta torstaina 6.10. klo 18.00 Toijalassa yhdistyksen uudella sisäampumaradalla 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 sähköpostitse osoitteeseen tuijaleppimaki@outlook.com, jotta tiedämme varata talkooevästystä päivään.

Satamavalvojien kiitoslounas lauantaina 15.10.2022 klo14.00. Ilmoittautumiset
perjantaihin 30.9.2022 mennessä sähköpostitse tuijaleppimaki@outlook.com

Maastotaitokurssi viikonloppuna 22.-23.10.2022 Saajanmajalla osoitteessa Syrjäintie 258, 37800 AKAA. Kurssi on tarkoitettu koko jäsenistölle. Kurssilla opetetaan
mm. maastoensiaputaitoja (pikaparien teko, lastoitus ym.), suunnistustaitoa ilman
kompassia, hätämajoituksen tekoa, tulentekoa piikivellä ym. Mahdollisuus yöpymiseen puolijoukkueteltassa, sissiteltassa tai Saajanmaja sisätiloissa. Voi myös yöpyä
kotona ja jatkaa aamulla kurssia. Kurssin osallistumismaksu on 15,00 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset sunnuntaihin 9.10.2022 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen janilaaki7@gmail.com. Ilmoittautuneille toimitetaan lisäinfoa tarvittavista
varusteista erillisellä sähköpostilla.

Vapepan Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunnan järjestämä perinteinen pimeäetsintäharjoitus torstai-iltana 27.10.2022. Ilmoittautuminen alkaa klo.17.30. Kokoontumispaikka on osoitteessa Syrjäintie 258, 37800 AKAA. Aiempaa etsintäkokemusta tai koulutusta ei tarvitse olla. Ilmoittautumiset Lyyti-järjestelmään 23.10.2022
mennessä osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/pimeaetsinta-AKAA-20221027

Etelä-Hämeen Reserviläispiirin sääntömääräinen syyskokous torstaina
27.10.2022 Vaakunasalissa (Sotilaskoti 2, PSPR, Parolannummi) Ennen kokousta
kahvitarjoilu klo 17 alkaen ja kokousesitelmä klo 17.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Pikkujoulut lauantaina 12.11.2022. Varatkaahan päivä kalenteriin. Paikka, aika ja
ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Reserviläisliiton liittokokous Jyväskylässä lauantaina 19.11.2022. Etelä-Hämeen
Reserviläispiiri on järjestämässä liittokokoukseen yhteiskuljetusta, mikäli on tarpeeksi
halukkaita lähtijöitä. Kuljetuksen hinta ja reitti täsmentyy myöhemmin. Ilmoittautumiset
kuljetukseen sähköpostitse vipazu@gmail.com tiistaihin 20.9.2022 mennessä. Kuljetukset ilmoitetaan yhdistyksittäin.

Joulutulet järjestetään perinteisesti tiistaina 13.12.2022 klo18.00 Olemme jälleen
Akaan Toijalan torilla. Ilmoitamme tästä paikallislehdessä MeNyt-palstalla ja yhdistyksen nettisivuilla lisää myöhemmin. Tervetuloa puurolle!

HS-Veden vedenjakeluryhmään on ilmoittautunut mukavasti väkeä, mutta lisääkin
mahtuu. Ilmoittautumiset sähköpostitse vipazu@gmail.com. Ryhmää opastetaan toimintaan syksyn aikana. Painotan tässä, että tapahtumia ei välttämättä ole vuosittain,
mutta ryhmä kuitenkin tulee harjoittelemaan kahdesti vuodessa, jotta tieto ja taito pysyy muistissa.

Yhdistyksellä on paljon tapahtumia syksyllä. Se on merkki siitä, että olemme
erittäin aktiivinen yhdistys!

Syksyisin terveisin!
Virpi Rantala
puheenjohtaja

