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Korpilahden reserviläisten vuosi 2018 oli toimelias. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuo-
den aikana noin kymmenellä jäsenellä, toivotan uudet jäsenet vielä tervetulleiksi mukaan
Korpilahden reserviläisten toimintaan. Keväällä 2018 aloitettiin kaksi uuutta ampumakil-
pailua; jäsentenväliset Pistolekors -ammunnat sekä Pertti Lounin muistokilpailu.
Edellisten lisäksi järjestettiin kahdet SRA -kilpailut, ensimmäinen helmi- ja toinen marras-
kuussa. Kaikki kilpailut onnistuivat hyvin ja kaikkiaan saatiin lähes 150 kilpailu suoritus-
ta. Kiitokset aktiivisille järjestäjille ja mukana olleille.

Kilpailutoimintaa jatketaan myös tänä vuonna ja tarkoituksena on tehdä näistä reservi-
läisammunnoista perinne. Jäsentenväliset Pistolekors -ammunnat pidetään kevätkokouk-
sen yhteydessä 25.4. ja Pertti Lounin muistokilpailu 11.5.2019 (kutsu liitteenä). Myös 
vuoden 2018 toimintakertomus liitteenä ja luettavissa myös verkkosivuilla.
Yhdistyksemme jäsen Jarkko Laukia saavutti kesällä 2018 Practical ammunnan maail-
man mestaruuden, SRA:n Suomen mestaruuden sekä koko joukon kansainvälisiä voittoja. 
Aivan huikeita saavutuksia jälleen, onnittelut vielä Jarkolle näistä menestyksistä.

Kevätkokous pidetään 25.4.2019 klo 18:00 Vihtamajalla, kutsu liitteenä. Kokouksen
molemmin puolin ammutaan Korpilahden reserviyhdistysten väliset Pistolekors -ammun-
nat. Lajeina pistooli 25 m, perinnekivääri 100 m ja reserviläiskivääri 75 m. Aseet ja pat-
ruunat järjestyvät yhdistyksen puolesta mikäli et omia aseita omista, varaa mukaan hie-
man käteistä patruunakuluja verten. Tervetuloa kisaamaan!

Tapahtumakalenteri 
(lisää tapahtumia K-S Maanpuolustuskalenterissa, www.ksrespiirit.fi)

25.4.     Yhdistyksen kevätkokous, Vihtamaja klo 18:00, asialista liitteenä
              Samassa yhteydessä Pistolekors -ampumakilpailu klo 17:00.
27.4.      Veteraanipäivä
11.5.     Pertti Lounin muistokilpailu, Vihtakangas (kutsu liitteenä)
12.-13.7. Palvipäivät, Korpilahden reservinyhdistysten teltta Palvipäivillä

              Ampumaradan talkoopäivät ilmoitetaan erillisellä viestillä!

Reservin terveisin,

Perttu Hietanen
Puheenjohtaja
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Kutsu 

                Aika:        25.4.2018, klo 18:00
                                 (Pistolekors ammunnat alkavat klo 17:00)
                Paikka:    Vihtakankaan ampumarata, Vihtamaja, Korpilahti

                 

                 ASIALISTA

                 1.      Kokouksen avaus
                 2.      Kokouksen järjestäytyminen
                 3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
                 4.      Työjärjestyksen hyväksyminen
                 5.      Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
                 6.      Toiminnan tarkastajien lausunto, tilinpäätöksen
                           vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
                           hallitukselle
                 7.       Muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 
                           seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle 
                           kirjallisesti ilmoittamat asiat

                          Hallitus
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