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JÄSENKIRJE  
KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

  
Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 

 
 Poikkeustilanteen vaikutukset reserviläistoimintaan 
 

Suomessa eletään parhaillaan poikkeustilannetta, voimassa on poikkeustila-
laki rajoituksineen ja suosituksineen. Tilanteella on merkittäviä vaikutuksia 
myös reserviläistoimintaan. MPK:n kurssit, kertausharjoitukset ja kilpailutoi-
minta on peruttu määräajaksi, kokoontuminen on kielletty ja sosiaalisia koh-
taamisia tulee välttää. Viime päivinä olemme saaneet lukea voimakkaista ra- 
joitustoimista. Tällä kaikella on suuri vaikutus maailmanlaajuisen pandemian 
leviämisessä kotimaassa. Noudattakaa viranomaisten ohjeita ja suosituksia. 
 
Tilanne ei kuitenkaan estä kaikkea harrastustoimintaa. Ampumaradalla voi 
käydä ja ulkoliikuntaa voi harrastaa. Välttäkää kaikkein suosituimpia 
retkeilykohteita, joita Korpilahden läheisyydessä ovat mm. Vaarunvuori ja 
Leivonmäen kansallispuisto. Omat lähimetsät ovat oivallisia retkikohteita. 
Kenttäkelpoisuudesta huolehtiminen on tärkeää myös poikkeusoloissa. 
Muistakaa kuitenkin pitää turvaväli muihin ja noudattaa annettuja ohjeita. 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Kevään kilpailutoimintaan ja tapahtumiin tilanne kuitenkin vaikuttaa. Monet 
ammunnat on peruttu tai siirretty myöhemmäksi. Korpilahden reserviläisten 
reserviläisammunnat ovat kalenterissa 9.5. sekä 23.5. Yhdistyksen 
kevätkokous puolestaan 29.4. On todennäköistä että nämä ajankohdat 
siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Yhdistyksen hallitus tekee päätökset 
uusista päivämääristä 19.4. 
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Seuraavassa tulevia tapahtumia: 
 
29.4.  Kevätkokous (siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan) 
  Kokouskutsu lähetetään myöhemmin. 
9.5.      Ampumataitopäivä, jäsentenväliset Pistolekors ammunnat 
   (siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan) 
23.5.   Pertti Lounin muistoammunnat (siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan 

ajankohtaan) 
10.-11.7.  RES TOUR 2020 Päijänteen Palvipäivät, reserviläisten teltta 
  ja ekoase ammunta mukana tapahtumassa  
7.-8.8.       Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla Joutsa 
18.-19.9. RESUL 50 v kiertue Finlandia maratonilla Jyväskylässä 
 
Uudet verkkosivut 
 
Reserviläisliitto on uudistanut myös yhdistyksille tarkoitetut verkkosivut. 
Korpilahden reserviläisten uudet sivut on rakenteilla ja ne avautuvat 
toukokuussa. Uudet sivut ovat aiempaa selkeämmät ja noudattavat reser-
viläisliiton graafista ilmettä. Huomioikaa että Reserviläisliiton ohjeistuksen 
mukaisesti vanhoja verkkosivuja ei enää päivitetä! 
 
RESUL 50 -vuotiskiertue 18.-19.9.  
 
Reserviläisurheiluliitto täyttää tänä vuonna 50-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
liitto jalkautuu maakuntiin. Keski-Suomeen RESUL kiertue saapuu syyskuun 
puolessavälissä. Reserviläisten urheilutoimintaa esitellään Finlandia marato-
nin yhteydessä, missä voi käydä tutustumassa kattavasti reserviläisurheilu- 
lajeihin ja kilpailuihin. 
 
Palvipäivät 10.-11.7. 
 
Korpilahden reserviläiset osallistui viime kesänä ensimmäistä kertaa Palvipäi-
ville. Kahden päivän aikana reserviläisten eko-aseilla tehtiin yli 400 ampuma- 
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suoritusta. Hyvien kokemusten myötä Palvipäiville osallistutaan myös tule-
vana kesänä 10.-11.7. Tervetuloa mukaan esittelemään reserviläistoimintaa. 
 
Korpilahden reserviläiset 60-v vuonna 2021 
 
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60-vuotta yhdistyksen perustamisesta. Juhla-
vuosi tulee näkymään toiminnassa monella tavalla. Merkittävin tapahtuma on 
60-vuotisjuhla jonka ajankohta päätetään syksyn 2020 aikana. Juhla on aina 
myös muistamisen ja palkitsemisen tilaisuus. Juhlassa voidaan jäseniä palkita 
mm. Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ansiomitaleilla. Mikäli joku 
yhdistyksen jäsen on mielestäsi anisomitalin ansainnut, laita viestiä puheen-
johtajalle. 
 
Kesätöitä nuorille 
 
Korpilahden reserviläiset on saanut Korpilahden Osuuspankilta tuen kahden 
15-17 vuotiaan nuoren palkkaamiseksi kesätöihin kahdeksi viikoksi. Työteh-
täviin kuuluu ampumaradan siistimistä, korjausta ja rakennusten maalaa-
mista. Kirjallisen työhakemuksen voi jättää puheenjohtajalle 19.4.2020 
saakka. Lisätietoa löytyy Korpilahden OP:n verkkosivuilta. 
 
 
Terveisin, 
 
 
Perttu Hietanen    
Puheenjohtaja 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


