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Maanpuolustustyö ja Suomi 100

Korpilahden reserviläiset ry:n osallistui useisiin maanpuolustustapahtumiin
sekä Suomi 100 -juhlavuoden tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kaatuneiden
muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä laskettiin seppeleet sankarihaudoille
ja vakaumuksensa puolesta kaatuineiden muistomerkille. Seppeleen lasku
toteutettiin perinteisesti yhteistyössä Korpilahden reserviupseerikerhon
kanssa.
Kesäkuussa osallistuttiin polkupyörällä suoritettuun maakuntamarssiin.
Marssin aikana laskettiin ruusut jokaiselle Keski-Suomalaiselle sankarihau-
tausmaalle. Itsenäisyyspäivän aattona osallistuttiin tilaisuuteen, jossa Yhte-
näiskoulun oppilaat laskivat seppeleen jokaiselle sankarihaudalle.

Suomi 100 -maakuntamarssin osallistujia Korpilahden sankarihaudoilla

Yhtenäiskoulun seppeleiden lasku 5.12.2017.



Vihtakankaan ampumaradan ympäristöhanke

Ampumaradan toiminnan turvaava ympäristöhanke toteutettiin yhteistyössä Korpilahden
Erämiehet ry:n, Korpilahden riistanhoitoyhdistyksen ja Korpilahden reserviupseerikerho
ry:n kanssa. Ympäristöhankkeen yhteydessä järjestettiin useita talkootapahtumia, joissa
oli hyvä osanotto. Talkoissa poistettiin vanhoja ampumaratarakenteita sekä toteutettiin
taustavallien ja maapohjan suojauksia. Ratatöiden lisäksi myös ampumaradalla sijaitseva
Vihtamaja kunnostettiin käyttökuntoon sekä rakennettiin uusi bio käymälä.
Ympäristöhanke onnistui erinomaisesti. Hankkeen kokonaisbudjetti oli reilut 80 000 €,
johon saatiin 50 % EU:n Leader tukea. Yhdistyksen rahallinen osuus kustannuksista oli
8000 €.

Ampumaratahankkeen myötä kunnostetulle ampumaradalle annettiin käyttöoikeus myös
yhdistyksen uusille kannattajajäsenille. Näitä uusia kannattajajäseniä ja ampumaradan
käyttäjiä kertyi toimintavuonna yhteensä 36 kpl.

Vihtakankaan ampumaradalla suoritettiin mittavat maan-

vaihtotyöt.

Ampumavallit suojattiin kumimatoilla.



Syyskokouksen yhteydessä järjestetyn aseveli-illan osallistujia.

Aseveli-illan musiikista vastannut Kapteenin pumppu.

Yhdistyksen toiminta

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 56:s toimintakausi. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017 oli
60 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Perttu Hietanen sekä varapuheenjohta-

jina Jari A. Vanhala sekä Antti Kokkonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Jarkko Laukia,
Daniel Edwards sekä Tero Häkkinen. Yhdistyksen puheenjohtaja Perttu Hietanen valittiin
myös Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtajaksi piirin syyskokouksessa lokakuussa.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa. Syyskokouksen
yhteydessä järjestettiin ohjelmallinen aseveli-ilta yhdessä Korpilahden reserviupseereiden
kanssa. Hallitus kokoontui yhden kerran. Taloustilanne oli vakaa koko tilikauden ajan.



Jarkko Laukia (oik) voitti Practical ammunan MM-pronssia. Kuvassa kolmois-

voiton ja joukkue kullan ottanut Suomen joukkue.

Ampumatoiminta

Yhdistys järjesti SRA-hankikilpailut helmikuussa. Kilpailuihin osallistui 43 kilpailijaa ja se
oli osa piirin kilpailusarjaa. Kunnostuksen jälkeen ampumarata oli vilkkaassa käytössä.
Yhhdistyksen jäsenistä Jarkko Laukia, Antti Kokkonen ja Marika Koskinen osallistuivat
Moskovassa järjestettyihin Practical ammunnan MM-kilpailuihin. Jarkko Laukia voitti
henkilökohtaisen MM-pronssin sekä joukkue MM-kultamitalin. Marika Koskinen saavutti
joukkue pronssin.


