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KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

 
  
Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 

 
Monella tapaa poikkeuksellinen vuosi on kääntynyt syksyyn. Ensimmäisen 
kerran toisen maailmansodan jälkeen vallitsi keväällä poikkeustilalaki. Pan- 
demian johdosta lukuisat tapahtumat ja kilpailut peruttiin kevään, kesän ja 
myös syksyn aikana. Korpilahdella ao. peruutuslistalle päätyivät mm. Palvi-
päivät, Satamablues ja monet muut tapahtumat. 
 
Korpilahden reserviläiset eivät kuitenkaan jääneet tuleen makaamaan. Hal- 
litus on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa, joista kaksi kertaa sähkö-
postikokouksena. Kesäkuussa palkattiin Korpilahden Osuuspankin tuella kaksi 
nuorta kesätöihin kunnostamaan ampumaradan pirttiä. Vuonna 1902 raken-
nettu pirtti sai uuden maalipinnan ja tiiviimmät ikkunat. Kyykenimme haas-
teista huolimatta järjestämään sekä jäsentenväliset Pistolekors ammunnat 
että Pertti Lounin muistokilpailut. Edellisten lisäksi järjestimme heinäkuussa 
reserviläisjotoksen Savukoskelle, jonne osallistui 23 reserviläistä. Savukosken 
partisaanijotoksen kertomuksen voit lukea K-S Maanpuolustaja lehdestä ja 
sen verkkoversiosta.  
 
Positiivinen jäsenkehitys jatkuu - Korpilahden reserviläisissä nyt 100 jäsentä! 
 
Korpilahden yhdistyskentässä tapahtui muutos elokuussa. Perinteikäs upseeri-
kerho lakkautti toimintansa ja osa upseeriyhdistyksen jäsenistä siirtyi reserve-
läisten jäseneksi. Tervetuloa mukaan upseerit! Myös muita jäseniä on liittynyt 
tasaisesti, 6.10.2020 ylitti yhdistyksen jäsenmäärä 100:n jäsenen rajan. 
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Tulevat tapahtumat 
 
Jokainen on varmaan tietoinen pandemian toisen aallon kehittymisestä.  
On hyvin todennäköistä että Suomessa mennään tapahtumien rajoittamiseen 
syksyn kuluessa. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja ohjeita kokoontumi-
sen suhteen. Seuraavassa loppuvuodelle suunnitellut tapahtumat: 
 
22.10.2020  Syyskokous Tähtiniemen Juhlakartano klo 18:00 
  Kokouskutsu liitteenä. 
6.12.2020 Itsenäisyyspäivän seppelpartio. Kokoontuminen kirkon sakastissa 
  klo 9:30. 
11.12.2020 RES Joulutulet ja ampumaradan pirtin vihkiminen klo 18-20. 

 
Seuraa myös uudistuneita kotisivuja sekä Facebook tiedottamista. Uudet 
kotisivut osoitteessa: https://korpilahden-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/ 
 
Korpilahden reserviläiset 60-vuotta vuonna 2021 
 
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60-vuotta yhdistyksen perustamisesta. Yhdis-
tyksen virallinen rekisteröintipäivä on 21.7.1961. Myös Korpilahden reservi-
upseerikerho oli perustettu samana vuonna. Juhlavuosi tulee näkymään toi-
minnassa monella tavalla. Juhla on aina myös muistamisen ja palkitsemisen 
tilaisuus. Juhlassa voidaan jäseniä palkita mm. Reserviläisliiton ja Reservi-
läisurheiluliiton ansiomitaleilla. Mikäli joku yhdistyksen jäsen on mielestäsi 
ansiomitalin ansainnut, laita viestiä puheenjohtajalle. 
           
Reservin terveisin, 
 
 
Perttu Hietanen 
Puheenjohtaja 
040-5071684,  perttu.hietanen@vitreo.fi
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KUTSU       
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS    

 
             Aika:        22.10.2020, klo 18:00 
                                  
             Paikka:    Tähtiniemen Juhlakartano, Korpilahti 
                 
 
 
             ASIALISTA 
 
                 1.      Kokouksen avaus 
                 2.      Kokouksen järjestäytyminen 
                 3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
                 4.      Työjärjestyksen hyväksyminen 
                 5.      Toimintasuunnitelma 2021 
                 6.      Jäsenmaksut 2021 
                 7.      Talousarvio 2021 
                 8.      Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä 
                 9.      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (5-15 hlöä) 
                 10.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
                 11.    Valitaan hallituksen muut jäsenet 
                 12.    Valitaan edustajat piirin kokouksiin 
                 13.    Valitaan edustajat liiton kokoukseen 
                 14.    Muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään  
                          seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle  
                          kirjallisesti ilmoittamat asiat 
    15.    Kokouksen päättäminen 
                           
 
                          Hallitus 
 
 


