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JÄSENKIRJE 2/20201 
KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

 
  
Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 

 
Tämä jäsenkirje lähetetään sähköisesti niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite 
löytyy Maanpuolustusrekisteristä. 
 
Kevätkokous ja jäsentenvälinen Pistolekors ammuntakilpailu  
 
Korpilahden reserviläisten jäsentenvälinen Pistolekors kilpailu ja kevätkokous 
järjestetään ampumaradalla ja radan pirtillä 29.4.2021. Ammuntakilpailu 
alkaa klo 17:00 ja kevätkokous klo 19:00. Kevätkokouskutsu liitteenä. 
 
 
Jäsenmaksu 2021 ja rekisteritiedot 
 
Reserviläisliitto on lähettänyt jäsenmaksut tammikuussa. Joillakin näkyy 
jäsenmaksu vielä olevan suorittamatta. Toivon että maksut hoidetaan asiaan 
kuuluvalla tavalla. Jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa myös toimintaturva-
vakuutuksen (ent.ampumaturva) jolloin olet vakuutettu liiton alaisissa 
ampumatapahtumissa. 
 
Mikäli tiedoissasi on tullut muutoksia (sähköposti, puhelin, osoitetiedot tai 
sotilasarvo) voit itse korjata tietosi ajan tasalle liiton verkkosivuilla. Mene 
Reserviläisliiton jäsen kirjautumissivulle, jossa voit korjata tietosi ajan tasalle. 
KIrjautuminen tapahtuu osoitteessa: 
 
https://www.reservilaisliitto.fi/kirjaudu/ 
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Uusia jäsenetuja 
 
Uuden toimintaturva vakuutuksen maksaneilla on oikeus saada uusia 
jäsenetuja ampumatarveikkeista. Reserviläisliitto on neuvotellut alennuksia 
mm. seuraaviin yrityksiin: Brownells, Oulun Ase ja XXL. Seuraa liiton 
tiedotusta kulloinkin voimassa olevista jäseneduista. Tähän mennessä edut 
ovat käsittäneet mm. aseiden liipaiden ja patruunoiden hintoja. Kaikki liiton 
neuvottelemat jäsenedut löytyvät osoitteesta: 
 
https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/jasenedut/ 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Tapahtumien järjestäminen riippuu vallitsevan epidemia tilanteen  
säännöksistä. Seuraavassa suunnitellut tapahtumat, jotka näillä näkymin 
järjestetään: 
 
29.4.2021  Sääntömääräinen kevätkokous 
29.4.2021   Pistolekors ammunnat jäsentenvälinen 
8.5.2021  Pertti Lounin muistoammunnat 
15.5.2021  Maaottelumarssi tapahtuma, Haukankierros 
17.-27.5.2021 Ampumaradan katosten rakentaminen 
9.-10.7.2021  Palvipäivä teltta (mikäli Palvipäivät järjestetään) 
14.8.2021  Ampumataitopäivä ampumaradalla 

 
Investointi ampumaradalle 2021 
 
Vihtakankaan ampumaradan ratatoimikunta on keskustellut luotikatosten 
rakentamisesta hirviradalle ja pistooliradalle. Toimikunta päätyi toteuttamaan 
ao. rakenteet pistooliradalle toukokuun 2021 lopulla. Reserviläisten tehtävänä 
on rakentaa pistooliradan ampumapenkan päälle katos. Hallitus on varannut 
tarkoitukseen 3000 € ja kustannuksiin on haettu pojektitukea liitosta. 



Korpilahti 9.4.2021 
  
 
 

 

 
 
Valvontakamerat varastettu 
 
Ampumaradan tien varteen sijoitetut riistakamerat varastettiin 6.-9.4.2021. 
Ryökäleen jäljet löytyivät tekopaikalta ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Mikäli 
sinulla on havaintoja oudoista liikkujista ampumaradalla ko. aikana niin 
otappa yhteyttä puheenjohtajaan.  
  
 
Verkkosivut ja facebook 
 
Viime vuonna avatuilla uusilla verkkosivuilla ilmoitetaan kaikki tapahtumat 
sekä ampumaradan varaukset. Varauslista kannattaa tarkastaa, kun rata on 
vuokrattu muille yhdistyksille, ei ko. aikana radalle pääse ampumaan.  

 
 Ampumarata varaukset löytyvät osoitteesta: 
 
 https://korpilahden-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/varaukset/ 
 

 Seuraa myös Facebook tiedottamista osoitteessa: 
 
https://www.facebook.com/Korpilahden-reservil%C3%A4iset-
102895608082172 
           
 
Reservin terveisin, 
 
 
Perttu Hietanen    Juha Väisänen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
040-5071684    040-7266358   
perttu.hietanen@vitreo.fi  juhvaisa@gmail.com 


