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Yhdistyksen toiminta

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 59:s toimintakausi. Yhdistyksen jäsenmäärä ylitti sadan jäsenen rajan
ollen 31.12.2020 oli 104 jäsentä, missä on kasvua 23 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi 
Perttu Hietanen ja varapuheenjohtajina Jari A. Vanhala sekä Jarkko Laukia. Muut hallituksen jäsenet 
olivat Otto Kivistö-Rahnasto, Antti Kokkonen sekä Tero Häkkinen. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Perttu Hietanen valittiin myös jatkamaan Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtajana sekä 
jatkamaan Reserviläisliiton hallituksen jäsenenä vuonna 2020.

Kokoukset

Vuoden 2020 toimintaa leimasi maailman laajuinen Korona pandemia, joka vaikutti mm. kokoontu-
miseen. Tästä syystä kokouksia oli harvemmin ja osa niistä myöhässä tai etäyhteyksin.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti heinäkuussa ja syyskokous lokakuussa. 
Vuoden aikana hallitus kokoontui kolme kertaa, joista kaksi järjestettiin etäyhteyksin valtioneuvos-
ton suositusten mukaisesti. Taloustilanne oli vakaa koko tilikauden ajan.

Omaisuuslahja

Veljesyhdistys Korpilahden reserviupseerikerho lakkautti toimintansa elokuussa 2020. Korpilahden 
reserviläiset vastaanotti lahjoituksena upseeriyhdistyksen omaisuuden. Saatu omaisuus muodostui
seuraavista: 
- 1/4 omistusosuus ampumaradasta (omistusosuus nyt 50%).
- 1/3 omistusosuus partiolaisten kanssa yhteisomistetusta puolijoukkueteltasta (omistusosuus nyt 2/3)
- pumppuhaulikko Winchester no. L3504807 (luvan haltija Olli Weijo)
- Tähtiniemessä sijaitseva Brittivapaaehtoisten Osasto Sisun muistomerkki
- 1/2 osuus Veikko Jaatisen lahjoittamasta ahkiosta (omistusosuus nyt 100 %)
- Korpilahden Rintamaveteraanien lippu 
- tilivaroja noin 900 € 
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Sovellettu reserviläisammunta SRA

SRA-kilpailut järjestettiin karkauspäivänä 29.2.2020. Kilpailuun osallistui 45 kilpailijaa ja ne saa-
tiin onnistuneesti läpi viedyiksi.

Reserviläisammunta kilpailut

6.6.2020 järjestettiin jäsentenväliset Pistolekors -ammunnat. Kilpailuun osallistui kahdeksan 
kilpailijaa. Pertti Lounin muistoammunnat järjestettiin 14.6.2020 kolmannen kerran. Kilpailuun 
osallistui 27 ampujaa ja sen voitti Tero Häkkinen. Molemmissa kilpailuissa lajeina olivat pistooli 
25 m, perinnekivääri 100 m ja reserviläiskivääri 75 m. 

Reserviläisurheiluliiton Talvi- ja syysjotokset peruttiin Korona pandemian johdosta.

Kilpailutoiminta



SRA hankikisat järjestettiin 29.2.2020. Kilpailuun osallistui 45 ampujaa ja voiton vei Jarkko Laukia.

Pertti Lounin muistoammunnat järjestettiin kolmannen kerran 16.6.2020. Kilpailuun osallistui 27

kilpailijaa kuudesta eri yhdistyksestä. Kuvassa etualalla kilpailun voittaja Tero Häkkinen.
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Osasto SAU-perinnejotos Seitajärven Paavonmaan surmapaikalla.

Marssiosaston kärki etenee kohti Vintilätunturia.

Perinnejotos Osasto SAU 16.-19.7.2020

Yhdistys järjesti Savukoskella perinnejotoksen nimellä Osasto SAU. Jotoksella kuljettiin Seita-
järven partisaani iskun takaa-ajo osaston reittiä mukaellen Seitajärveltä Sotatuntureille. Vaativalle
jotokselle osallistui 23 reserviläistä eri puolilta Keski-Suomea. Marssijoista 18 suoritti jotoksen 
loppuun asti. Marssi alkoi Seitajärven partisaani-iskun 7.7.1944 muistopaadelta Seitajärveltä ja 
eteni Vintiläntunturin, Lattunavaaran ja Kemijoen kautta Petäjä-Raatelmavaaran partisaanitukikoh-
taan. Marssi päättyi Reutuvaaran vanhalle savottakämpälle. Jotoksen tapahtumat on luettavissa
Keski-Suomen Maanpuolustaja lehden numerosta 3/2020.

 

Muut reserviläistapahtumat 2020
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Ampumaradan pirtti ennen ja jälkeen kunnostuksen kesällä 2020.

Ampumaradan pirtin kunnostus

Yhdistys kunnosti ampumaradalla olevaa vuonna 1902 rakennettua ampumaradan reserviläispirttiä 
kahden kesätyöläisen ja puheenjohtajan voimin. Työhön saatiin Korpilahden Osuuspankin kesätyö-
tukea 800 €. Rakennuksen seinähirret puhdistettiin ja maalattiin, sen nurkkalautoja uusittiin ja 
maalattiin sekä ikkunat kunnostettiin ja tiivistettiin. Työ jäi hieman kesken sisätilojen osalta.

Ampumaradan muu kehitystyö

Ampumaradan kyltityksiä uusittiin ja radan valvontaa tehostettiin. Radalle asennettiin kaksi valvon-
takameraa kuvaamaan radalle tulevat ajoneuvot. Lisäksi perusteilla oleva ratatoimikunta käynnisti
hirviradan ja pistooliradan katosten suunnittelun. Katokset on tarkoitus toteuttaa kesän 2021 aikana.
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Perinnetoiminta

Korpilahden seurakunnan kanssa järjestettiin seppeleen laskut kaatuneiden muistopäivänä sekä 
Itsenäisyyspäivänä. Lisäksi osallistuttiin kunniavartiolla Korpilahden yhteiskoulun järjestämään 
Kaatuneiden muistopäivän tapahtumaan sankarihaudoilla. 

Reserviläisliiton Joulutulet 16.12.2020

Reserviläisliiton valtakunnalliset Joulutulet järjestettiin kolmatta kertaa Korpilahden ampumaradal-
la. Tapahtuma järjestettiin pimeä ammuntana jossa simuloitiin Talvisodan Tolvajärven yllätysiskua
ampumalla nuotioitten kajossa olevia ampumatauluja perinnekivääreillä. Seitsemästäkymmenestä
”vihollisesta” saatiin osuma 28:aan ”viholliseen”. Ampujia oli yhteensä 14, joilla jokaisella oli 
käytettävissä 5 patruunaa ampumaetäisyyden ollessa 100 m.

Joulutulilla ammuttiin pimeäastä nuotion kajossa oleviin tauluihin. 

Seppeleen lasku sankarihaudoille 27.5.2020 ja oikealla vakaumuksen puolesta kaatuineiden muistomerkille 6.12.2020.


