
Korpilahti 13.2.2022 
  
 
 

 

JÄSENKIRJE 1/2022 
KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

 
  
Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 

 
Tämä jäsenkirje lähetetään sähköisesti niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite 
löytyy Maanpuolustusrekisteristä. Vuosi 2021 jää yhdistyksen historian 
erityisellä tavalla; Korpilahden reserviläiset valittiin Reservilläisliiton 
malliyhdistykseksi 327:n yhdistyksen joukosta. Myös jäsenkasvu jatkui, 
vuoden 2021 lopussa oli jäsenmäärä 110 jäsentä. Toivotan uudet jäsenet 
tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan, tulevat tapahtumat löytyvät 
nettisivujen tapahtumakalenterista. 
 
Hallitus 2022 
 
Vuoden 2021 hallitus jataka myös vuonna 2022. Seuraavassa hallituksen 
jäsenet 2022: 
 
Perttu Hietanen, puheenjohtaja 
Jarkko Laukia, 1. varapuheenjohtaja 
Olli Weijo, 2. varapuheenjohtaja  
Juha Väisänen, sihteeri  
Otto Kivistö-Rahnasto 
Tero Häkkinen 
Jari Hiekkataipale  
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä jatkaa Korpilahden isännöinti ja tilipalvelu / Heli 
Rantanen.  
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Jäsenmaksu 2022 ja rekisteritiedot 
 
Reserviläisliiton postittamat jäsenmaksut kolahtivat postilaatikkoon  
kuluneella viikolla. Jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan. Puheenjohtaja 
toivoo että jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä. 
 
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/ 
 
Jos et tiedä tunnuksiasi, voit niitä tiedustella liiton jäsenpalvelusta osoitteesta  
 
jasenasiat@reservilaisliitto.fi 
 
Mikäli harrastat ammuntaa voit jäsenmaksun yhteydessä suorittaa toiminta-
turva maksun. 
 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Seuraavassa suunnitellut tapahtumat, jotka näillä näkymin järjestetään: 
 
20.2.2022  SRA kilpailun järjestelytalkoot 
25.-26.2.2022  SRA kilpailu (pe rakennuspäivä ja la kilpailupäivä) 
   tiedustelut Jarkko Laukia 040-5060474 
12.4.2022  Hallituksen kokous 2/2022 
20.4.2022  Sääntömääräinen kevätkokous 
14.5.2022  Reserviläisliiton ampumataitopäivä/Pistolekors ammunnat 
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21.5.2022  Pertti Lounin muistoammunnat 
8.-9.7.2022  Palvipäivät Korpilahden satamassa 

 
Ampumaradalla tapahtuu myös 2022 
 
Vuoden 2022 aikana on tavoitteena investoida kivääriratojen luotikatokset 
korvaamaan nykyiset suojarakenteet. Ratatoimikunta kokoontuu päättämään 
asiasta kevään aikana. 
Tarkoituksena on lisäksi rakentaa jätekatos sekä parantaa syntyvän jätteen 
lajittelua sekä hylsyjen keräystä. 
  
Verkkosivut ja facebook 
 
Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy tapahtumakalenteri sekä ampumaradan 
varaukset. Varauslista kannattaa tarkastaa, esim. 5.3. järjestettävien 
hirvenhiihtojen aikana ei radalle pääse muita ampujia. Päivitetyt kotisivut 
löytyvät osoitteesta: 

 
 https://korpilahden-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/ 
 
Seuraa myös Facebook tiedottamista osoitteessa: 
 
https://www.facebook.com/Korpilahden-reservil%C3%A4iset-
102895608082172 
 
           
Reservin terveisin, 
 
 
Perttu Hietanen 
Puheenjohtaja 
040-5071684,   
perttu.hietanen@vitreo.fi


