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Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 
Maanpuolustus tarvitsee tekijänsä, Reserviläisliitto on Suomen suurin maan-
puolustusjärjestö ja Korpilahden reserviläiset sen paikallinen toimija. Vuoden 
2020 toiminnasta yhdistyksemme palkittiin Keski-Suomen reserviläispiirin 
vuoden yhdistyksenä. Hallituksemme on päättänyt osallistua myös Reservi-
läisliiton malliyhdistys -kilpailuun, joka ratkeaa Marraskuun liittokokouksessa.  
 
Jäsenkehitys jatkuu positiivisena – tervetuloa uudet jäsenet! 
 
Viime vuonna yhdistyksen jäsenmäärä ylitti 100:n jäsenen rajan. Myös tänä 
vuonna on sama kehitys jatkunut ja yhdistykseemme on liittynyt 14 uutta 
jäsentä vuoden 2021 aikana. Tervetuloa mukaan uudet jäsenet! Yhdistys 
tarjoaa seuraavia jäsenetuja: 
 

- puolijoukkue teltta veloituksetta jäsenten käyttöön, varaukset 
puheenjohtajalta 

- asehankintaa varten tarvittava ampuma-asekouluttajan kirjoittama 
harrastuneisuus todistus ilmaiseksi (ei jäseniltä 20 €) 

- ampumaradan ja radalla sijaitsevan Taipaleenpirtin käyttöoikeus 
- mahdollisuus yhdistyksen aseiden käyttöön (haulikko ja sotilas-

kivääri) 
 

Ammunnan harrastajat ja harrastusta aloittavat voivat liittyä KorRes ampujat 
Whatsup ryhmään, jossa ilmoitellaan viikottaisista ampuma harjoituksista. 
Harjoituksissa ammutaan jäsenten kalustolla, joten omaa asetta ei tarvita. 
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Osallistu tapahtumiin 
 
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) järjesti heinäkuun lopulla etämarssi tapah-
tuman, johon osallistui noin 1300 marssijaa. Yhdistysten välisen kilsakisan 
voitti Keski-Suomen reserviläispiiri. Ensi vuonna etämarssi marssitaan 
toukokuun lopulla. Haastan kaikki jäsenet osallistumaan etämarssiin tuolloin, 
asiasta tiedotetaan tarkemmin tulevan talven ja kevään aikana. 
 
Maanpuolustuskoulutuksen Tikkakosken koulutuspaikka järjestää runsaasti 
maanpuolustukseen ja henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen liittyviä 
kursseja. Tutustu tulevaan kurssitarjontaan linkissä: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Loppuvuodelle suunnitellut tapahtumat: 
13.10.2021  Syyskokous Tähtiniemen Juhlakartano klo 18:00 
  Kokouskutsu liitteenä. 
xx.10.2021 SRA kilpailu (päivämäärä vielä avoin) 
27.11.2021  60-vuotis juhla Tähtiniemen Juhlakartanossa klo 14:00. 
6.12.2021 Itsenäisyyspäivän seppelpartio. Kokoontuminen kirkon sakastissa 
  klo 9:30. 
18.12.2021 RES Joulutulet  

 
Seuraa myös uudistuneita kotisivuja sekä Facebook tiedottamista. Uudet 
kotisivut osoitteessa: https://korpilahden-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/ 
           
Reservin terveisin, 
 
Perttu Hietanen 
Puheenjohtaja 
040-5071684,  perttu.hietanen@vitreo.fi
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KUTSU       
 
KORPILAHDEN RESERVILÄISTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS    

 
             Aika:        13.10.2021, klo 18:00 
             Paikka:    Tähtiniemen Juhlakartano, Korpilahti 
                 
 
             ASIALISTA 
 
                 1.      Kokouksen avaus 
                 2.      Kokouksen järjestäytyminen 
                 3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
                 4.      Työjärjestyksen hyväksyminen 
                 5.      Toimintasuunnitelma 2022 
                 6.      Jäsenmaksut 2022 
  - jäsenmaksun osuus (ehdotus 10 €) 
  - ampumaradan kannatusmaksu  
                 7.      Talousarvio 2022 
                 8.      Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä 
                 9.      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (5-15 hlöä) 
                           -ehdotus 1+6 henkeä 
                 10.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
                 11.    Valitaan mahdolliset uudet hallituksen jäsenet (ei erovuoroisia, 
                           toimikausi 2 vuotta): Jarkko Laukia, Tero Häkkinen, Otto Kivistö-Rahnasto 
                           Olli Weijo, Juha Väisänen, Jari Hiekkataipale 
                 12.    Valitaan edustajat piirin kokouksiin 
  - ehdotus: Perttu Hietanen 
                 13.    Valitaan edustajat liiton kokoukseen 
  - ehdotus: Perttu Hietanen 
                 14.    Muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään  
                          seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle  
                          kirjallisesti ilmoittamat asiat 
    15.    Kokouksen päättäminen 
 
                          Hallitus 


