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JÄSENKIRJE 2/2022 
KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

 
  
Tervehdys Korpilahden reserviläisten jäsen 
 

 
Tämä jäsenkirje lähetetään sähköisesti niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite 
löytyy Maanpuolustusrekisteristä. 
 
Kevätkokous   
 
Korpilahden reserviläisten kevätkokous järjestetään Tähtiniemen Juhla-
kartanolla 28.4. klo 19:00. Kevätkokouskutsu ja asialista liitteenä. 
 
 
Jäsenmaksu 2022 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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Tulevia reserviläistapahtumia 
 
Seuraavassa tietoa tapahtumista, joissa pääsee mukaan reserviläistoimintaan. 
 
Korpilahden reserviläisten tapahtumat: 
28.4.2022  Sääntömääräinen kevätkokous, Tähtiniemi 
14.5.2022   Pistolekors ammunnat jäsentenvälinen, Vihtakangas 
21.5.2022  Pertti Lounin muistoammunnat, Vihtakangas 
Kesäkuu  Kivääriratojen katostalkoot, tarkka pvm myöhemmin 
8.-9.7.2022  Päijänteen Palvipäivät, Korpilahden satama 
 
Reserviläisille soveltuvia jotoksia: 
22.4.2022  Varustelekan etäsotilasmarssi 
26.-29.5.2022  RESUL FOUR DAY MARCH 
13.8.2022  MPK Kesäyön marssi 
1.-30.9. 2022  Maaottelumarssi  
 
Sotahistoria matkoja: 
10.-12.6.2022 Sotahistoria matka Raatteentielle, Korpilahden Isänmaan 
   ystävät, Mikko Strang p. 050-5399507 
1.-3.7.2022  Sotahistoria matka Viroon,  

Tapio Paappanen, p. 0400-626695 
 
Ampumakilpailut ja muut tapahtumat löytyvät reservipiirien yhteisestä 
toimintakalenterista sekä Puolustusvoimien maanpuolustuskalenterista, 
jotka löytyvät osoitteesta: www.ksrespiirit.fi. 
 
Reserviläisurheiluliiton kalenteri osoitteessa:  
 
https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/ 
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Ampumaradan kuulumisia 
 
Vihtakankaan ampumaradan ratatoimikunta on keskustellut viime vuonna 
luotikatosten rakentamisesta molemmille kivääriradoille. Hirvi- ja kivääriradan 
luotikatos on tarkoitus rakentaa kesällä 2022 ja kustannuksiin on haettu 
projektitukea. Toteutuksen varmistuessa lähetämme talkookutsuja jäsenille. 
Katokset toteutetaan yhdessä Korpilahden erämiesten kanssa. 
 
 
Reserviläistoiminta nosteessa 
 
Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi kiinnostusta reserviläistoimintaa 
kohtaan. Tänä vuonna on liiton yhdistyksiin hakenut jäsenyyttä jo noin 7 500 
reserviläistä. Lisäksi monet MPK:n kurssit ovat täynnä. Yhdistysaktiivit saavat 
lähes päivittäin kyseilyitä miten toimintaan pääsee mukaan tai miten 
ampuma-aseen saa hankittua.  
 
On selvää ettei meneillään olevan sodan lopputulosta voi ennustaa. Tästä 
syystä kannustamme kaikkia reserviläisiä omatoimiseen kenttäkelpoisuuden 
ylläpitoon ja kehittämiseen. Tähän löytyy mm. edellä mainittuja mahdollisuuk-
sia. Kannustamme lisäksi kaikkia viime ja tänä vuonna iittyneitä osallistu-
maan tapahtumiin.           
 
Reservin terveisin, 
 
 
Perttu Hietanen    Juha Väisänen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
040-5071684    040-7266358   
perttu.hietanen@vitreo.fi  juhvaisa@gmail.com 



 
Korpilahti 7.10.2020 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 


