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Yhdistyksen toiminta

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 60:s toimintakausi. Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ollen 110
jäsentä 31.12.2021. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Perttu Hietanen ja varapuheenjohtajina 
Jarkko Laukia sekä Olli Weijo. Muut hallituksen jäsenet olivat Otto Kivistö-Rahnasto, Juha Väisä-
nen, Tero Häkkinen ja Jari Hiekkataipale. Yhdistyksen puheenjohtaja Perttu Hietanen toimi edelleen 
Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtajana sekä Reserviläisliiton hallituksen jäsenenä sekä
liiton valiokunnan varajäsenenä.

Kokoukset

Vuoden 2021 toimintaa leimasi edelleen maailman laajuinen Korona pandemia, joka vaikutti ylei-
sellä tasolla tapahtumien järjestämiseen sekä kokoontumiseen. Tästä syystä kokouksia järjestettiin 
etäyhteyksin.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa. Vuoden aikana hallitus 
kokoontui kolme kertaa. Taloustilanne oli vakaa koko tilikauden ajan.
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Kilpailutoiminta ja harjoitustoiminta

Sovellettu reserviläisammunta SRA

SRA-kilpailut jouduttiin perumaan korona pandemian johdosta. Vuoden aikana järjestettiin SRA
ammunnan yhteisharjoituksia Keski-Suomen sotilaspoliisikillan kanssa. Lisäksi ammunnan har-
rastajat harjoittelivat useita kertoja kuussa Whatsup -ryhmän ilmoituksin.

Reserviläisammunta kilpailut

Jäsentenväliset Pistolekors -ammunnat järjestettiin 29.4.2021. Kilpailuun osallistui kuusi
kilpailijaa. Pertti Lounin muistoammunnat järjestettiin 7.5.2021 neljännen kerran. Kilpailuun 
osallistui 24 ampujaa ja sen voitti Tero Häkkinen. Molemmissa kilpailuissa lajeina olivat pistooli 
25 m, perinnekivääri 100 m ja reserviläiskivääri 75 m. 

Jotokset

Yhdistys osallistui Varustelekan etämarssi tapahtumaan neljän jäsenen voimin. Reserviläisurheilu-
liiton Four Day March -etämarssitapahtumaan osallistui kaksi yhdistyksen jäsentä. Resulin syys-
jotos peruttiin toisen kerran peräkkäin. Yhdistyksen jäseniä osallistui myös melontajotokseen Lei-
vonmäen kansallsipuistossa.

Joulutulet

Joulukuussa järjestettiin jo perinteiset pimeäammunnat, joissa harjoiteltiin valaisimien käyttöä 
ammunnassa. Tapahtumaan osallistui kymmenkunta jäsentä.



Reserviläisiä Varustelekan etämarssilla huhtikuussa.

Pertti Lounin muistoammuntojen perinnease kilpailu meneillään. Kilpailuun osallistui 24

kilpailijaa kuudesta eri yhdistyksestä. Kilpailun voitti Tero Häkkinen.

2



3

Korpilahden reserviläisten 60-vuotis juhlat järjestettiiin Tähtiniemen juhlakartanolla 27.11.2021.
Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkeä. Yhdistys pyysi muistamiset Sotaveteraanien Keski-Suomen
varainkeräyspiirin tilille, jonne kertyi varoja noin 1300 € veteraanien tukemiseen. Yhdistys sai 
useita muita huomionosoituksia mm. Puolustusvoimien Keski-Suomen Aluetoimistolta, Keski-Suo-
men Maanpuolustus Säätiöltä, Korpilahden Osuuspankilta, Korpilahden Leijonilta, Korpilahden
Yrittäjiltä, Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistykseltä, Matti Hyväriseltä, Maanpuolustus koulutus
yhdistykseltä ja Reserviläisliitolta.

Tilaisuuden tervetulopuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Perttu Hietanen, Puolustusvoimien ter-
vehdyksen toi aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen ja Reserviläisliiton onnittelut
varapuheenjohtaja Kari Salminen. Musiikista huolehti Jämsän reserviläiskuoro Vinosyöttö.

Yhdistyksen lippu

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa naulattiin ja siunattiin yhdistyksen lippu, jonka suunnitteli puheen-
johtaja Perttu Hietanen. Lipussa ovat Suomen sinivalkoiset värit ja lipun keskellä on musta Reser-
viläisliiton risti tunnus. Lipun vasemmassa yläkulmassa on entisen Korpilahden kunnan joutsen
vaakuna, jonka alapuolella Korpilahden Suojeluskunnan pienoislippu. Lipun naulaamiseen osallis-
tuneiden nimet kirjattiiin lippukirjaan ja lipun siunasi seurakuntapastori Miina Karasti.

 

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlat

Korpilahden reserviläisten 60-vuotisjuhla Tähtiniemen Juhlakartanossa 27.11.2021.
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Korpilahden reserviläisten lipun siunasi seurakuntapastori Miina Karasti, lippua kannatteli Juha Väisänen.

60-vuotis juhlassa Reserviläisliiton pronssisen ansiomitalin sai Daniel Edwards (oik), Maanpuolustusmitalin

saajat vasemmalta Perttu Hietanen, Jere Luostarinen ja Jarkko Nurminen.



Reserviläisliiton vuoden malliyhdistys 2021 - Korpilahden reserviläiset

Yhdistys sai merkittävän tunnustuksen reserviläistoiminnasta. Reserviläisliitto valitsi Korpilahden 
reserviläiset vuoden 2021 malliyhdistykseksi. Perusteluina oli mm. liiton tavoitteiden mukainen
toiminta sekä viiden edellisen vuoden aikana saavutettu merkittävä jäsenkasvu. Vuonna 2021 oli
Reserviläisliitossa kaikkiaan 327 yhdistystä.

Tunnustus luovutettiin Reserviläisliiton liittoko-
kouksessa Lappeenrannassa 20.11.2021. 
Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
kiinnitti yhdistyksen lippuun malliyhdistys nauhan. 
Tunnustuksen vastaanottivat yhdistyksen sihteeri 
Juha Väisänen ja puheenjohtaja Perttu Hietanen. 
Tunnustukseen sisältyi 1000 €:n suuruinen rahapal-
kinto.
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Malliyhdistysnauhan kiinnitti Ilpo Pohjola.

Vuoden malliyhdistyksen tunnustustilaisuus 20.11.2021. Lipun kantajana Juha Väisänen jonka vasemmalla puolella

Perttu Hietanen. Oikealla liiton vpj Ismo Nöjd ja liiton pj Ilpo Pohjola. Äärimmäisenä vasemmalla huomionosoi-

tuksella palkitut Vantaan Reservilisten edustajat.



Pistooliradan luotikatos valmistui 14.6.2021.

Ampumaradan kunnostus jatkui

Yhdistys toteutti pistooliradalle luotikatoksen edellisen vuoden suunnitelman mukaisesti. Katos
rakennettiin talkoo voimin ja rakennustöihin osallistui kymmenkunta jäsentä. Rakennustyön ma-
teriaali kustannuksiin saatiin Reserviläisliiton projektitukea 1300 €. Myös Kouhian Saha Ky tuki
hanketta. Kivääriratojen luotikatosten rakentaminen siirtyi vuodelle 2022. 
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Perinnetoiminta

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

Koululaiset laskivat Itsenäisyyspäivän kynttilät sankarihaudalle 3.12.2021.

Seppeleen lasku sankarihaudalle 6.12.2021. Kunniavartiossa Juha Väisänen ja Otto Kivistö-

Rahnasto. Seppeleen laskijoina Matti Hyvärinen ja Perttu Hietanen.


