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YLEISTÄ
Vuosi 2002 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 27. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta nojasi edellisen vuoden mukaiseen ja
toimintasuunnitelmassa mainittuihin toimintatapoihin. Päätehtävänä
voidaan pitää piirien, kerhojen ja yhdistyksien toiminnan taloudellista turvaamista. Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön päin toteutettiin lehti-ilmoituksin ja jäsentiedotteella. Venäjälle suunnattuja reserviläisja veteraanimatkoja suoritettiin 2, jotka kumpikin onnistui, vaikkakin tällä
kertaa niiden tulosvaikutus oli pienempi kuin aikaisempina vuosina.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2002 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2001 syyskokouksessa valittu hallitus, liite 1. Hallituksen puheenjohtajana toimi yhdeksättä
(9) vuottaan teollisuusneuvos, majuri Lauri Räsänen. Sihteerinä
toimi työvoimatoimiston hoitaja, sotilaskotisisar Päivi Ahtiainen,
taloudenhoitajana kehityspäällikkö, majuri Juhani Pylkkänen.
Pylkkänen hoiti myös jäsenrekisteriä. Hallituksen varapuheenjohtajaksi
hallitus valitsi vuodeksi 2002 metsätalousinsinöörin, majuri Jukka Pasasen.
Hallituksen viiteen (5) kokoukseen osallistuttiin tyydyttävästi ja hallitus oli
joka kerta päätösvaltainen.
Hallituksen kokouksia pidettiin seuraavasti:
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002

Perjantaina
Keskiviikkona
Keskiviikkona
Torstaina
Tiistaina

15.02.2002
27.03.2002
05.06.2002
3110 2002
10.12.2002

Lpr Upseerikerholla
Lpr Upseerikerholla
Lpr Mp-järjestötilassa
Lpr Mp-järjestötilassa
Lpr Upseerikerholla

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin keskiviikkona 27.03.2002 Lappeenrannan Upseerikerholla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2001 toiminta
kertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
Syyskokous pidettiin tiistaina 10.12.2002 Lappeenrannan Upseerikerholla. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2003 toimintasuunnitelma, määrättiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2003, vahvistettiin
vuodelle 2003 talous- ja menoarvio.
Syyskokous teki myös seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi
Lauri Räsänen
Valittiin erovuoroisina hallituksen jäseninä jatkamaan:
Lauri Räsänen/Päivi Ahtiainen/Juhani Pylkkänen
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Matti Kopra
Lappeenrannasta
Jukka Pasanen
Lappeenrannasta
Juha Sormunen
Imatralta
Uusina hallitukseen valittiin:
Petri Kukkonen
Lappeenrannasta
Sanna Parjanen
Joutsenosta
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RESP:n edustajana
RUP:n edustajana

PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2002 oli varauduttu 5046
euron toiminta-avustuksiin. Toiminta-avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 2002 ennätykselliset 7296 euroa. Toiminta-avustuksien summa on
Tuen historian suurin avustussumma. Tämän vuosikertomuksen liitteessä 5
kuvataan miten toiminta-avustukset/-tuet ovat kehittyneet 1990-luvulta
lähtien. Liitteestä 6 suoraan kirjanpidon pääkirjasta tilistä 3340 avustukset
selviää tosite/vienti-kohtaisien avustuksien summat. Avustuksien joukossa
on myöskin Tuen ja piirien yhteisen järjestötilan aiheuttamat vuotuiset
kustannukset, siivous ja vakuutus. Myöskin piirien ja Tuen yhteisien internet-sivustojen vuotuinen suurehko kustannus on mukana avustuksien
puolella.
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SOTAHISTORIALLISET RETKET VENÄJÄLLE
Toimintasuunnitelman mukaisia Venäjälle suunnattuja sotahistoriallisia reserviläis- ja veteraanimatkoja jatkettiin kertomusvuonna 2002
seuraavasti:
TUKI I

Retkelle 10.-12.07.2002 Karjalan Kannakselle - Pietariin ja
Novgorodiin osallistui sotaveteraaneja ja reserviläisiä yhteensä 92 henkilöä,
monivuotisia meidän retkeläisiä lähinnä Etelä-Karjalan alueelta.

TUKI II

Retkelle 31.07.-03.08.2002 Laatokan ja Aunuksen Karjalaan osallistui
Keuruun sota veteraaneja ja heidän naisiaan kaksi linja-autollista yhteensä
103 henkilöä. Tämä ryhmä on ollut matkoillamme neljänä kesänä ja ehdottomasti meidän parhaamme, kun tarkastelemme järjestäjän näkövinkkelistä.
Retkien toteutuksista vastasivat entisen tavan mukaan matkanjohtajana
evl evp Heikki Marttinen ja varsinaisen suunnittelun ja järjestelyiden
osalta Tuen taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Retket onnistuivat tälläkin kertaa hyvin ja osin myös taloudellisessa mielessä. Tuloslaskelmasta vuodelta 2002 voidaan todeta, että retkien taloudellinen tulos oli 3.257 euroa. Retkien tuottama taloudellinen tulos on merkittävästi pienempi kuin monena edellisenä vuotena, johtuen varmaankin siitä,
että hinnoittelumme on ollut erittäin kohtuullista ja olemme pyrkineet pitämään osallistumismaksut niin alhaisina kuin suinkin. Tällä kertaa meillä

Lauri Räsänen/Päivi Ahtiainen/Juhani Pylkkänen
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logistisena partnerina KOMPAS Travel Finland Oy Lappeenrannasta, joka
hoiti kiitettävästi viisumit ja Venäjän puoleisen koko toiminnan.
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JÄSENISTÖ 2002
Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani
Pylkkänen. Tuen jäsentietokannasta voidaan saada seuraava jakauma,
suluissa edellinen vuosi 2000:
Vuosihenkilöjäseniä
Ainaishenkilöjäseniä

363 (382)
106 (105)

yhteensä: 469 (487)

Vuosiyhteisö/yritysjäseniä 69 (72)
Ainaisyhteisö/yritysjäseniä 13 (13)

yhteensä: 82 (85)

31 (32)

yhteensä: 31 (32)

Kaikki

yhteensä 582 (604)

Yhdistysjäseniä

Edelleenkin Tuen jäsenkantaa ja jäsenien tavoitettavuutta haittaa osoitteiden vanhentuneisuus, vaikka Tuella on edelleenkin sopimus Suomen
Postin kanssa, jossa Posti omaa rekisteriään käyttäen koettaa toimittaa
jäsenkirjeet mahdollisimman hyvin perille. Kuten edellisissä toimintakertomuksissa on monasti todettukin, on jäsenien ikä monesti erittäin korkea.
Jäsentietokannassa ei ole henkilöiden ikää, mutta ylläpidossa on asia tiedostettu. Henkilöjäsenien väheneminen on pelkästään normaalia joukosta
poistumaa ja yrityksien puolella kenties uudesta tavasta määritellä missä
kannattaa olla mukana, myös yrityspoistuma vaikuttaa.
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TUEN JA KAIKKIEN PIIRIEN YHTEISET TOIMITILAT
Tuen ja kaikkien etelä-karjalaisten mp-piirien yhteiset tilat ovat olleet
kertomusvuoden aikana jatkuvassa käytössä. Tuki on hoitanut tilojen
siivouksen Puolustushallinnon rakennustoimiston myötävaikutuksella
sekä vakuuttanut Pohjolassa tilat ja kaluston. Toimitilojen vuotuinen Tuen
maksettavana ollut kustannus oli 870 euroa (5.174 mk)..
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET
Totuttuun tapaan Tuki huolehti Etelä-Karjalan alueen toimintakilpailujen
rahapalkinnoista 706 euron summalla. Perinteeksi on myös tullut, että
Tuki avustaa piirien kilpailutoiminnan palkinnoissa 698 euroa
Tuki muisti myös kesäkuussa 2002 kumpaakin Mannerheim-ristin lappeen-

Lauri Räsänen/Päivi Ahtiainen/Juhani Pylkkänen
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rantalaista ritariamme Tuomas Gerdtiä 80-vuotispäivänään ja Leo Kojoa
hänen 85-vuotispäivänään. Syyskokouksessa hallituksen monivuotiselle
jäsenelle Paavo Uskilla ojennettiin hopeinen maanpuolustusmitali soljen
kera.
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TALOUS
Tuen talous koki viime vuonna tappion karvasta makua. Monen vuoden
aikana taloutemme on kehittynyt suotuisasti. Nyt mentiin reippaasti alijäämäiseksi peräti -10.937,08 euroa!
Tähän olivat syynä seuraavat seikat;
1
varsinaisen toiminnan kustannukset kohosivat. Posti-, puhelin-,
ja matkakulut kasvoivat selvästi. Oli siirrytty kustannuksiltaan
kotiympäristöön ja kaikki kulut jouduttiin ilman sponsorointia
maksamaan itse.
2
Retkitoiminta tuotti vain 3.257 euroa (19.365 mk).
3
YHDYSMIES-lehti tuotti -1.018,39 euroa tappiota (-6.055,07
mk). Piirien vuosikokouksien lupaamat ilmoitustulot, jäivät
tulematta ja kun samalla nostettiin hiukan lehden ulkoista tasoa
mm sivujen määrää, niin mentiin alijäämän puolelle.
4
Tuen sijoitustoiminnassa on viime vuosina ns “alaskirjattu”
sijoituksien markkina-arvon mukaisesti ja se johti tällä kertaa
-3.783,84 euron alijäämään (-22.497,69 mk).
5
Kun kuitenkin haluttiin kirjata normaali määrä hankituista tietokonelaitteista ja -ohjelmista poistoja, nehän vanhenevat vauhdilla, niin sieltäkin tuli kirjattavaa 1.108,21 euroa.
Tuen tuloslaskelmassa on tilikauden alijäämänä -10.937,08 euroa.
Kertomuksen liitekokoelmasta selviää minkälainen kehitys on ollut vuonna
2002 ja vertailuna koko 1990-luku..
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HALLITUKSEN “JALKAUTUMINEN” JA YHDYSMIES
Hallitus linjasi toimintansa suuntaa tulevaisuudessa loppuvuodesta 2000.
Näin synnytettiin Tuen toiminnan suuntaviitat lähivuosiksi eli ns toimintastrategiat. Hallituksen jalkautuminen ei kuluneena vuotena onnistunut, pitää
koettaa vuonna 2003 uudelleen.
YHDYSMIES-lehden jatkosuunnitelmia pohditiiin 18.9.2002 Lauri Räsäsen isännöimänä Taipalsaaren Hauhianrannassa. Tavoitteena on saada ns
YHDYSMIES-lehti nousuun ja löytää sille sidosryhmiensä kautta lisää
kirjoitusmateriaalia ja ennenkaikkea eteläkarjalaisilta yrityksiltä monivuotista taloudellista sitoutumista kannattamaan lehteämme.

Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2002.
Lauri Räsänen/Päivi Ahtiainen/Juhani Pylkkänen
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Liitteet:

X
X
X

X

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16
Liite 17
Liite 18

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2002
Hallituksen allekirjoitukset tilinpäätökseen 2002
Hallituksen kokoonpano 2002
Tuen myöntämät toiminta-avustukset 1990 ... 2002
Ote pääkirjasta tili 3340 avustukset 2002
Sotahistorialliset matkat 1997-2001, taloudellinen tulos
Tuen sijoitukset ja sijoitustuotot 1990 ... 2002
Tuen taseet ja yli/alijäämät 1994 ... 2002
TULOSLASKELMA 2002
TASE 2002
Inventaariluettelo 2002
Tuloslaskelmat ja taseet 1992 ... 2002
Tuen arvopaperit markkina-arvon mukaisesti 31.12.2002
Tilikartta 1.1.-31.12.2002 alkusaldoineen
Pääkirja 1.1.-31.12.2002
Päiväkirja 1.1.-31.12.2002
Toimintasuunnitelma vuodelle 2002
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2002

Liitteet puuttuvat hallituksen jäseniltä (tilintarkastajat ja tilinpäätöskansio)

Lauri Räsänen/Päivi Ahtiainen/Juhani Pylkkänen
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