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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2003 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 28. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta nojasi edellisien vuosien mukaiseen ja
toimintasuunnitelmassa mainittuihin toimintatapoihin. Päätehtävänä
voidaan pitää piirien, kerhojen ja yhdistyksien toiminnan taloudellista turvaamista. Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön päin toteutettiin lehti-ilmoituksin, jäsentiedotteella ja yhteisen www.ekres.netsivustomme kautta.
Venäjälle suunnattuja reserviläis- ja veteraanimatkoja suoritettiin 2, jotka
kumpikin onnistui järjestelyiltään, vaikkakin tällä kertaa niiden tulosvaikutus oli lähes minimaalinen edellisten vuosien vastaaviin verrattuna. Nyt
sotahistorialliset matkat on saatettu Tuen osalta kunnialliseen päätökseen.
Vuosien 1997-2003 aikana yhdistyksemme järjestämillä 18 matkalla oli
osanottajia yhteensä 1.594 henkilöä. Matkat tehtiin yhteensä 32 täydellä linjaautolla. Matkojen aikana tuli Karjalankannas ja Laatokan Karjala
tutuksi monelle sotaveteraanille ja maanpuolustuksen ystävälle
.

Koko toimintakertomusvuotta sävytti hallituksen käynnistämä ja ohjaama
YHDYSMIES-lehden muutosprosessi. Vuosia jatkunut uuden päätoimittajan etsintä ja lehden ulkoisen muodon muuttaminen sai kouriintuvan muutoksen, kun loppuvuodesta uudeksi päätoimittajaksi valittiin vuoden määräaikaisella sopimuksella freelance-toimittaja, ekonomi Raili Leino Taipalsaaren Saikkolan kylästä. Hän sai tehtäväkseen aloittaa uusiutumistehtävät
vuoden 2004 alusta.

1

HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2003 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2002 syyskokouksessa valittu hallitus, liite 1. Hallituksen puheenjohtajana toimi kahdettatoista (12) vuottaan teollisuusneuvos, majuri Lauri Räsänen. Sihteerinä
toimi toimitusjohtaja, kapteeni Hannu Mutikainen, taloudenhoitajana
kehityspäällikkö, majuri Juhani Pylkkänen. Pylkkänen hoiti myös yhdistyksemme kirjanpidon, maksuliikenteen ja jäsenrekisterin. Hallituksen
varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2003 metsätalousinsinöörin,
majuri Jukka Pasasen. Hallituksen seitsemään (7) kokoukseen osallistuttiin
tyydyttävästi ja hallitus oli joka kerta päätösvaltainen.
Hallituksen kokouksia pidettiin seuraavasti:
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen

Keskiviikkona
Keskiviikkona
Tiistaina
Keskiviikkona

19.02.2003
26.03.2003
06.05.2003
10.09.2003

Lpr mp-järjestötilassa
Savitaipaleen Olkkolan hovissa
Lpr mp-järjestötilassa
Lpr mp-järjestötilassa
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5/2003 Maanantaina
6/2003 Keskiviikkona
7/2003 Torstaina

06.10.2003 Lpr mp-järjestötilassa
29.10.2003 Lpr mp-järjestötilassa
16.12.2003 Lpr Upseerikerholla

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin keskiviikkona 26.03.2003 Savitaileen Olkkolan hovissa. Samalla hallitus strategiansa mukaisesti “jalkautui”
Savitaipaleen reserviläisten keskuuteen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2002 toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
Syyskokous pidettiin torstaina 20.11.2003 Lappeenrannan Maasotakoulun
uudessa päärakennuksessa ja sen hienossa auditoriossa. Syyskokouksen
erikoisuutena oli Mannerheim-ristin ritarin, kapteeni Tuomas Gerdtin
ainutlaatuinen ja ansiokas esitelmä Siiranmäen omakohtaisista taisteluista
vuonna 1944. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2004 toimintasuunnitelma, määrättiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2004, vahvistettiin
vuodelle 2004 talous- ja menoarvio. Syyskokouksen merkittävämpiä päätök siä
oli Lauri Räsäsen luopuminen puheenjohtajan tehtävästä 12 vuotisen kauden
jälkeen ja Pentti Belinskijin valinta uudeksi puheenjohtajaksi.
Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij.

Erovuoroista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Reino Hirvonen
Juhani Paakkinen
Juhani Pylkkänen
Päivi Sormunen

Lappeenrannasta
Imatralta
Lappeenrannasta
Imatralta

Uusina hallitukseen valittiin:
Pekka Purasmaa
Pentti Pylkkö
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Simpeleeltä
Savitaipaleelta

PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2003 oli varauduttu 4205
euron toiminta-avustuksiin. Toiminta-avustuksia myönnettiin kertomus- vuonna
2003 aikaisempaa vähemmän eli 5.279 euroa. Tämän vuosikertomuksen
liitetiedoissa kuvataan miten toiminta-avustukset/-tuet ovat kehittyneet 1990luvulta lähtien. Liitetiedoista löytyy myös suoraan kirjanpidon pääkirjasta

tilistä
3340 avustukset otettu ote, josta selviää tosite/vienti-kohtaisien avustuksien
summat. Avustuksien joukossa on myös tällä kertaa Tuen ja piirien yhteisen
järjestötilan aiheuttamat vuotuiset kustannukset, siivous ja vakuutus sekä
myöskin piirien ja Tuen yhteisien www.ekres.net-internetsivustojen vuotuinen
kokokustannus on mukana avustuksien puolella. Toiminta-avustuksissa on
kaiketi siirryttävä alemmalle tasolle sillä tulorahoitus nykyisellään ei riitä
kertomusvuoden toimintatukien määrään.
Kertomusvuoden toimintatukien määrä jakautuu neljään (4) merkittävään
kohderyhmään:
1

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen

Piirien eri toimintoihin 1.700,00 euroa (32,2 %).
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www.ekres.net-internetsivustomme ja sen

ylläpidettävyys,
tämä kohde maksoi tukena yhteensä 1.519,32 euroa (28,8 %).

3

3

Piirien urheilutapahtumien palkintomitalit ja toimintakilpailu jen
palkinnot 1.517,33 euroa (28,7 %).

4

Tuen ja piirien yhteisen järjestötilan vakuutus ja siivous
542,73 euroa (10,3 %).

SOTAHISTORIALLISET RETKET VENÄJÄLLE
Toimintasuunnitelman mukaisia Venäjälle suunnattuja sotahistoriallisia reserviläis- ja veteraanimatkoja jatkettiin vielä kertomusvuonna
2003 seuraavasti:
TUKI I

Retkelle 11.-15.06.2003 Laatokan ja Aunuksen Karjalaan osallistui
sotaveteraaneja ja reserviläisiä yhteensä 48 henkilöä, monivuotisia meidän
retkeläisiä lähinnä Etelä-Karjalan alueelta.

TUKI II

Retkelle 15.07.-18.07.2003 Karjalankannakselle, Pietariin ja
Novgorodiin osallistui Keuruun sotaveteraaneja ja heidän naisiaan kaksi linjaautollista yhteensä 90 henkilöä. Tämä ryhmä on ollut matkoillamme viitenä
kesänä ja on ehdottomasti meidän parhaamme, kun tarkastelemme järjestäjän
näkövinkkelistä.
Retkien toteutuksista vastasivat seitsemän (7) vuotisen tavan mukaan matkanjohtajana evl evp Heikki Marttinen, matkaemäntänä Seija Kesälä ja varsinaisen
suunnittelun ja järjestelyiden osalta Tuen taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Retket onnistuivat tälläkin kertaa hyvin ja vaikka taloudellisessa mieles sä
kertomusvuoden matkat olivat seitsemän vuotisen taipaleen huonoimmat.
Lähinnä “käteen” jäi vain järjestely- ja työruljanssi, tulosta kertyi vain vaivaiset 665,48 euroa. Tuotto oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuotena
ja silloinkin se oli alaspäin voimakkaasti laskeva. Tämä johtunee varmaankin
siitä, että hinnoittelumme on ollut erittäin kohtuullista ja olemme pyrkineet
pitämään osallistumismaksut niin alhaisina kuin suinkin.Venäjän hintatasokin
on selvästi viime vuosina noussut.
Lienee paikallaan todeta vuosikertomuksessakin, että kyseiset sotahistorial liset
ovat olleet Tuen historiassa erittäin merkittäviä ainakin taloudelliselta kannalta
katsottuna. Kiitämme matkojemme järjestelyvastuisia henkilöitä seitsemän (7)
vuoden mittavasta työstä yhdistyksemme parhaaksi.
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JÄSENISTÖ 2003
Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Tuen jäsentietokannasta voidaan saada seuraava jakauma, suluissa edellinen
vuosi 2002:

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen

Vuosihenkilöjäseniä

346 (363)

Ainaishenkilöjäseniä

102 (106)

yhteensä: 448 (469)
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Vuosiyhteisö/yritysjäseniä 63 (69)

Ainaisyhteisö/yritysjäseniä 13 (13)

yhteensä: 76 (82)

27 (31)

yhteensä: 27 (31)

Kaikki

yhteensä 557 (582)

Yhdistysjäseniä

Edelleenkin Tuen jäsenkantaa ja jäsenien tavoitettavuutta haittaa osoit teiden
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. Jäsenkannan selvä aleneminen pitäisi ottaa tarkastelun alle
hallituksessa.
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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 542,73 euroa (3.226,93 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, tällä kertaa 811 euroa.
Tuki muisti myös joulukuun 16.päivänä 2003 hallituksen kokouksessa eroavaa puheenjohtajaansa Lauri Räsästä pitkästä ja ansiokkaasta työstään yhdistyksemme hyväksi ja varapuheenjohtajaa Jukka Pasasta hänen 70-vuotispäivänsä johdosta kirja- ja kukkalahjoin.
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TALOUS
Tuen talous koki viime vuonna jo toisena vuotena peräkkäin tappion karvasta
kalkkia. Monien sitä edellisien vuosien aikana oli totuttu reippaisiin ylijää miin
tuloslaskennassa. Nyt kaksi (2) viimeistä vuotta ovat olleet alijäämäisiä.
Kertomusvuoden tulos jäi 2.100,58 euroa (12.489,48 mk) alijäämäiseksi.
Tähän olivat tällä kertaa syynä seuraavat seikat;
1

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen

Varsinaisen toiminnan kustannukset putosivat 1.483 euroa.
Kokous- ja neuvottelukustannukset nousivat 198 euroa,
kirjanpitokustannuksia nosti BookMaster-kirjanpito-ohjelmiston
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lisenssimaksut, avustukset laskivat 2.016

euroa ja

muut kustannukset tietokoneen kesän laitevauriot.
2

YHDYSMIES-lehti tuotti tänäkin vuonna tappiota, tällä

kertaa 780 euroa. Tilaajamaksut pienenivät 1.171 euroa.
3

Retkitoiminta tuotti ainostaan 665 euroa, kun se aikaisemmin
oli yhdistyksemme päätulon lähde.

4

Sijoitukset nousivat jo plussan puolelle, kunpa sijoitusmark kinat
menisivätkin jo parempaan suhtaan? Sijoitukset paranivat
5.491 euroa.

5

Varainhankinta osoittaa 2.434 euron kasvua, joka on pelkästään Lauri Räsäsen lahjoitus (2.500 €) toimintamme tukemiseen.

6

Rahoitustuotoissa saimme 557 euron kasvun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka pääsääntöisesti kustannukset saatiin laskemaan, niin menot/kulut/avustukset olivat mitoiltaan tuloja suuremmat 2.100,58 euroa (12.489,48 markkaa).
Tilikauden tuloslaskelma osoittaa siis alijäämänä -2.100,58 euroa.
Kertomuksen liitekokoelmasta selviää minkälainen kehitys on ollut vuonna
2003 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 toiminta- strategiat.
Hallitus “jalkautui” kertomusvuonna Savitaipaleelle, jossa pidettiin hallituksen
kokous, kevätkokous ja kuultiin savitaipalelaisten tuntoja vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä.
Kuten johdannossa jo todettiin, kertomusvuoden kenties tärkein asia oli
saada YHDYSMIES-lehteen uutta kuvakulmaa ja uusi päätoimittaja. Nämä
asiat saatiin ratkaistua ja alkanut vuosi 2004 näyttää miten siinä olemme
onnistuneet.
Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2003.

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry
Hallitus kertomusvuonna 2003:
Belinskij Pentti, hallituksen jäsen
Kopra Matti, hallituksen jäsen
Mutikainen Hannu, sihteeri
Parjanen Sanna, hallituksen jäsen
Pylkkänen Juhani, taloudenhoitaja
Juha, hallituksen jäsen (RESP)

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen

Hirvonen Reino, hallituksen jäsen
Kukkonen Petri, hallituksen jäsen (RUP)
Paakkinen Juhani, hallituksen jäsen
Pasanen Jukka, hallituksen jäsen, varapuh.joht.
Räsänen Lauri, hallituksen puheenjohtaja Sormunen
Sormunen Päivi, hallituksen jäsen
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Liitteet:
Liite 1

Hallituksen kokoonpano 2003

Liite 2

Tuen myöntämät toiminta-avustukset 1990 ... 2003

Liite 3

Ote pääkirjasta tili 3340 toiminta-avustukset 2003

Liite 4

Sotahistorialliset matkat 1997-2001, yhteenveto

Liite 5

Tuen sijoitukset ja sijoitustuotot 1990 ... 2003

Liite 6

Tulokset (yli- ja alijäämät) 1992 ... 2003

Liite 7

Tuen taseet ja yli/alijäämät 1990 ... 2003

Liite 8

Inventaariluettelo 2003

Lauri Räsänen/ Hannu Mutikainen/ Juhani Pylkkänen
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