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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2004 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 29. 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, kahdella (2) jäsentiedotteella ja piirien (RUP ja
RESP ) kanssa yhteisen www.ekres.net- sivustomme kautta.
Venäjälle suunnatut reserviläis- ja veteraanimatkat loppuivat vuonna 2003.
Koko toimintakertomusvuotta sävytti hallituksen käynnistämä ja ohjaama
YHDYSMIES-lehden muutosprosessi. Lehti sai vuoden alusta uuden päätoimittajan Raili Leinon Taipalsaarelta. Hänen johdollaan etsittiin lehdelle
uusia toimintamuotoja ja mm uusi painopaikka löytyi Pieksämäeltä
Lehtisepät Oy:stä. Myös lehden taittopaikka vaihtui. Se tapahtui vuonna
2004 Savitaipaleella Yhteissanomien toimesta. Lehden uusiutuminen
onnistui hyvin, mutta lehden talous on mennyt vieläkin huonompaan
suuntaan. Nyt lehti tuotti tappiota 5.273,60 euroa. Hallitus onkin todennut,
että näin ei voi kovin kauan jatkua.
Hallitus käynnisti uudelleen jo vuosia “lepäämässä” olleen” ajatuksen saada
Etelä-Karjalan maakuntaan yhteinen maanpuolustusansiomitali. Sen kehittelyä ja eteenpäin viemistä tehtiin lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Jos hanke onnistuu, siitä tulee yhdistykselle ja koko Etelä-Karjalaan merkittävä maanpuolustushenkeä kohottava väline.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2004 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2003 syyskokouksessa
valittu hallitus, liite 1. Hallituksen puheenjohtajana toimi ensimmäistä puheenjohtaja kauttaan opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij Joutsenosta.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2004 varatuomari,
sotilasmestari Reino Hirvosen ensimmäistä vuottaan. Sihteerinä toimi metsänhoitaja, kapteeni Pentti Pylkkö samoin ensimmäistä vuottaan, taloudenhoitajana jatkoi nyt jo kahdeksatta (8) vuottaan kehityspäällikkö, majuri
Juhani Pylkkänen. Pylkkänen hoiti myös yhdistyksemme kirjanpidon, maksuliikenteen ja jäsenrekisterin. Hallituksen seitsemään (7) kokoukseen osallistuttiin tyydyttävästi ja hallitus oli joka kerta päätösvaltainen.
Hallituksen kokouksia pidettiin seuraavasti:
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen

Keskiviikkona
Keskiviikkona
Keskiviikkona
Keskiviikkona

28.01.2004
18.02.2004
17.03.2004
19.05.2004

Lpr mp-järjestötilassa
Lpr mp-järjestötilassa
Lpr mp-järjestötilassa
Lpr mp-järjestötilassa
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18.08.2004 Lpr mp-

järjestötilassa
6/2004 Keskiviikkona
7/2004 Tiistaina

12.10.2004 Lpr mp-järjestötilassa
23.11.2004 Lpr mp-järjestötilassa

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin keskiviikkona 17.03.2004 Lappeenrannan Maasotakoululla, jossa oli paikalla 79 jäsentämme. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2003 toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus. Kokouksen jälkeen evl evp Heikki Marttinen alusti vuoden
1944 kesällä alkaneen Neuvostoliiton suurhyökkäyksen tapahtumia ja tilaisuus huipentui, kun katsottiin dvd-esitys IHANTALAN IHME. Tämä tilaisuus oli jo toinen, jossa vuosikokouksessa oli paikalla lähes sata
jäsentämme.
Edellinenhän oli vuoden 2003 syyskokous samassa paikassa, jossa Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt luennoi Siiranmäen-taisteluistaan.
Syyskokous pidettiin tiistaina 23.11.2004 Lappeenrannan Maasotakoulun
päärakennuksessa ja sen hienossa auditoriossa. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2005 toimintasuunnitelma, määrättiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2005, vahvistettiin vuodelle 2005 talous- ja menoarvio.
Syyskokouksen merkittävämpiä päätöksiä oli Lauri Räsäsen valinta yhdistyksemme ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Kuvassa kunniapuheenjohtajaksi valittu Lauri Räsänen kiittää syyskokousta. Hänen takanaan yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Pentti Belinskij.

Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij.

Erovuoroista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Matti Kopra
Petri Kukkonen

Lappeenrannasta
Lappeenrannasta

Uusina hallitukseen valittiin:
Marja-Sisko Hartikka
Risto Kiljunen

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen

Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
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Markku Lukka
Maanpuolustuksen
Tuki ry
Jorma Mällinen

Lappeenrannasta
Lappeenrannasta

Syyskokous huipentui tällä kertaa 79 jäsenen ollessa tälläkin kertaa paikalla
Suomen Sodat-nimiseen esitykseen, jonka on tehnyt Kärkijoukkue Oy vetäjänään evl evp Leo Skogström. Esityksen esitteli Skogströmin puolesta
Tommi Palvimo ansiokkaasti.

3

PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2004 oli varauduttu vain
2000 euron toiminta-avustuksiin. Toiminta-avustuksia myönnettiin kuitenkin
kertomusvuonna 2004 3.724 euroa. Tämän vuosikerto
muksen

liitetiedoissa

kuvataan miten toiminta-avustukset/-tuet ovat kehittyneet 1990-luvulta lähtien. Avustuksien joukossa on myös tälläkin 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.
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JÄSENISTÖ 2004
Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Tuen jäsentietokannasta voidaan saada seuraava jakauma, suluissa edellinen
vuosi 2003:

339 (346)
100 (102)
Vuosiyhteisö/yritysjäseniä 63 (63)
Ainaisyhteisö/yritysjäseniä 12 (13)
Yhdistysjäseniä
27 (27)
Vuosihenkilöjäseniä
Ainaishenkilöjäseniä

Ainaisyhdistysjäseniä

yhteensä: 439 (448)
yhteensä:

75 (76)

6 (6)

¨
yhteensä:

33 (33)

Kaikki

yhteensä

547 (557)

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. Jäsenmäärän jo vuosia jatkunut väheneminen on tiedostettu hallituksessa, mutta “lääkettä” siiPentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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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 551,90 euroa (3.281,45 mk).
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET

(Lauri Räsänen im memoriam)

Tuki avusti piirien kilpailutoiminnan palkinnoissa 829,50 euroa Tuki muisti
myös entistä puheenjohtajaansa Lauri Räsästä hänen kauppatieteen kunniatohtorin arvostaan 28.06.2004. Eversti Arto Mikkosta hänen 60-vuotispäivänään ja eläkkeelle lähdöstään 30.06.2004. Eversti Juha-Pekka Liikolaa
hänen 50-vuotispäivänään 10.10.2004. Tuki muisti myös valtioneuvos Riitta
Uosukaista hänelle myönnetystä korkeasta arvonimestä.
Vuoden lopussa meidät yllätti kunniapuheenjohtajamme Lauri Räsäsen
..

Lauri Räsänen on poissa
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen pitkäaikaisin puheenjohtaja, teollisuusneuvos, Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kunniatohtori, majuri Lauri Räsänen kuoli viime joulukuun 12. päivänä Lappeenrannassa äkilliseen sairauskohtaukseen. Hän oli
syntynyt 21.8.1935 Viipurissa.
Lauri Räsäsen taloudellinen elämäntyö oli perheyritys Isko Oy, joka kehittyi paikallisesta rengasliikkeestä alansa
markkinajohtajaksi. Hän oli paitsi eteläkarjalainen myös valtakunnan tason vaikuttaja niin elinkeinoelämän työnantajien kuin
puolustustaloudellisen suunnittelun alueella. Teollisuusneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1987.
Lauri Räsänen osallistui aktiivisesti myös erilaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Hänen sydäntään lähellä olivat mm. karjalaisen
kulttuurin vaaliminen ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun, sittemmin yliopiston, toiminnan tukeminen sekä maanpuolustustyö.
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen hallituksen puheenjohtajana Lauri Räsänen toimi erittäin ansiokkaasti peräti 12 vuotta.
Hänen puheenjohtajakaudellaan Tuen taloudelliset voimavarat ja mahdollisuudet avustaa eteläkarjalaista vapaaehtoista
maanpuolustustyötä kasvoivat merkittävästi. Osoituksena Lauri Räsäsen maanpuolustustyön arvostuksesta Etelä-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki ry kutsui hänet viime syysvuosikokouksessaan yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Lauri Räsäsellä oli luontaista auktoriteettia, joka yhdistettynä hänen karjalaiseen luonteeseensa ja huumoriinsa teki hänestä hyvin
arvostetun puheenjohtajan.
Reino Hirvonen
Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen varapuheenjohtaja

äkillinen poismeno, jota muistimme niin suruvalittelukukin kuin siunaustilaisuuden kukkavihkoin.
Seuraavassa varapuheenjohtajamme Reino Hirvosen muistokirjoitus
:

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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TALOUS
Tuen talous koki viime vuonna jo kolmantena vuotena peräkkäin tappion
karvasta kalkkia. Monien sitä edellisien vuosien aikana oli totuttu reippaisiin
ylijäämiin, kiitos Venäjän matkojemme, tuloslaskennassa. Nyt kolme (3)
viimeistä vuotta ovat olleet alijäämäisiä. Kertomusvuoden tulos jäi 7.437,10
euroa (44.218,99 mk) alijäämäiseksi.
Tähän olivat tällä kertaa syynä seuraavat seikat;
1
Varsinaisen toiminnan kustannukset kylläkin putosivat 1.351
euroa.
2
YHDYSMIES-lehti tuotti tänäkin vuonna tappiota, tällä
kertaa 5.273,60 euroa. Tilaajamaksut pienenivät 928 euroa,
mutta ilmoitustulot pienenivät 900 euroa. Kun lehden toimittamisen kustannukset sitä vastoin kasvoivat palkatun päätoimittajan myötä 2.625 euroa, oli kokonaisvaikutus tuo -5.273,60
euroa.
3

Varainhankinta putosi -2.384 euroa, joka pelkästään johtui
siitä, että edellisenä vuonna saimme Lauri Räsäsen lahjoituksen (2.500 €) toimintamme tukemiseen.

4

Rahoitustuotoissa koimme -233 euron tappion.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka pääsääntöisesti kustannukset saatiin laskemaan, niin menot/kulut/avustukset olivat mitoiltaan tuloja suuremmat -7.437,10 euroa (44.218,99 markkaa).
Tilikauden tuloslaskelma osoittaa siis alijäämänä -7.437,10 euroa.
Kertomuksen liitekokoelmasta selviää minkälainen kehitys on ollut vuonna
2004 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 piti “jalkautua” kertomusvuonna Rautjärvi/Simpele
alueelle, mutta se jäi tekemättä siirtyen ensi vuodelle 2005.
Kuten johdannossa jo todettiin, kertomusvuoden kenties tärkein asia oli
saada YHDYSMIES-lehteen uutta kuvakulmaa ja uusi päätoimittaja. Nämä
asiat saatiin ratkaistua, mutta lehden talous on yhdistyksellemme kasvava
taloudellinen ongelma. Sen eteen on hallituksen löydettävä jatkossa ratkaisu,

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2004.

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry
Hallitus kertomusvuonna 2004:
Belinskij Pentti, hallituksen puheenjohtaja
Pylkkö Pentti, hallituksen sihteeri
Kopra Matti, hallituksen jäsen
Paakkinen Juhani, hallituksen jäsen
Pasanen Jukka, hallituksen jäsen
Sormunen Juha, hallituksen jäsen (RESP)

Hirvonen Reino, hallituksen varapuheenjohtaja
Pylkkänen Juhani, hallituksen taloudenhoitaja
Kukkonen Petri, hallituksen jäsen (RUP)
Partanen Sanna, hallituksen jäsen
Purasmaa Pekka, hallituksen jäsen
Sormunen Päivi, hallituksen jäsen

Liitteet:
Liite 1

Tuen myöntämät toiminta-avustukset 1990 ... 2004

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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Liite 2

Tuen sijoitukset ja sijoitustuotot 1990 ... 2004

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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Liite 3

Tulokset (yli- ja alijäämät) 1992 ... 2004

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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Liite 4

Tuen taseet ja yli/alijäämät 1990 …2004

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/ uhani Pylkkänen
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