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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2006 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n
31.toimintavuosi. Yhdis- tyksen toiminta nojasi edellisien vuosien
mukaiseen ja toimintasuunnitelmassa mainittuihin toimintatapoihin.
Päätehtävänä on sääntöjen mukaisesti aineellisesti ja aatteellisesti tukea
jäsenjärjestöjä ja myös muuta vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja
toimintaa.
Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön toteutettiin lehti-ilmoituksin,
jäsentiedot-teella ja piirien (RUP ja RESP) kanssa yhteisen
www.ekres.net -sivustomme kautta. Uusitut sivustot otettiin käyttöön
vuoden vaihteessa.

Vuoden 2006 toimintateemaksi nousi talouden kohentaminen ja ennen
kaikkea sijoitettujen varojen saattaminen paremmin tuottamaan.
Työvaliokunta puheenjohtajat sihteeri, taloudenhoitaja ja tilintarkastaja
Kyösti Mäkinen paneutuivat kevään aikana Mäkisen aloitteesta Tuen
talouden perinpohjaiseen tarkasteluun ja pohdintaan. Se johti hallituksen
antamilla valtuuksilla eri pankkien kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen
sijoituksien uudelleen järjestelyihin, jotka hallitus ja syyskokous
vahvistivat.
Toimenpiteet edesauttoivat neljän perättäisen vuoden tappiollisen vuoden
kääntymiseen taas voitolliseksi.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2006 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2005
syyskokouksessa valittu hallitus, liite 1. Hallituksen
puheenjohtajana toimi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij
Joutsenosta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi
vuodeksi 2006 varatuomari, sotilasmestari Reino Hirvosen.
Sihteerinä toimi metsänhoitaja, kapteeni Pentti Pylkkö ,
taloudenhoitajana jatkoi edelleen kehityspäällikkö, majuri Juhani
Pylkkänen. Pylkkänen hoiti myös yhdistyksemme kirjanpidon,
maksuliikenteen ja jäsenrekisterin. Hallituksen kuuteen (6)
kokoukseen osallistuttiin tyydyttävästi ja hallitus oli joka kerta
päätösvaltainen.
Hallituksen kokouksia pidettiin seuraavasti:
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1/2006 Torstaina

09.02.2006 Lpr mp-järjestötilassa

2/2006 Keskiviikkona 15.03.2006 Lpr mp-järjestötilassa
3/2006
korsulla
4/2006
5/2006
6/2006

Keskiviikkona 23.05.2006 Luumäellä Lusikkovuoren
Keskiviikkona 30.08.2006 Lpr mp-järjestötilassa
Keskiviikkona 11.10.2006 Lpr mp-järjestötilassa
Keskiviikkona 22.11.2006 Lpr mp-järjestötilassa

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin keskiviikkona 15.03.2005
Lappeenrannan Maasotakoulun auditoriossa. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2005 toimintakertomus, tuloslaskelma, tase
ja tilintarkastuskertomus.
Kokouksen jälkeen Maasotakoulun johtaja, eversti Teppo Lahti
esitelmöi aiheenaanajankohtaista Puolustusvoimista ja
Maasotakoulusta.
Syyskokous pidettiin keskiviikkona 22.11.2006 samassa paikassa
kuin kevätkokous eli Maasotakoulun auditoriossa. Syyskokouksessa
vahvistettiin vuoden 2007 toimintasuunnitelma, määrättiin
jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2007, vahvistettiin vuodelle
2007 talous- ja menoarvio.
Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:

Puheenjohtajaksi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij.

Erovuoroista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Pentti Belinskij
Risto Kiljunen
Matti Kopra
Petri Kukkonen
Markku Lukka
Jorma Mällinen

Joutsenosta
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta

puheenjohtajana

Uutena hallitukseen valittiin:
Kari Tahvanainen
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näkivät Kymen sotilasläänin entisen komentajan, eversti Arto
Mikkosen esitelmän ja alustuksen SALPA- keskuksesta ja –linjasta.
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PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2006 oli
varauduttu vain 1.000 euron toiminta-avustuksiin. Toimintaavustuksia myönnettiin kuitenkin kertomus- vuonna 2006
2.907 euroa ja kun mukaan lasketaan vielä YHDYSMIES-lehdelle
maksettu tuki 3.492 euroa päädytään kokonaisavustuksissa
6.399 euroon. Tämän vuosikertomuksen liitetiedoissa kuvataan
miten toiminta-avustukset/-tuet ovat kehittyneet 1990-luvulta
lähtien. Avustuksien joukossa ovat 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 kokonaiskustannus.
Toiminta-avustuksissa on pystytty pitämään melkoisen hyvää
tasoa, vaikka neljä edellistä vuotta olivatkin Tuelle raskaasti
tappiollisia.
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JÄSENISTÖ 2006
Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani
Pylkkänen.
Tuen jäsentietokannasta saadaan kertomusvuodelta seuraava
jakauma, suluissa edellinen vuosi.
Vuosihenkilöjäseniä
Ainaishenkilöjäseniä

335 (338)
101 (100) yhteensä: 436 (438)

Vuosiyhteisö/yritysjäseniä
Ainaisyhteisö/yritysjäseniä

62 (62)
13 (12) yhteensä:

Yhdistysjäseniä

28 (27)

Ainaisyhdistysjäseniä

6 (6)

Kaikki

yhteensä:
yhteensä

75 (75)

34 (33)
545 (545)

Edelleenkin Tuen jäsenkantaa ja jäsenien tavoitettavuutta haittaa
osoitteiden vanhentuneisuus, vaikka Tuella on sopimus Suomen
Postin kanssa, jossa Posti omaa rekisteriään käyttäen koettaa
toimittaa jäsenkirjeet mahdollisimman hyvin perille. Kuten
Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/Juhani Pylkkänen
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on henkilöjäsenien ikä monesti erittäin korkea.
Hallitus käynnisti kuluneena vuonna uusien jäsenien kampanjan ja
liittymislomake on jokaisessa YHDYSMIES-lehdessä kuten
www.ekres.net-sivuston Tuen osiossakin.
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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 jakaluston.
Toimitilojen vuotuinen Tuen maksettavana ollut kustannus oli
604,48 euroa.
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET
Tuki avusti piirien kilpailutoiminnan palkinnoissa 1.760,58 euroa
Tuki muisti kertomusvuoden aikana seuraavia täyttäviä henkilöitä:
. .

Hallituksen jäsen Pekka Purasmaa 60 v
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28.09.2006

TALOUS
Tuen talous saatiin voitolliseksi neljän edellisen tappiollisen
vuoden jälkeen.
Kertomusvuoden tulos nousi 725,69 euroa voitolliseksi.
Tähän vaikuttivat tällä kertaa seuraavat seikat;
Varsinaisen toiminnan kustannukset laskivat edelleen 1.630 euroa.
YHDYSMIES-lehti tuotti tänäkin vuonna tappiota, tällä kertaa
3.492,49 euroa. Tilaajamaksut pienenivät 762 euroa ja
ilmoitustulot jäivät 150 euroon. Lehden toimittamisen kulut
laskivat hiukan.
Sijoitukset ovat olleet huonosti tuottavia jo vuosia.
Kertomusvuonna suunta saatiin kuitenkin muutetuksi. Sijoituksien
tuotto kasvoi edellisestä vuodesta 3.033 euroa.
Nyt näyttäisi siltä, että muutaman vuoden aikana sijoituksiin ei
tarvitse puuttua.
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Varainhankinta eli pääasiassa jäsenmaksutuotot kasvoivat 733
euroa.

Rahoitustuotot vähän vähemmän 179 euroa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kun toimintamenot laskivat
1.630 euroa poislukien YHDYSMIES-lehti ja tuotot kasvoivat
4.147 euroa, niin voitollinen tulos oli mahdollista saavuttaa.
Tästä on hyvä jatkaa.
Kertomuksen liitekokoelmasta selviää minkälainen kehitys on ollut
vuonna 2005 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. Hallitus “jalkautui” kertomusvuonna
Luumäellä Salpalinjan Lusikko-vuoren luolalla ja korsulla. Erittäin
mielenkiintoinen ”sota-ajan monumentti”, jota kyllä
voi huoletta näyttää nykypolvenkin edustajille.
YHDYSMIES-lehti on ollut Tuen taloudelle varsin raskas
ylläpidettävä. Lehti on tuottanut tappiota vuodesta 2000
lähtien, jolloin sen kustannus- ja julkaisuvastuu siirtyi Tuen
”leveämmille” harteille. Ilmoitustulojen pienuus on syy, miksi
lehti on tappiollinen. Tätä lähdetään hartiavoimin purkamaan
taloudenhoitajan ideoiman ilmoituskampanjan 2007-2009 turvin.
Saamme nähdä onnistummeko?
Hallitus on kuitenkin useampaan otteeseen kyllä todennut, että
Etelä-Karjalan
maakunta tarvitsee yhden maanpuolustuslehden olkoon se
jatkossakin sitten
meidän YHDYSMIES.

2006.

Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/Juhani Pylkkänen

Y:\Yhdistys\EKTuki\ Vuosikokoukset\Toimintakertomus2006.lwp

Sivu 6

Etelä-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki ry

Toimintakertomus
2006

Etelä-Karjalan
Maanpuolustuksen
Tuki ry
Hallitus
kertomusvuonna
2006:

Belinskij Pentti, hallituksen puheenjohtaja
Hirvonen Reino, hallituksen varapuheenjohtaja
Pylkkö Pentti, hallituksen sihteeri
Pylkkänen Juhani, hallituksen taloudenhoitaja
Hartikka Marja-Sisko, hallituksen jäsen (MPNL) Kiljunen Risto, hallituksen jäsen
Kopra Matti, hallituksen jäsen
Kukkonen Petri, hallituksen jäsen (RUP)
Lukka Markku, hallituksen jäsen
Mällinen Jorma, hallituksen jäsen (RESP)
Paakkinen Juhani, hallituksen jäsen
Purasmaa Pekka, hallituksen jäsen
Sormunen Päivi, hallituksen jäsen

Liitteet:
Liite 1 Tulokset 1976 … 2006
Liite 2 Taseet 1976 … 2006
Liite 3 Voitot ja tappiot vuodesta 1990
Liite 4 Sijoitukset vuodesta 1990
Liite 5 Sijoituksien tuotot vuodesta 1990
Liite 6 Vuotuiset toiminta-avustukset ja YHDYSMIESlehti 1976-2006
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