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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2010 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 35.toimintavuosi. Yhdistyksen
toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä, vapaaehtoisen maanpuolustustyön aineellista ja aatteellista tukemista, yhdistys on hoitanut sääntöjensä ja resurssiensa sallimissa rajoissa.
Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön toteutettiin lehti-ilmoituksin, jäsentiedotteella ja
piirien (RUP ja RESP) kanssa yhteisen www.ekres.net -sivustomme kautta.
Tuen talous koheni edelliseen vuoteen nähden merkittävästi sijoitusten arvon nousun sekä
niiden tuottojen seurauksena. Tästä huolimatta Tuen hallitus on ideoinut uusia toimenpiteitä
taloudellisen tilanteensa vakauttamiseksi ja toimintansa tarkoituksen entistä paremmaksi toteuttamiseksi.
Vuodesta 2006 lähtien käynnissä ollut Yhdysmiehen ilmoituskampanja, jonka tavoitteena on
saada Yhdysmiehen toiminta kannattavaksi, on jatkunut myös vuonna 2010. Asetetusta taloudellisesta tavoitteesta jäätiin melkoisesti jälkeen.

2.

TUEN 35-VUOTISJUHLASEMINAARI
35-vuotisen taipaleensa juhlistamiseksi yhdistys järjesti keskiviikkoiltana 20.10.2010 juhlaseminaarin Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa. Seminaarissa alusti sotahistorioitsija, eversti Sampo Ahto aiheenaan ”Myötätuntoa vai reaalipolitiikkaa? –Itsenäinen Suomi valtapolitiikan pelilaudalla”. Kaikille maanpuolustuksesta kiinnostuneille henkilöille avoimeen tilaisuuteen osallistui lähes salintäyteinen kuulijakunta.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2009 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2009 syyskokouksessa valittu hallitus, liite
1. Hallituksen puheenjohtajana toimi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij Joutsenosta.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2010 varatuomari, sotilasmestari
Reino Hirvosen. Sihteerinä toimi metsänhoitaja, kapteeni Pentti Pylkkö. Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi kutsuttiin kehityspäällikkö, majuri Juhani Pylkkänen. Pylkkänen hoiti myös yhdistyksemme kirjanpidon, maksuliikenteen ja jäsenrekisterin. Hallitus kokoontui neljä (4) kertaa ja oli joka kerta päätösvaltainen. Toimintavuoden toinen kokous oli
ns. jalkautumiskokous 19.05.2010, jolloin hallitus saapui Kesäjärven majalle Joutsenon Reserviupseerikerhon ja Reserviläisten vieraaksi.
Hallituksen kokoukset pidettiin seuraavasti:
1/2010
2/2010
3/2010
4/2010

Keskiviikkona
Keskiviikkona
Keskiviikkona
Keskiviikkona

03.02.2010
19.05.2010
08.09.2010
15.12.2010

Lpr mp-järjestötilassa
Joutsenossa Kesäjärven majalla
Lpr mp-järjestötilassa
Lpr upseerikerholla

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti:
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Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin perjantaina 12.03.2010 Lappeenrannassa Maasotakoulun auditoriossa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
Kokouksen jälkeen kuultiin kokousesitelmä, jonka pitivät Juha Vornanen ja Paavo Simola aiheenaan ”Kiestingin motti”.
Syyskokous pidettiin torstaina 14.10.2010 Imatran valtionhotellissa. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma, määrättiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle
2011 ja vahvistettiin vuoden 2011 talousarvio.
Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij.
Erovuoroista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Pentti Belinskij
Matti Kopra
Petri Kukkonen
Markku Lukka
Kari Tahvanainen

Lappeenrannasta, puheenjohtajana
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
Lappeenrannasta
Luumäeltä

Erovuorossa olleen hallituksen jäsenen Risto Kiljusen tilalle valittiin Tuomo Räsänen Lappeenrannasta.
Pentti Pylkkö pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä. Ero myönnettiin ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valittiin prikaatikenraali Antti Lankinen Luumäeltä.
Syyskokouksen päätyttyä rajavartiomestari Mika Alberttson Rajamuseosta piti esitelmän aiheenaan ”Lento-osasto Kuhlmey Immolassa torjuntataisteluiden tukena kesällä 1944”.
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PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2010 oli varauduttu 3.500 euron
suuruisiin toiminta-avustuksiin. Koska anomuksia tuli ennakoitua runsaammin, niitä myönnettiin 3 030 euroa. Tämän vuosikertomuksen liitetiedoissa kuvataan, miten toimintaavustukset/-tuet ovat kehittyneet 1990-luvulta lähtien. Avustuksien joukossa ovat tälläkin
kertaa Tuen ja piirien yhteisen järjestötilan aiheuttamat vuotuiset kustannukset, kuten esimerkiksi siivous ja vakuutus sekä piirien ja Tuen yhteisten www.ekres.net-internetsivustojen vuotuinen kokonaiskustannus. Toiminta-avustuksissa on pystytty ylläpitämään
melkoisen hyvää tasoa valoisampaan tulevaisuuteen luottaen, vaikka useat edelliset vuodet
olivatkin Tuelle raskaasti tappiollisia.
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JÄSENISTÖ 2010
Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Tuen jäsentietokannasta saadaan kertomusvuodelta seuraava jakauma, suluissa edellinen
vuosi.
Vuosihenkilöjäseniä

Pentti Belinskij /Reino Hirvonen/Pentti Pylkkö/Juhani Pylkkänen
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Ainaishenkilöjäseniä

104 (104)

yhteensä: 394 (395)

Vuosiyhteisö/yritysjäseniä
Ainaisyhteisö/yritysjäseniä

53 (53)
11 (11)

yhteensä: 64 (64)

Yhdistysjäseniä
Ainaisyhdistysjäseniä

29 (29)
6 (6)

yhteensä: 35 (35)

Kaikki

3

yhteensä 493 (506)

Tuen jäsenkannan ylläpitoa ja jäsenien tavoitettavuutta haittaa edelleen osoitteiden vanhentuneisuus, vaikka Tuella on sopimus Itella Oy:n (Suomen Posti) kanssa, jossa Posti omaa
rekisteriään käyttäen pyrkii toimittamaan jäsenkirjeet mahdollisimman hyvin perille. Yhtenä
syynä tähän on usean henkilöjäsenen korkea ikä, kuten edellisissä toimintakertomuksissa jo
on todettu.
Hallitus käynnisti kuluneena vuonna uusien jäsenien hankintakampanjan, mistä osoituksena
on liittymislomake jokaisessa YHDYSMIES-lehdessä sekä www.ekres.net-sivuston
Tuen osiossa.
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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 tilat ja kaluston vakuutusyhtiö Pohjolassa. Toimitilojen Tuen maksettavana ollut kustannus oli toimintavuotena
624 euroa.
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta palkitsi yhdistyksen puheenjohtajan Pentti Belinskijn
ritarimerkillä (SVR R), jonka varapuheenjohtaja Reino Hirvonen luovutti hänelle yhdistyksen
syyskokouksen yhteydessä.
Tuki avusti piirien kilpailutoimintaa maksamalla kilpailujen palkintoja, yhteensä. 1 206 eurolla. Tuki myönsi Etelä-Karjalan molemmille piireille yhteensä 1.000 euroa. Lisäksi
sai Imatran Reserviupseerikerho ry: 80-vuotisjuhlaavustuksen 200 euroa..

8

TALOUS
Tuen talous pysyi voitollisena. Kertomusvuoden tulos oli ylijäämää 1 468,77 euroa..

8

YHDYSMIES
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. Nyt YHDYSMIES-lehti painui taas vähäisten ilmoitustulojensa takia miinukselle 497 euroa.
Tappiota on syntynyt 2000-2010 välillä 15 452 euroa..
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Hallitus on kuitenkin useampaan otteeseen kyllä todennut, että Etelä-Karjalan
maakunta tarvitsee yhden maanpuolustuslehden. Olkoon se jatkossakin sitten
kuitenkin meidän YHDYSMIES.
Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2010.
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry
Hallitus kertomusvuonna 2010:
Belinskij Pentti, hallituksen puheenjohtaja
Pylkkö Pentti, hallituksen sihteeri
Kiljunen Risto, hallituksen jäsen
Kosonen Jyrki, hallituksen jäsen (RUP)
Lukka Markku, hallituksen jäsen
Paakkinen Juhani, hallituksen jäsen
Tahvanainen Kari, hallituksen jäsen

LIITE:

Hirvonen Reino, hallituksen varapuheenjohtaja
Pylkkänen Juhani, hallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja
Kopra Matti, hallituksen jäsen
Kukkonen Petri, hallituksen jäsen
Mällinen Jorma, hallituksen jäsen (RESP)
Sormunen Päivi, hallituksen jäsen(NVL)

Toiminta-avustukset ja YHDYSMIES-lehti vuosina 1990-2010
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