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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA

Vuosi 2012 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 37.toimintavuosi. Yhdistyksentoiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä, vapaaehtoisen maanpuolustustyön aineellista ja
aatteellist atukemista, 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 sijoitusten arvoon sekä tuottoihin vaikutti luonnollisesti talouden edelleenkin epävarma tilanne. Tuen hallitus on ideoinut uusia toimenpiteitä
yhdistyksen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi ja toimintansa tarkoituksen entistä
paremmaksi toteuttamiseksi. Loppuvuodesta hallitus teki päätöksen hankkia Fortumin
osakkeita salkkuunsa entisten sijoitusten rinnalle. Tuen taloutta on vuosi toisensa jälkeen rasittanut Yhdysmies-lehti. Lehti on koettu tärkeäksi yhteydenpitovälineeksi
maakunnan reserville, eikä siitä ole tappioista huolimatta haluttu luopua. Kuluneen
toimintavuoden aikana edellisvuonna ulkoistettu ilmoitushankinta oli lehden talouden
kannalta keskeisessä roolissa epävarmasta taloudesta huolimatta.
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HALLITUS JA KOKOUKSET

Vuonna 2012 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2011 syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij
Joutsenosta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2012 varatuomari, sotilasmestari Reino Hirvosen. Sihteerinä toimi tulliylitarkastaja, kapteeni
Petri Kukkonen. Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi kutsuttiin kehityspäällikkö, majuri Juhani Pylkkänen. Pylkkänen hoiti myös yhdistyksemme kirjanpidon, maksuliikenteen ja jäsenrekisterin. Hallitus kokoontui neljä (4) kertaa ja oli
yhtä kertaa lukuun ottamatta päätösvaltainen. Toimintavuoden toinen kokous oli ns.
jalkautumiskokous 22.05.2012, jolloin hallitus vieraili Savitaipaleella paikallisten reserviupseereiden ja reserviläisten vieraana.
Hallituksen kokoukset pidettiin seuraavasti:
1/2012 Keskiviikkona 15.02.2012 Lpr mp-järjestötilassa
2/2012 Keskiviikkona 22.05.2012 Savitaipale, lounasravintola Combo
3/2012 Maanantai 17.09.2012 Lpr mp-järjestötilassa
4/2012 Maanantai 10.12.2012 Lpr Upseerikerho
Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin tiistaina 20.03.2012 Lappeenrannassa Rakuunamäen sotilaskodin alakerran järjestötilassa. Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2011 toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
Kokousta seuranneen kahvitarjoilun jälkeen kuultiin kokousesitelmä Maasotakoulun
auditoriossa. Sen piti Maasotakoulun johtaja, eversti Kimmo Lehto, aiheena
Puolustusvoimien rakenneuudistus.
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Syyskokous pidettiin tiistaina 24.10.2012 Imatran kylpylässä. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma, määrättiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2013 ja vahvistettiin vuoden 2013 talousarvio.
Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja, kapteeni Tuomo Räsänen.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Petri Kukkonen Lappeenrannasta
Antti Lankinen Luumäeltä
Markku Lukka Lappeenrannasta
Kari Tahvanainen Luumäeltä
Erovuorossa olleen hallituksen jäsenen Matti Kopran tilalle valittiin Olli Naukkarinen Joutsenosta. Työtehtävien takia eroamaan joutuneiden Tuula Hirvosen ja Erkki Matilaisen tilalle valittiin Päivi Sormunen Imatralta ja Aarto
Kosunen Rautjärveltä.
Kokousta seuranneen kahvitarjoilun jälkeen kuultiin kokousesitelmä ”Alueellisen
puolustusjärjestelmän monet kasvot”. Esitelmän piti majuri Marko Palokangas
Maasotakoululta.
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PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYSTEN TOIMINTATUET

Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2012 oli varauduttu 2 700 euron
suuruisiin toiminta-avustuksiin, anomusten perusteella tukea myönnettiin
2728,27 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 www.ekres.net-internet sivustojen 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 2012

Yhdistyksemme jäsentietokantaa ylläpiti taloudenhoitaja Juhani Pylkkänen.
Tuen jäsentietokannasta saadaan kertomusvuodelta seuraava jakauma, suluissa
edellinen vuosi.
Vuosihenkilöjäseniä 284 (286)
Ainaishenkilöjäseniä 108 (104) yhteensä: 392 (392)
Vuosiyhteisö/yritysjäseniä 49 (51)
Ainaisyhteisö/yritysjäseniä 11 (11) yhteensä: 60 (62)
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Yhdistysjäseniä 29 (29)
Ainaisyhdistysjäseniä 6 (6) yhteensä: 35 (35)
Kaikki yhteensä 489 (487)
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 erittäin korkea ikä, kuten edellisissä toimintakertomuksissa jo on todettu moneen kertaan.
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TUEN JA KAIKKIEN PIIRIEN YHTEISET TOIMITILAT

Tuen ja kaikkien Etelä-Karjalan mp-piirien yhteiset tilat ovat olleet kertomusvuoden
aikana jatkuvassa käytössä. Tuki on hoitanut tilojen siivouksen Puolustushallinnon
rakennustoimiston myötävaikutuksella sekä vakuuttanut tilat ja kaluston vakuutusyhtiö OP-Pohjolassa. Toimitilojen Tuen maksettavana ollut kustannus oli toimintavuotena 227,27 euroa.
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET

Tuki avusti piirien kilpailutoimintaa maksamalla kilpailujen palkintoja, yhteensä 687
eurolla. Tuki myönsi Etelä-Karjalan piireille tukea seuraavasti: Reserviupseeripiiri 350
euroa, Reserviläispiiri 450 euroa ja Mp -naisten piiri 200 euroa, Reserviläispiirin ekoaseeseen annettiin tukea 250 euroa, Maakunnan juhlivista yhdistyksistä Tuki muisti
200 eurolla 50 vuotta täyttänyttä Taipalsaaren Reserviläiset ry:tä.
Tuki muisti ensimmäistä puheenjohtajaansa Aimo Sallista viimeisellä matkallaan
21.08.2012 Heinävedellä laskien seppeleen hänen haudalleen.
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TALOUS

Tuen talous päättyi positiiviseksi pääasiassa sijoitusten kurssitappioiden jäädessä
maltillisemmalle tasolle, kuin edellisenä vuonna. Kertomusvuoden tulos oli ylijäämää 27 113,00 euroa.
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YHDYSMIES

YHDYSMIES-lehti on ollut Tuen taloudelle varsin raskas ylläpidettävä. Lehti on tuottanut tappiota lähes joka vuonna vuodesta 2000 lähtien, jolloin sen kustannus- ja julkaisuvastuu siirtyi Tuen ”leveämmille” harteille. Nyt, toisena vuonna peräjälkeen,
YHDYSMIES -lehti tuotti voittoa 5 058,50 €. Tappiota on syntynyt 20002012 välillä peräti 15 452 euroa.
Syynä hyvään menestykseen myös vuonna 2012 on ilmoitushankinnan ulkoistaminen, suuret kiitoksemme ilmoitushankkijallemme. Hallitus on kuitenkin useampaan otteeseen todennut, että Etelä-Karjalan maakunta tarvitsee yhden maanpuolustuslehden. Onko se jatkossakin sitten paperinen YHDYSMIES, netti YHDYSMIES vai
näiden yhdistelmä? Kysymys tulee ratkaista pian, mikäli mainostuloa
ei saada pysymään riittävällä tasolla.
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Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2012.
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry
Hallitus kertomusvuonna 2012:
Belinskij Pentti, hallituksen puheenjohtaja Hirvonen Reino, hallituksen varapuheenjohtaja
Kukkonen Petri, hallituksen sihteeri Pylkkänen Juhani, hallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja
Tuula Hirvonen, hallituksen jäsen Kopra Matti, hallituksen jäsen
Kosonen Jyrki, hallituksen jäsen (RUP) Lankinen Antti, hallituksen jäsen
Lukka Markku, hallituksen jäsen Erkki Matilainen, hallituksen jäsen
Mällinen Jorma, hallituksen jäsen (RESP) Räsänen Tuomo, hallituksen jäsen
Suni Tapani, hallituksen jäsen Tahvanainen Kari, hallituksen jäsen
LIITE: Toiminta-avustukset ja YHDYSMIES-lehti vuosina 1990-2012
.
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