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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2013 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 38.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 ja jalkautumiskokouksessa yhdistysten puheenjohtajien kanssa. Tuen hallituksessa ovat olleet edustettuina reserviupseerit, reserviläiset ja maanpuolustusnaiset.
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..
Etelä-Karjalan maanpuolustusväen keskeisimmän tiedotuskanavan Yhdysmies-lehden kustantaminen on ollut yksi Tuen merkittävimmistä tukimuodoista jäsenistölleen ja jäsenjärjestöilleen. Tilaajamaksujen ja aktiivisen ilmoitushankintatyön ansiosta lehden julkaiseminen ei
enää viime vuosina ole rasittanut Tuen taloutta kuten takavuosina.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2013 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2012 syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi Tuomo Räsänen Taipalsaarelta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2013 Reino Hirvosen. Sihteerinä toimi Petri Kukkonen. Taloudenhoitajana toimi Kari Tahvanainen. Yhdistyksemme kirjanpidon, maksuliikenteen ja
jäsenrekisterin hoitajaksi valittiin Talous Vista Taavetista. Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa,
joista yksi oli sähköpostikokous. Hallituksen kokoukset olivat joka kerta päätösvaltaisia.
Toimintavuoden neljäs kokous oli ns. jalkautumiskokous 4.6.2013, jolloin hallitus kutsui jäsenyhdistysten puheenjohtajat keskustelemaan Upseerikerholle Tuen toiminnan kehittämisestä.
Hallituksen kokoukset pidettiin seuraavasti:
1/2013 Maanantai
2/2013 Maanantai
3/2013 Maanantai
4/2013 Maanantai
5/2013 Maanantai
6/2013 Keskiviikko

10.12.2012
11.02.2013
08.04.2013
04.06.2013
26.08.2013
11.12.2013

Lpr Upseerikerho
Lpr mp-järjestötilassa
sähköpostikokous
Lpr Upseerikerho
Lpr mp-järjestötilassa
Lpr Upseerikerho

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin torstaina 21.3.2013 Lappeenrannassa Rakuunamäen sotilaskodin alakerran järjestötilassa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14
§:n mukaiset asiat.
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Kokousta seuranneen kahvitarjoilun jälkeen kuultiin kokousesitelmä Maasotakoulun auditoriossa. Sen piti Maasotakoulun johtaja, eversti Kimmo Lehto, aiheena Maasotakoulun ajankohtaiset asiat ja paikallispataljoona.
Syyskokous pidettiin keskiviikkona 23.10.2013 Imatran Valtiohotellissa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat.
Syyskokous teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Räsänen.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan:
Aarto Kosunen
Rautjärveltä
Päivi Sormunen
Imatralta
Tapani Suni
Lappeenrannasta
Erovuorossa olleen hallituksen jäsenen Reino Hirvosen tilalle valittiin Ari Kaijansinkko
Lappeenrannasta. Reserviupseeripiirin edustajaksi Jyrki Kososen tilalle valittiin Veli-Matti
Kesälahti Imatralta. Reserviläispiirin edustajaksi Jorma Mällisen tilalle valittiin Joonas
Grönlund Lappeenrannasta.
Hallitus kertomusvuonna 2013:
Räsänen Tuomo, hallituksen pj
Kosonen Jyrki, hallituksen jäsen (RUP)
Lankinen Antti, hallituksen jäsen
Mällinen Jorma, hallituksen jäsen (RESP)
Sormunen Päivi, hallituksen jäsen
Tahvanainen Kari, hallituksen jäsen, tal.hoit.
Kukkonen Petri, hallituksen jäsen, sihteeri

Hirvonen Reino, hallituksen jäsen, varapj
Kosunen Aarto, hallituksen jäsen
Lukka Markku, hallituksen jäsen
Naukkarinen Olli, hallituksen jäsen
Suni Tapani, hallituksen jäsen
Välimaa Tuomo, hallituksen jäsen

Kokousta seuranneen kahvitarjoilun jälkeen kuultiin kokousesitelmä ”Kaakkoisen itärajan kehitysnäkymät”. Esitelmän pitivät majuri Ville Joskitt Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta ja tullipäällikkö Petri Kukkonen Nuijamaan tullista.
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PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2013 oli varauduttu 3 000 euron
suuruisiin toiminta-avustuksiin, anomusten perusteella tukea myönnettiin 3781,80 euroa.
Tämän vuosikertomuksen liitetiedossa kuvataan, miten toiminta-avustuksia on jaettu. 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 menneet vuodet
ovat olleetkin Tuelle raskaasti tappiollisia.

4

JÄSENISTÖ 2013
Tuen jäsenmäärä on laskenut huomattavasti edellisestä vuodesta, suluissa edellinen vuosi.
Vuosihenkilöjäseniä
Ainaishenkilöjäseniä
Vuosiyhteisö/yritysjäseniä
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197 (286)
109 (104)

yhteensä:

306 (390)

29 (51)
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Ainaisyhteisö/yritysjäseniä

12 (11)

yhteensä:

41 (62)

Yhdistysjäseniä
Ainaisyhdistysjäseniä

24 (29)
7 (6)

yhteensä:

31 (35)

Kaikki

yhteensä:

378 (487)
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Tuen jäsenkannan ylläpitoa ja jäsenien tavoitettavuutta haittaa edelleen osoitteiden vanhentuneisuus.
5

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.
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET
Tuki avusti piirien kilpailutoimintaa maksamalla kilpailujen palkintoja. Tuki myönsi EteläKarjalan piireille tukea seuraavasti: Reserviupseeripiiri 350 euroa, Reserviläispiiri 450 euroa
ja Mp -naisten piiri 200 euroa, Reserviupseeripiirin pistoolihankintaan annettiin tukea 330 euroa, Parikkalan Reserviupseerikerholle myönnettiin 100 euroa standaarihankintaan, Ruokolahden Reserviupseerikerholle myönnettiin 150 euroa asekaappihankintaan, Taipalsaaren
Reserviupseerikerholle myönnettiin muistolaattahankkeeseen 300 euroa, Lauritsalan Reserviläisille myönnettiin 121,80 euroa Reppumarssin kuluihin
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TALOUS
Tuen talous päättyi negatiiviseksi, kertomusvuoden tulos oli alijäämää 5 667,54 euroa.
Ero edellisvuoteen verrattuna aiheutuu käytännössä sijoitusten kirjausmuutoksesta. Aiemmin
sijoitukset on kirjattu päivän hinnan mukaan, nyt hankintahinnan mukaan.
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YHDYSMIES
YHDYSMIES-lehti on ollut Tuen taloudelle vuosien saatossa varsin raskas ylläpidettävä. Kuitenkin viiden viimeisen vuoden aikana neljänä vuonna lehti on tuottanut positiivisen tuloksen,
nyt YHDYSMIES -lehti tuotti voittoa 268,73 €.
Syynä hyvään menestykseen myös vuonna 2013 oli osaltaan ilmoitushankinnan ulkoistaminen, toisaalta myös hallitus hankki merkittävän määrän ilmoituksia lehteen.
Hallitus on todennut, että Etelä-Karjalan maakunta tarvitsee yhden maanpuolustuslehden.
Onko se jatkossakin sitten paperinen YHDYSMIES, netti YHDYSMIES vai näiden yhdistelmä? Hallitus seuraa lehden talouden kehitystä ja sen vaikutusta Tuen talouteen.
Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2013.
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