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YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA
Vuosi 2016 oli Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n 41.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. Vuonna
2016 myönnetyt tuet löytyvät liitteestä.
Tuen sijoitusten arvoon sekä tuottoihin vaikutti luonnollisesti talouden edelleenkin epävarma
tilanne. Etelä-Karjalan maanpuolustuksen tuki ry on onnistunut erinomaisesti
sijoitustoimissaan ja pystynyt strategiansa mukaisesti tukemaan vapaaehtoisen
maanpuolustustyön toimintaa ja kehittämistä.
Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön toteutettiin oman lehden Yhdysmiehen
välityksellä. Yhdistyksen kotisivut saatiin ajan tasalle ja sivujen käyttöä harjoitettiin
aktiivisesti. Tuen hallituksessa ovat olleet edustettuina reserviupseerit, reserviläiset ja
maanpuolustusnaiset.
Etelä-Karjalan maanpuolustusväen keskeisimmän tiedotuskanavan Yhdysmies-lehden
kustantaminen on ollut yksi Tuen merkittävimmistä tukimuodoista jäsenistölleen ja
jäsenjärjestöilleen. Kuluneena toimintavuotena Yhdysmies-lehden ilmoitushankinta ei
tuottanut tavoiteltua tulosta, koska ilmoitushankinnan tehostamiseksi mietityt toimenpiteet
eivät toteutuneet. mutta ilmoituksista saadut ja Reserviupseeri- sekä Reserviläispiirien
lehtimaksujen tulot riittivät lähes kattamaan lehden kulut.
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HALLITUS JA KOKOUKSET
Vuonna 2016 yhdistyksen toimintaa johti syksyn 2015 syyskokouksessa valittu hallitus.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Tuomo Räsänen Taipalsaarelta. Hallituksen
varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuodeksi 2016 Olli Naukkarisen. Sihteerinä toimi Jyrki
Kosonen ja taloudenhoitajana Kari Tahvanainen. Yhdistyksemme kirjanpidon,
maksuliikenteen ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi TalousVista Taavetista. Hallitus kokoontui
kuusi (6) kertaa. Hallituksen kokoukset olivat joka kerta päätösvaltaisia.
Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti:
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2016 Lappeenrannassa
Rakuunamäen sotilaskodin alakerran Järjestötilassa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen
sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat. Kokoukseen osallistui 21 yhdistyksen jäsentä, joista 4
edusti valtakirjalla lähettänyttä jäsenyhdistystä.
Kokousta seuranneen kahvitarjoilun jälkeen kuultiin kokousesitelmä Maasotakoulun
auditoriossa. Sen piti MPK:n Kaakkois-Suomen piiripäällikkö Ari Kuikka, aiheena MPK:n
ajankohtaiset asiat.
Syyskokous pidettiin tiistaina 25.10.2016 Valtionhotellissa Imatralla. Kokouksessa käsiteltiin
yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat. Kokous hyväksyi myös hallituksen esittämät
sääntömuutokset. Kokoukseen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä, joista 5 edusti valtakirjalla
lähettänyttä jäsenyhdistystä.
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Mielenkiintoisen esityksen MPK:n uudistetusta organisaatiosta ja toimintamallista piti
piiripäällikkö Hannu Hyppönen. Kokouskahvien yhteydessä aluetoimisto palkitsi syksyn rkkilpailussa menestyneet ampujat ja joukkueet.
Syyskokous 2016 teki seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Räsänen.
Hallitus 2017:
Ari Kaijansinkko, Lappeenranta
Vesa Karvonen, Lappeenranta
Aarto Kosunen, Rautjärvi
Marko Viik, Joutseno, uusi
Jarmo Ruti, RES, Lappeenranta
Kari Tahvanainen, Luumäki

Ossi Kalliokoski, RUP, Parikkala
Jyrki Kosonen, Lappeenranta
Petri Krohns, Lappeenranta
Olli Naukkarinen, Joutseno
Päivi Sormunen, MPN, Imatra
Veli Matti Virolainen, Lappeenranta

Hallitus kertomusvuonna 2016:
Räsänen Tuomo, hallituksen pj
Ari Kaijansinkko
Aarto Kosunen
Jyrki Kosonen, sihteeri
Olli Naukkarinen, varapj
Petri Krohns
Veli Matti Virolainen
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Jarmo Ruti
Ossi Kalliokoski
Petri Kukkonen
Vesa Karvonen
Päivi Sormunen
Kari Tahvanainen, taloudenhoitaja

PIIRIEN, KERHOJEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTATUET
Tuen hallituksen talous- ja menoarviossa vuodelle 2016 oli varauduttu 3 000 euron
suuruisiin toiminta-avustuksiin, anomusten perusteella tukea myönnettiin 15 696 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 yhdistysten
kilpailupalkinnot.
Toiminta-avustuksissa on pystytty ylläpitämään melkoisen hyvää tasoa sijoitustoiminnan
tuottojen puitteissa.
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JÄSENISTÖ 2016
Tuen jäsenmäärä oli vuonna 2016 seuraava, suluissa edellinen vuosi.
Vuosihenkilöjäseniä
Ainaishenkilöjäseniä

174 (185)
114 (112)

yhteensä

288 (297)

Vuosiyritysjäseniä
Ainaisyritysjäseniä

23 (21)
12 (12)

yhteensä:

35 (33)

Vuosiyhdistysjäseniä
Ainaisyhdistysjäseniä

18 (23)
11 (9)

yhteensä:

29 (32)

Kaikki

yhteensä:

352 (362)
23

maksamattomat
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Jäsenmaksuja kertyi 4625 €.
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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.
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MUISTAMISET JA PALKITSEMISET
Tuki avusti piirien kilpailutoimintaa maksamalla kilpailujen palkintoja. Tuki myönsi EteläKarjalan piireille tukea seuraavasti: Reserviupseeripiiri 350 euroa + 5000 euroa
reserviläiskivääreiden hankintaan, Reserviläispiiri 450 euroa + 6500 euroa
reserviläiskivääreiden hankintaan ja Mp -naisten piiri 200 euroa, Lauritsalan Reserviläiset
täyttivät 50 vuotta – 200 euroa, Simpeleen Reserviläiset 60 vuotta – 200 euroa, Imatran
Reserviupseerit 600 euroa kolmen reserviläiskiväärin hankintaan, Lauritsalan Reserviläiset
400 euroa sotilasmarssiin ja 200 euroa Eiskolan muistolaattaan. Näiden lisäksi piirien
järjestämiä kilpailuja tuettiin 996 eurolla.
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TALOUS
Tuen talous kehittyi kertomusvuotena myönteisesti mutta tulos jäi 2084,53 € alijäämäiseksi,
johtuen uudesta sijoitusten kirjanpitoasetuksen mukaisesta kirjaamistavasta (Nokia -4295,82
ja YIT – 1485,79). Ilman edellä mainittua kirjaustavan muutosta tilikauden tulos olisi +
3697,08 €. Strategian mukainen tavoite kassavirtatuotoista toteutui.
.
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YHDYSMIES
YHDYSMIES -lehti on merkittävä yhteydenpitoväline alueen vapaaehtoisten toimijoiden ja
Tuen välillä. Viiden viimeisen vuoden aikana neljänä vuonna lehti on tuottanut positiivisen
tuloksen, nyt YHDYSMIES -lehti tuotti tappiota 899,65 €.
Hallitus kiittää toimijoitaan, jäseniään ja sidosryhmiään kertomusvuodesta 2016.

LIITE:

Toiminta-avustukset
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