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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  
 
            KKolme vuosikymmentä sitten perustettiin 
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry. Nimensä 
mukaisesti se toimii jäsenjärjestöjensä aatteellisena 
ja aineellisena tukena. Toiminnan tavoitteena on 
edistää maanpuolustuskykyä ja -tahtoa. 
 
           Suurten ponnistelujen jälkeen yhdistyksestä 
on kasvanut merkittävä maakunnallinen järjestö. Yh-
distyksen menestys on perustunut siihen, että heti 
alusta alkaen toimintaan on saatu maanpuolustushen-
kisiä ihmisiä, jotka vastuuntuntoisesti vuodesta 
toiseen ovat antaneet  aikaansa ja työpanostaan yhteisten asioiden hoitamiseen. 
  
           Nykyinen kiireinen elämän rytmi ja työelämän vaativuus tahtovat rajata 
ajankäyttöämme niin, että liian välinpitämättömästi suhtaudumme vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tukemiseen. Tämä valitettavasti näkyy vähenevinä lukuina 
jäsenkehityksessä ja yhdistyksemme varainhankinnassa.  
 
                      MMe suomalaiset olemme kuitenkin isänmaallista väkeä. Erilaiset mielipide- 
tiedustelut osoittavat, että valtaosa suomalaisista pitää omaa kansallista puolus-
tuskykyä yhtenä tärkeimmistä perusarvoista. Tästä tietoisena valtiovalta siirtää 
myös jatkossa yhä enemmän turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyviä 
tehtäviä vapaaehtoisesti suoritettavaksi.  
 
           Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys kasvaa. Jokaisella 
kansalaisella nuorimmasta vanhimpaan tulee olla riittävät tiedot ja taidot vastuun 
kantamisesta lähimmäisestä myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tässä 
vapaaehtoistyössä yhdistyksellämme on jo usean vuosikymmenen kokemus. 
Näin ollen voimme suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen.  
 
           YYhdistyksemme hallituksen puolesta esitän parhaat kiitokset kaikille, jot-
ka ovat tukeneet vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja näin edesauttaneet val-
miuden ylläpitoa kaikissa tilanteissa.  
 
                                 YHDESSÄ ETEENPÄIN! YHDESSÄ ETEENPÄIN! YHDESSÄ ETEENPÄIN!    
            
 

Pentti Belinskij 
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MAANPUOLUSTUKSEN TUEN TARKOITUS 
 

       Kolmen vuosikymmenen ajan on 
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki 
toiminut vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn hyväksi maakunnassamme. Yhdis-
tyksellä on tänään merkittävä ja tunnus-
tettu asema voimavarojen ohjaamisessa.  

 
      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distys hankkii varoja rahankeräyskam-
panjoilla ja ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja. Keskittämällä jäsenyhdis-
tyksien varainhankinta on mahdollistettu 
vahva yhteisesiintyminen ja aikaansaatu 
hyviä tuloksia. Jäsenjärjestöt voivat kes-
kittyä varsinaiseen toimintaan, jolloin 
toiminnalliset tulokset paranevat. Samal-
la vältetään päällekkäistä varainhankin-
taa.   
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                                                           myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta. 
                           5.  Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähin- 
                                tään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät 
                                asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä,  mikäli 
                                niistä ei ole kokouskutsussa mainittu. 
               15 §       Mikäli hallitus katsoo asialliseksi kutsua yhdistys muihin kokouksiin, on siitä 
                           ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallituksen 
                           määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetyillä kokouskutsuilla. 
             16 §       Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan 
                           yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se 
                           mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 
                           Milloin joku kokouksessa läsnäoleva haluaa lippuäänestystä, on se suoritet-
                           tava. 
            17 §        Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi ja tulee tilinpäätöksen olla 
                           valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden 
                           tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa helmikuun aikana. 
            18 §        Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
                           jompi kumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. 
            19 §        Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähin- 
                           tään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 
            20 §        Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan kolmeneljän-
                           nestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava seu-
                           raavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouk-
                           sessa samanlaisella äänten enemmistöllä. 
            21 §        Jos yhdistys syystä tai toisesta purkautuu, siirtyy sen jäljelle jääneistä varoista 
                           puolet Etelä-Karjalan Reserviupseeripii ry:n ja toinen Etelä-Karjalan Reservi-
                           läispiiri ry:n käytettäväksi. Mikäli näitä ei ole olemassa yhdistyksen lakkaut-
                           tamishetkellä, luovutetaan varat yhdistyksen päättämällä tavalla Sotainvalidien 
                           Kymen piiri ry:lle. 
            22 §        Mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan siltä osin yhdistyslain 
                           määräyksiä. 
 
 

                            Sääntömuutokset: 
 
                    1     Nämä säännöt on hyväksytty kokouksessa 3.6.1981. Oikeusministeriö on 
                           hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin numerolla 136852 
                           päivämäärällä 10.2.1983. 
                    2    Sääntömuutos 6. § ja 13. § hyväksytty 25.3.1987 kokouksessa, jonka 
                           oikeusministeriö hyväksyi 20.1.1988. 
                    3     Sääntömuutos on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
                           8.12.1997. Patentti- ja rekisterihallituksessa 31.7.1998 ja säännöt rekiste- 
                           röity Lappeenrannan maistraatissa 10.8.1998. 
                    4     Vimeinen sääntömuutos on hyväksytty yhdityksen kevätkokouksessa  
                           17.03.2004 Lappeenrannan Maasotakoululla, Patentti- ja rekisterihallituk-
                           sessa 22.10.2004 ja rekisteröity Lappeenrannan maistraatissa 26.10.2004. 
 
                          Etelä-Karjalan maanpuolustuksen tuki ry 
                          Hallitus 
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Yhdistyksen perustaminen 

           Järjestön elämässä merkkivuodet ovat suuntaa osoittavia virstanpylväitä. 
Hyväksi tavaksi on tullut laatia katsaus tehtyyn työhön, jotta tulevaisuuden 
haasteet voitaisiin kohdata kunkin aikakauden vaatimusten mukaisesti. Etelä-
Karjalassa vapaaehtoinen maanpuolustustyö aktivoitui 1960-luvulla. Silloin ra-
kennettiin reserviupseerikerhojen ja reservialiupseeriyhdistysten verkko lähes 
jokaiseen kuntaan. Toimintaa keskitetysti johtamaan perustettiin reserviupsee-
ri- ja reservialiupseeripiirit. Niitä tarvittiin sekä aatteellisen maanpuolustustyön 
että reserviläisurheilun ja ampumatoiminnan kehittämiseen. Valtakunnallinen 
Maanpuolustuksen Tuki oli syntynyt 1950-luvun lopulla tukemaan molempien 
reserviläisliittojen taloudenpitoa.  

           Reserviläisliitot vastasivat toiminnanjohtajan palkkauksesta vuoteen 
1975.  Maanpuolustuksen Tuki pystyi vain vähäisessä määrin avustamaan re-
serviläispiirejä palkkausmenoissa. Ajoittain taloutta pyöritettiin ”vekselivetoi-
sena” kädestä suuhun puheenjohtajien ja toiminnanjohtajan takauksilla.   

           Urheilujärjestöjen omaksuma varojen hankkimiskeino havaittiin käyttö-
kelpoiseksi myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien keskuudessa. 
Maamme eri puolille alkoi syntyä maakunnallisia, pelkästään toimintavaroja ko-
koavia yhdistyksiä. Etelä-Karjalassa mallia otettiin Pohjois-Savon Maanpuolus-
tussäätiöstä, joka oli perustettu jo 1957. Kuopiosta johdettu säätiö oli saavut-
tanut laajaa kannatusta koko toiminta-alueellaan ja hankkinut huomattavat pää-
omat maanpuolustustyön ja Sotainvalidien Veljesliiton toiminnan tukemiseen.  

           Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen perustava kokous pidettiin Lap-
peenrannan varuskunnan upseerikerholla 20. lokakuuta 1975. Kutsukirje oli 
lähetetty jokaiselle reserviupseerikerholle ja reservialiupseeriyhdistykselle. 
Kokoukseen tuli edustajia Luumäeltä, Savitaipaleelta, Lappeenrannasta, Laurit-
salasta, Taipalsaarelta, Joutsenosta ja Imatralta. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Aimo Sallinen ja sihteerinä Erkki Granat. Yhteiseen neuvonpitoon ottivat 
osaa Arvo Ahonen, Kaarlo Elomäki, Tapio Hanhinen, Jaakko Hillgen, Eero Huo-
vila, Toimi Inkinen, Reijo Kainusalmi, Antero Kauppinen, Maunu Lakka, Pertti 
Lautamäki, Eino Loisa, Osmo Meilahti, Veikko Myllys, Tuure Pajari, Pentti Saik-
ko, Uuno Suonio, Aarne Tiippana ja Ossi Väkevä.  

           Tukirahastoyhdistys päätettiin perustaa valitsemalla toimikunta hoita-
maan käytännön järjestelyjä . Puheenjohtajaksi nimettiin Aimo Sallinen ja vara-
puheenjohtajaksi Maunu Lakka sekä jäseniksi Arvo Ahonen Taipalsaarelta, Reijo 



6 

Kainusalmi Savitaipaleelta, Ukko Könni Simpeleeltä, Osmo Meilahti Lauritsalasta, Tuu-
re Pajari Imatralta, Per-Erik Sovelius Luumäeltä ja Aarne Tiippana Lappeenrannasta.   
Yksityishenkilöiden lisäksi kokouskutsuja postitettiin maakuntamme reserviläisker-
hoille, joiden johtohenkilöitä evästettiin kehotuksella: ”Voidaan jo etukäteen todeta, 
että siitä mitenkä nyt saadaan vaikutusvaltaisia henkilöitä toimimaan yhdistyksen 
toimintaelimissä, siitä riippuu yhdistyksen tulevaisuus. Tässä kokouksessa se joko 
alkaa toimimaan tai kaatuu heti alkuunsa. Toivomme jokaisen ymmärtävän tämän tuki-
rahaston merkityksen toiminnallemme ajankohtana, jolloin kaikki näyttää vaikealta.”  
            Osanottajia oli runsaasti, mutta valitettavasti henkilöluettelo ei ole säilynyt 
arkistossa. Yhdistyksen sääntöjen hyväksymisen jälkeen toimitettiin henkilövalinnat.  

 
Hallituksen puheenjohtajaksi tuli Aimo Sallinen ja varapuheenjohta-
jaksi Maunu Lakka sekä hallituksen jäseniksi Marjatta Heinvirta, Reijo 
Kainusalmi, Ukko Könni, Anja Linnapuomi, Osmo Meilahti, Hilkka Mä-
kipää, Tuure Pajari, Per-Erik Sovelius ja Aarne Tiippana.  
 
Yhdistys päätettiin rekisteröidä ”Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen 
Tukisäätiö” –nimisenä. 
 

Vaikea alkutaival  
 

            Yhdistyksen käytännön toimintaa johti hallitus ja sitä avustamaan varojen ke-
räämisessä muodostettiin arvovaltainen valtuuskunta, jonka jäsenmääräksi vahvistet-
tiin 50. Valtuuskunnan piti kokoontua vuosikokouspäivänä ja tarvittaessa muulloinkin. 
Sen tehtävä oli yhdistyksen taloudellisen aseman turvaaminen. Ensimmäiseksi ja ai-
noaksi puheenjohtajaksi valittiin eversti evp Oiva Luomala Lappeenrannasta. Jäseniksi 
kutsuttiin eri paikkakuntien huomattuja julkisuuden henkilöitä ja talouselämän piirissä 
työskenteleviä vaikuttajia. Suurimmillaan valtuuskunnan jäsenmäärä kohosi 30 henki-
löön, joten alkuperäistä tavoitetta ei saavutettu. Tämä hallintomalli ei ollut enää ”ajan 
hengen mukainen” kuten kenties menneinä vuosikymmeninä, sillä kiireisillä toimin-
nan ihmisillä ei ollut aikaa paneutua uuden yhdistyksen vaatimiin toimiin. Niinpä  
myöhemmässä sääntöuudistuksessa poistettiin valtuuskunta yhdistyksen hallintokaa-
viosta.  

            Ensimmäinen vuosikokous pidettiin Imatran Valtionhotellissa 20. helmikuuta 
1976. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallitus ryhtyi ripeästi tekemään yhdis-
tystä tunnetuksi Etelä-Karjalassa. Toiminnan päämääristä kertova esite painatettiin 
keväällä. Sitä levitettiin paikallisten reserviläisten välityksellä maakuntaan. Jäsenmak-
sut olivat vuonna 1976: henkilöjäsen 20 mk, yhdistysjäsen 50 mk ja kannattajajäsen 
300 mk. Toimintavuoden päättyessä yhdistykseen oli liittynyt henkilöjäseneksi 22 
henkilöä, 9 yhdistystä (reserviupseerikerhoja ja reservialiupseeriyhdistyksiä) sekä 
kaksi kannattajajäsentä, yhteensä 33. 

Aimo Sallinen 
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                          vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi siten, että vuosittain puolet on    
                          erovuorossa, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorotellen. Hallituksen toimin-
                          takausi kestää kalenterivuoden. 
             11 §      Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, varainhoi-
                          tajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on oikeutettu asettamaan toimi -
                          kuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja    
                          sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. 
             12 §      Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheen-
                          johtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten      
                          mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on tie- 
                          dotettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
             13 §      Hallituksen tehtävänä on: 
                           1.   Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
                           2.   Edustaa yhdistystä sekä esiintyä vastaajana ja kantajana yhdistyksen         
                                 puolesta. 
                           3.   Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä esitettävät asiat. 
                           4.   Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset. 
                           5.   Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta. 
                    6.   Päättää toimihenkilöiden palkkauksesta. 
                           7.   Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta. 
                           8.   Laatia ehdotukset yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.  
                           9.   Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. 
                          10.  Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 
             14 §      Yhdistyksellä on toimintavuosittain (kalenterivuosittain) kaksi varsinaista koko-
                          usta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätko- 
                          kous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Näistä kokouksista on 
                          ilmoitettava vähintään (14) päivää ennen kokouksia hallituksen määräämässä  
                          sanomalehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla.        
                          Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
                          1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantar-
                                kastajaa. 
                          2.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
                          3.   Määrätään yhdistyksen henkilö-, yhteisö- ja ainaisjäsenten jäsenmaksun      
                               suuruus. 
                          4.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle. 
                          5.   Toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali. 
                          6.   Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali. 
                          7.   Toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali. 
                          8.   Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähintään 
                                kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, ei 
                                kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä, mikäli niistä ei 
                                ole kokouskutsussa mainittu. 
                          Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
                          1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan          
                                tarkastajaa. 
                          2.   Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös. 
                          3.   Esitellään tilintarkastuskertomus 
                          4.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yhdistyksen hallitukselle myön-
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Liite 3 sivu 1 

Etelä-Karjalan maanpuolustuksen tuki ry:n säännöt 

 

 1 §        Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan maanpuolustuksen tuki ja sen kotipaikka on 
             Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Karjalan Reservi- 
             upseeripiiri ry:n ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n yhteinen toiminta-alue. 

               2 §       Yhdistyksen tarkoituksena on aineellisesti ja aatteellisesti tukea Etelä- Karjalan  
                           Reserviupseeripiiri ry ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry- nimisiä yhdistyksiä ja 
                           niiden jäsenyhdistyksiä naisosastoineen sekä muuta rekisteröityjen yhdistyksien 
                           toimesta tapahtuvaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja toimintaa, jonka tar- 
                           koituksena on valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen ja yleisen maanpuolustus-
                           hengen ja -ajattelun kehittäminen. 
              3 §        Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, arpajais 
                           illa, varojenkeräyksillä ja julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjasitou-   
                           muksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa adressien, stan-    
                           daarien, muisto-, ilmoitus- ja koruesineiden myyntiä, kioski-, hotelli- ja ravito-  
                           laliiketoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta. Tarvittaes-
                           sa se hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. 
             4 §         Saamistaan lahjoituksista yhdistys muodostaa kantarahaston ja käyttörahaston. 
                           Kantarahastoon siirretään vuosilahjoituksista varsinaisen kokouksen päätöksen 
                           mukaan vähintään 10 %, mikäli lahjoittaja ei toisin määrää ja vastaavasti kanta-
                           rahaston tuotot siirretään käyttörahastoon. Käyttörahaston muodostavat vuosit-
                           tain saadut jäsenmaksut ja muut tuotot sekä kantarahastosta siirretyt erät. Vuo-
                           si- ja kerta-avustukset sekä yhdistyksen muut menot suoritetaan käyttörahas-  
                           tosta. 
             5 §         Lahjoittajien ehtoa lahjoitusvarojen määrättyyn tarkoitukseen rahastoimisesta ja 
                           käyttämisestä on noudatettava. 
             6 §         Yhdistyksen perustajat ovat yhdistyksen ensimmäisiä jäseniä, minkä jälkeen yh-
                           distyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Suomen kansalainen, osakeyhtiö tai 
                           muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyk-    
                           sellä voi olla ainaisjäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai        
                           oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 
             7 §         Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka   
                           aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti    
                           yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan. Jäsen suorit- 
                           taa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden syysvuosikokous     
                           määrää. 
              8 §         Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen 
                           kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomat-
                           tavallla tavalla edistäneen henkilön.Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain 
                           yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohta
                           jana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ja kun- 
                           niajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
              9 §         Jäsenen, joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan 
                           toimivan yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus päätöksellään erottaa  
                           yhdistyksestä. 
           10 §         Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka syysvuo-
                           sikokousvalitsee vuodeksi kerrallaan ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouk  
                           sen valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n 
                           ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n piiristä. Hallituksen jäsenet valitaan 
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             Ensimmäiset lahjoitukset saatiin Luumäeltä ja Imatralta. Tuure Pajari pii-
rin varapuheenjohtaja ja syntyään Kurkijoelta tajusi tällaisen rahaston tarpeelli-
suuden keräten yksin Imatralta 3 000 markkaa pohjarahastoon. Luumäen reser-
viupseerikerho toimeenpani metsänhoitotempauksen, jonka tuotto luovutettiin 
yhdistykselle. Reservialiupseeripiirin naisjaosto antoi 150 markkaa ja Postipankki 
yhdessä Suni Oy:n kanssa painatti esitteen. Talousarviossa ollutta 5.000 markan 
tavoitetta ei ensimmäisenä vuonna saavutettu. Kuitenkin alkuvaikeuksista huoli-
matta tilinpäätös osoitti kertomusvuonna 3.448 markan ylijäämää. Taloudenhoita-
jana toimi Samuli Laapas ja sihteerinä reserviläispiirien toiminnanjohtaja, majuri 
evp Erkki Granath.  
 
           Yhdistyksen rekisteröinti ei onnistunut vielä ensimmäisenä toimintavuonna 
lähinnä säännöissä olleiden eräiden tulkinnanvaraisuuksien takia. Tällaiseksi nousi 
vähitellen myös nimikysymys. Vuosikokouksessa 16. maaliskuuta 1977 Lappeen-
rannan upseerikerholla päätettiin tarkistaa sääntöpykälä yhdistyksen nimen osal-
ta, jolloin uudeksi nimeksi hyväksyttiin Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Kanna-
tusyhdistys. Samassa kokouksessa hallitus sai lähes entisen kokoonpanon, kun 
arvalla erovuoroon joutuneet jäsenet valittiin uudelleen paitsi P-E Soveliuksen 
tilalle Kalevi Mäkinen ja uudeksi jäseneksi Leo Mattila Imatralta. 

           Yhdistyksen ensimmäinen vuosi jäi ainoaksi kokonaiseksi toimintavuodeksi 
liikkeellelähdön jälkeen 1970-luvulla. Reserviläispiirien toiminnanjohtaja Erkki 
Granath luopui tehtävistään, ja sihteerin poistuttua myös yhdistyksen toiminta 
hiljeni muutamiksi vuosiksi. Reserviläispiirien talouden tukemisen yhdistys ehti 
aloittaa, kun vuosikokous päätti siirtää Etelä-Karjalan Maanpuolustus-rahastoon 
käyttövaroiksi 1 000 markkaa. 

 

Uusi alku 1980-luvulla  
 
           Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen säännöissä todetaan, että yhdistyk-
sen tarkoituksena on aineellisesti ja aatteellisesti tukea alueensa reserviupseeri- 
ja reservialiupseeripiirejä sekä niiden jäsenyhdistyksiä ja naisjaostoja näiden teh-
dessä suuriarvoista, vapaaehtoista maanpuolustustyötä Etelä-Karjalassa. Tällaisen 
taustatuen tarve ei ollut vähentynyt, saatikka poistunut. Niinpä reserviläispiirien 
johto ryhtyi herättelemään uinuvaa tukiyhdistystä aktiiviseen toimintaan.  

           Huhtikuussa vuonna 1981 pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin 
saattaa yhdistyksen rekisteröinti kuntoon. Uuden toimintakauden näyttäväksi tem-
paukseksi valittiin metalliromun keräys maakunnasta. Paikalliskerhoille houkutti-
meksi ripeään toimintaan luvattiin puolet keräystuotosta.  
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          Keräyspäälliköksi lupautui majuri evp Seppo Hintikka, joka sittemmin  
toimi yhdistyksen varainhoitajana. Hänen apunaan toimi romunkeräystoimi-
kunta, jonka jäseniksi tulivat Maunu Lakka, Leo Mattila, Lauri Orpana 
(apulaiskeräyspäällikkö), Aimo Sallinen, Paavo Uski (sihteeri), Matti Volma-
nen ja Eero Äärynen. Tiedotustilaisuus kerhojen ja yhdistysten edustajille 
järjestettiin Lappeenrannan upseerikerholla 6. toukokuuta 1981, jolloin jaet-
tiin ohjeet ja yleisöä varten painettu tiedotusmateriaali.  

           Vuosikokous pidettiin tiedotustilaisuuden yhteydessä samanaikaisesti 
upseerikerholla. Paikalliskerhoista oli kokouksessa osanottajia kaikkiaan 21 
henkilöä, jotka olivat saapuneet Luumäeltä, Savitaipaleelta, Taipalsaarelta, 
Lappeenrannasta, Joutsenosta, Imatralta, Ruokolahdelta, Simpeleeltä ja Pa-
rikkalasta. Täten maakuntamme eri kulmilta oli kattava edustus käynnistä-
mässä Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen toista vaihetta.  

           Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Aimo Sallinen ja hallituksen jäse-
niksi Pirkko Hiltunen, Ulla Rinne, Tapio Hanhinen, Maunu Lakka, Leo Mattila, 
Aarne Tiippana ja Osmo Meilahti. Viimeksi mainitun hallitus kutsui sihteerik-
seen ja Osmo Meilahti jaksoikin yhtäjaksoisesti hoitaa työntäyteistä ”kans-
liaa” vuoden 1996 loppuun saakka. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuului 
ryhtyä pikaisesti yhdistyksen rekisteröinnin loppuun viemiseen ja varojen 
kartuttamiseen, mihin aiottu romunkeräystempaus kesällä 1981 näytti anta-
van lupaavan alun.  

           Sääntöjen tarkistamista oli valmisteltu toukokuussa 1981. Tuohon 
aikaan oltiin vielä sillä kannalla, että säätiömalli olisi sopivin ratkaisu. Tälle 
pohjalle kirjoitetut säännöt piti kuitenkin nopeasti muuttaa, kun saatiin oike-
usministeriöstä tietää säätiön perusvarojen määrä, minkä pitäisi yltää  
100.000 markkaan. Yhdistyksellä luonnollisesti ei ollut suuria pääomia ja 
siksi säännöt hyväksyttiin tavanomaisiksi yhdistyssäännöiksi, sillä toimintaa 
ei haluttu enää viivyttää tulkintaerimielisyyksillä.  

           Ylimääräisessä kokouksessa Lappeenrannan upseerikerholla 3. kesä-
kuuta 1981 hyväksyttiin lähes nykyiset säännöt. Ne postitettiin Oikeusminis-
teriöön pari päivää myöhemmin. Kuitenkin vasta eräiden sanontojen täsmen-
nysten  ja virkamiesten kiireiden vuoksi Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen 
Tuki ry on numerolla 136852 merkitty yhdistysrekisteriin päivämäärällä 
10.2.1983.  
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Toimintavuodet Toiminta-avustukset Sisältää Yhdysmies-lehden tukea 

1975 0 € 0 € 
1976 0 € 0 € 
1977 0 € 0 € 
1978 0 € 0 € 

1979 0 € 0 € 
1980 0 € 0 € 
1981 0 € 0 € 
1982 0 € 0 € 
1983 0 € 0 € 
1984 0 € 0 € 
1985 0 € 0 € 
1986 0 € 0 € 
1987 1 765 € 1 682 € 
1988 168 € 0 € 

1989 1 009 € 0 € 
1990 588 € 0 € 
1991 2 624 € 0 € 
1992 2 523 € 0 € 
1993 3 128 € 0 € 
1994 2 607 € 0 € 
1995 3 132 € 0 € 
1996 1 925 € 0 € 
1997 3 103 € 0 € 

1998 3 907 € 0 € 
1999 4 909 € 0 € 
2000 5 434 € 660 € 
2001 6 150 € 0 € 
2002 8 314 € 1 018 € 
2003 7 008 € 1 729 € 
2004 8 998 € 5 274 € 

Yhteensä: 67 292 € 10 363 € 

Liite 2 sivu 1 

Yhdistyksen myöntämät toiminta-avustukset 1975-2004 
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Maanpuolustustahto puhkeaa kukkaan 1990-luvulla 
 

           Berliinin muurin kaatuminen ja kyl-
män sodan päättyminen mahdollisti vuosi-
kymmeniä padotun maanpuolustustahdon 
muuntumisen käytännön toiminnaksi. Se, 
mitä aiemmin oli paheksuttu jopa sotakiih-
koiluna, hyväksyttiin nyt luonnollisena kan-
salaistoimintana isänmaan turvallisuuden 
takeeksi. Maanpuolustustahtoa kartoittavat 
mittarit näyttivät huippulukemia. Nuoria ja 
vanhoja, miehiä ja naisia ilmoittautui kurs-
seille ja maastoharjoituksiin hankkimaan 
tarvittavia valmiuksia. Vapaaehtoisen ase-
palvelun mahdollistaminen naisille oli Suo-
messa merkittävä periaatteellinen avaus, 

vaikka muualla maailmassa naiset olivat jo kauan puolustaneet maataan ase kädessä miesten rinnal-
la. 

             Neuvostoliiton hajoaminen ja kehittyminen uudenlaiseksi Venäjäksi tapahtui uskomattoman 
pienellä verenvuodatuksella. Maan sisäinen tilanne oli kuitenkin vuosia epävakaa. Naapurin kouris-
tukset eivät herättäneet suoranaista pelkoa Etelä-Karjalan rajamaakunnassa, mutta huolestuminen 
oli yleistä. Tuskin monikaan nosti säästöjä tililtään ja valmistautui lähtemään sisämaahan, mitä ta-
pahtui pohjoisempana. Maanpuolustuksen Tuen kokouspöytäkirjoista ilmenee selvästi epävarmuus 
naapurin tapahtumista. Maanpuolustuksen tärkeys koettiin koko kansan asiana. Tilanne ei kirvoitta-
nut hallitusta ulospäin suuntautuviin kannanottoihin. 

            Historiallinen toimintaympäristön muutos ja poliittisen ilmapiirin vapautuminen, mitä Euroo-
pan Unionin jäsenyys osaltaan tuki, ilmeni monin muodoin eteläkarjalaisen maanpuolustuksen ken-
tässä. Alla oleva luettelo muistuttaa ennen muuta niistä kansan kohtalonhetkiin liittyvistä patoutu-
mista, joiden kanssa oli pitänyt elää pitkään. Voidaankin sanoa, että 1990-luku oli kansakunnalle 
jonkinlainen henkisen terapian vuosikymmen. Se oli tarpeen, jotta voitiin selvitä EU:n tuomista haas-
teista. 

            Kotiseutumatkoja entisille asuinsijoille ja taistelupaikoille alettiin tehdä heti 1990-luvun 
alussa, talvisodan syttyminen uudelleen arvioitiin yhdessä venäläisten kanssa, sotiemme veteraanit 
nostettiin kunniakansalaisina kansakunnan kaapin päälle, lottien ja suojeluskuntien toiminnalle an-
nettiin niiden ansaitsema arvo, asekätkijöille suotiin julkinen kiitos isänmaallisuudesta ja heimosotu-
reita muistettiin ja arvostettiin. Oma arvonsa on suomalaisten kaatuneiden noutamisella kotimultiin. 
Sotien muistomerkkejä pystytettiin sekä omalle kamaralle että rajan taakse. Siellä kunnostettiin 
myös kirkkomaita. Varmaankaan luettelo ei ole kattava. Ensimmäiset valtakunnalliset maanpuolus-
tusmessut järjestettiin vuonna 1992. 

 

  
 

           Tehtävä            Henkilö:                      Vuosina:          Toimintavuodet: 
 

 Hallituksen jäsenet (jatkuu):           

 

                      Pylkkänen Juhani       1996 -                      10 
                      Pylkkö Pentti             2004 -                        2 
                      Rinne Ulla                 1981                         1 
                      Roiha Maarit              1992 - 1994              3 
                      Räsänen Lauri            1992 - 2003            12 
                      Sallinen Aimo            1975 - 1995            21 
                      Sairanen Anita            1992 - 1994,  
                                                      1996 - 1999              7 
                      Sairanen Martti          1992 - 1998              7 
                      Sopanen Matti            1996 - 1998              3 
                      Sormunen Juha          2001 - 2004              4 
                      Sormunen Päivi         2002 -                        4 
                      Sovelius Per-Erik       1975 - 1976              2 
                      Tiippana Aarne          1975 - 1992            18 
                      Tihveräinen Marja-L.  1984 - 1989              6 
                      Uski Paavo                1991 - 2001            11 
                      Vitikainen Eero          2001                         1 
                      Viuhko Seija              1999 - 2001              3 
                      Volmanen Matti         1981-1990              10 
 
• Hallituksessa on toiminut yhteensä 62 eri henkilöä  
• Heidän toimintavuotensa ovat 542 vuotta  
• Keskimäärin 9 vuotta/henkilö 

 

Seuraavat henkilöt ovat olleet hallituksessa yli 15 vuotta: 

                             

                                Meilahti Osmo            1975 - 1998            24 
                                Pasanen Jukka           1984 - 2004            21 
                                Sallinen Aimo            1975 - 1995            21 
                                Mattila Leo                1977 - 1996            20 
                                Tiippana Aarne          1975 - 1992            18 
                                Hanhinen Tapio         1981 - 1996            16 
                                Lakka Maunu             1975 - 1990            16 
                                Belinskij Pentti          1991 -                     15 
                                Hintikka Seppo          1982 - 1996            15 
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           Tehtävä            Henkilö:                     Vuosina:           Toimintavuodet: 
 

 Hallituksen jäsenet (jatkuu):          

 

                                                                                     Hirvonen Reino          2001 -                        5 
                                Ignatius Karin            1995 - 2000               6 
                                Ikonen Kalevi             1999 - 2000               2                  

                      llanmaa Marja-Leena  1990 - 1991               2 
                      Jormakka Väinö         1982 - 1991             10 
                      Kainusalmi Reijo        1975 - 1980               6 
                      Kaskenpää Erkki        1975 - 1981               7 
                      Kiljunen Risto            2005 -                         1 
                      Kopra Matti               2001 -                        5 
                      Kukkonen Petri          2003 -                        3 
                      Könni Ukko                1975 - 1980               6 
                      Laapas Samuli            1975 - 1980               6 
                      Lakka Maunu             1975 - 1990             16 
                      Lankinen Satu            1995                          1 
                      Lehti Petteri              2002                          1 
                      Linnapuomi Anja        1975 - 1980               6 
                      Lukka Markku            2005 -                         1 
                      Maijanen Jaakko        1985 - 1990               6 
                      Mattila Leo                1977 - 1996             20 
                      Meilahti Osmo            1975 - 1998             24 
                      Mutikainen Hannu      2002 - 2003               2 
                      Mäkinen Kalevi          1977 - 1980               4 
                      Mäkipää Hilkka          1975 - 1980               6 
                      Mällinen Jorma          2005 -                         1 
                      Mäntylä Lahja            1984 - 1995             12 
                      Nevalainen Leena      1996 - 1998               3 
                      Nieminen Tauno        1994 - 2000               7 
                      Ovaska Inkeri            1982 - 1983               2 
                      Paakkinen Juhani       1997 -                        9 
                      Pajari Tuure              1975 - 1980               6 
                      Parjanen Sanna         2003 - 2004               2 
                      Pasanen Jukka           1984 - 2004             21 
                      Piispa Urpo               1991 - 2001             11 
                      Pulkkinen Kaapo        1999 - 2001               3 
                      Purasmaa Pekka        2004 -                         2 
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Suuri maanpuolustustapahtuma järjestettiin Helsingissä toukokuussa 1997. Presi-
dentti Martti Ahtisaari toimi sen suojelijana.  
 
              2000-luvun kehitys osoittaa, että ympäristön muutos on pysyvä. Mihin 
se päätyy maanpuolustuksen näkökulmasta on suuri kysymysmerkki. Uudet glo-
baalit uhkat kuten terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen, järjestäytynyt rikolli-
suus ja sortuvat valtiot sisältyvät Euroopan unionin uuteen turvallisuus-oppiin, 
jonka Suomi on hyväksynyt. Unionin perustuslaki edellyttää yhteisen ulko-, turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä. Yhteisvastuu, turvatakuut ja kriisinhal-
linnan taistelujoukkojen luominen ovat uuden opin avaintekijöitä. Suomi on täysin 
rinnoin toiminnassa mukana. Miinoista, jotka joidenkin mielestä sitovat Suomen 
”vanhaan uhka-ajatteluun”, luovutaan lähitulevaisuudessa. Henkilömiinat ovat 
tulleet yksinkertaisuutensa vuoksi tutuiksi jokaiselle reserviläiselle. 
 
           Puolustusvoimat mukauttaa toi-
mintojaan kovalla kädellä uusiin uhkaku-
viin, pieneneviin ikäluokkiin ja supistu-
viin resursseihin. Sodan ajan armeijan 
vahvuutta supistetaan merkittävästi. Jat-
kuuko kehitys tulevaisuudessa ja mitä 
tien päässä tulee vastaan on tänään tun-
tematonta. On selvää, että kuvattu muu-
tos tulee vaikuttamaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Voisi kuvitella äkki-
päätä, että sen rooli tulee korostumaan 
samalla kun kytkentä alueelliseen puo-
lustukseen lujittuu. Toisaalta kielteiset 
seuraukset eivät ole poissuljettu.       

           Vapaaehtoinen maanpuolustus Etelä-Karjalassa puhkesi nopeasti kukkaan 
1990-luvun vapautuneessa ilmapiirissä. Perinteisen reserviläistoiminnan rinnalle 
ilmestyi  monimuotoista toimintaa, jossa naiset olivat näkyvästi mukana. Puhuttiin 
myös pateista ja ryteistä, jotka tuskin ovat vieläkään kaikille auenneet. Kun sop-
paan pantiin mausteeksi lukuisat killat ja naisten maanpuolustusjärjestöt, tuli taas 
todistettua, että Suomi on paitsi tuhansien järvien myös tuhansien yhdistysten 
maa. Me viihdymme parhaiten pienissä yksiköissä. 

           Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kenttä on ollut jatkuvan kehittämisen 
kohteena koko 1990-luvun ja muutos jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Perinteiset re-
serviläisjärjestöt joutunevat jälleen kerran määrittämään oman sijaintinsa uudella 
pelikentällä. 

Palkat 657 M€ 

Puolustusmateriaali/hankinnat 627 M€ 

Ennakkoon sitomatta 
(Säästö 50 M€ kohdentuu tähän) 

283 M€ 

Kiinteistömenot 187 M€ 

Palvelujen ostot 129 M€ 

Asevelvollisten ylläpito 75 M€ 

Rauhanturvaamistoiminta 52 M€ 

Yhteensä 2010 M€ 

PUOLUSTUSVOIMIEN MÄÄRÄRAHAT 2006 
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            Puolustusvoimien alueellisista joukoista osa muodostetaan maakuntajoukoiksi, 
joihin rekrytoidaan oman kotiseutunsa puolustamiseen sitoutuneita vapaaehtoisia re-
serviläisiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sotilaslääni vastaa maakuntajoukkojen henkilöstön sijoittamisesta, kouluttami-
sesta ja toimeenpanosta. Joukon oma sodan ajan päällystö kouluttaa joukkoaan hyö-
dyntäen Maanpuolustuskoulutus ry:n tarjontaa ja kouluttajia. Maakuntajoukot kuuluvat 
siis puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin. Niitä voidaan käyttää pyydettäessä muille 
viranomaisille annettavaan virka-apuun edellyttäen, että joukko on koulutettu tehtä-
vään. Tyypillinen maakuntajoukko voisi olla vartiokomppania, ilmavalvontakomppania, 
sissikomppania sekä huollon yksiköt. Maakuntajoukkojen on suunniteltu olevan toimin-
nassa vuonna 2008. 

 

            Alkuvuosien improvisoinnin jälkeen vapaaehtoista maanpuolustusta ollaan vuo-
den 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti ohjaamassa entistä 
selkeämmin puolustusvalmiuden ja yhteiskunnan poikkeusoloihin varautumisen tueksi. 
Puolustusvoimien mittavat johtamisjärjestelmän muutokset tämän vuosikymmenen lo-
pulla vaativat puolin ja toisin tarkistamaan yhteistyöjärjestelyt.  

 

            Haasteena on tänään kuten aiemminkin sopivan vuorovaikutuksen löytäminen 
puolustusvoimien joukkotuotannon ja vapaaehtoisen kouluttautumisen välille. Annos 
vapautta ja leikkimieltä on tarpeen, että kansalaiset leipätyönsä jälkeen jaksavat omis-
tautua maanpuolustukseen. Maanpuolustus voi olla iloista toimintaa. 

 
          Hallitusvastuun kantajat 1975 - 2005    

                                                         

          Tehtävä        Henkilö:                       Vuosina:         Toimintavuodet: 
 
           Puheenjohtajat:  

                          

               Sallinen Aimo             1975 - 1981                   7 
               Jormakka Väinö          1982 - 1991                 10 
               Räsänen Lauri            1992 - 2003                 12 
               Belinskij Pentti           2004 -                            2 

 

           Varapuheenjohtajat:      

 

                            Lakka Maunu              1975 - 1981                    7 
                           Hanhinen Tapio          1982 - 1991                  10 
                           Mattila Leo                1992 - 1996                    5 
                           Sairanen Martti          1998 - 1997                    2 
                           Pasanen Jukka           1999 - 2003                    5 
                           Hirvonen Reino          2004 -                             2 
          Sihteerit:         
                          Kaskenpää Erkki         1975 - 1981                    7 
                          Meilahti Osmo             1982 - 1996                  15 
                          Forsblom Esa              1997 - 1999                    3 
                          Ahtiainen Päivi            2000 - 2002                    3 
                          Mutikainen Hannu       2003                               1 
                          Pylkkö Pentti              2004 -                             2 

 

          Taloudenhoitajat:  

                           

                        Laapas Samuli             1975 - 1981                    7 
                         Hintikka Seppo            1982 - 1996                  15 
                         Pylkkänen Juhani         1997 -                             9 

 

          Hallituksen jäsenet:  

 

                        Ahtiainen Päivi            2000 - 2002                    3 
                         Belinskij Pentti            1991 -                           15 
                         Forsblom Esa              1997 - 1999                    3 
                         Hanhinen Tapio           1981 - 1996                  16 
                         Hartikka Marja-Sisko    2005 -                             1 
                         Heinvirta Marjatta        1975 - 1980                    6 
                         Hiltunen Pirkko            1981 - 1983                    3 
                         Hinkkanen Pentti         1986 - 1991                    6 
                         Hintikka Seppo            1982 - 1996                  15 
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Hallitus ei ole sotkeutunut toimituspolitiikkaan, vaan on pyrkinyt tukemaan leh-
teä taloudellisesti. Lehdessä  voisi ehkä olla enemmän ajankohtaisia  turvalli-
suuspoliittisia pohdintoja piirien kenttätoiminnan ohessa. 

             Maanpuolustusaiheiset esitelmät ovat aatteellista toimintaa parhaimmil-
laan. Kokemus on osoittanut, että täysi sali voidaan saada vain mielenkiintoisilla 
teemoilla ja korkeatasoisilla esityksillä. Kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa 
myös maanpuolustuksen kentällä. 

            Sotahistoriallisilla matkoilla taistelupaikoille on ollut tärkeä aatteellinen 
tehtävä. Veteraanien mukanaolo on merkinnyt perinnön konkreettista siirtoa 
nuoremmille. Sotaveteraanien uhrivalmius ei ole jättänyt ketään kylmäksi. Heille 
isänmaa merkitsi enemmän kuin mikään muu. Suomen kohtalo oli monesti näi-
den nuorukaisten uhrivalmiuden varassa. 

            Yhdistyksen  jäsenet ovat varmasti vuosikymmenten myötä omalla asen-
teellaan lujittaneet maanpuolustustahtoa lähipiirissään. 
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Jäsenistö  

            Yhdistyksen perustajat olivat luonnollisesti ensimmäisiä jäseniä. Sääntöjen 
mukaan on ollut tarkoituksena hankkia laaja jäsenkenttä, johon kuuluisi henkilö-, yh-
distys- ja yritysjäseniä. Jäsenhankintaa tehostettiin toiminnan uudelleen käynnistyes-
sä vuonna 1981. Tuona vuonna ei kannettu vielä jäsenmaksuja ja myöhemminkin 
jäsenmaksut on pidetty erittäin kohtuullisina. Täten korkeat maksut eivät ole esteenä 
Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tukeen liittymiselle.  

            Vuodesta 1982 lähtien on hallitus käynnistänyt useita kampanjoita uusien 
jäsenten hankkimiseksi ja samalla maanpuolustustietouden eteenpäin viemiseksi. 
Etelä-Karjalan liikeyrityksille on aina vuosittain postitettu satamäärin kirjeitä, joissa 
on esitelty yhdistyksemme toimintaa. Keskeisen työn ovat tehneet puheenjohtaja, 
sihteeri ja varainhoitaja.  

            Suuri vetoomus osoitettiin vuonna 1989 reserviläisjärjestöjen jäsenille, kun 
yli 2.200 henkilölle postitettiin kirje. Tulos yllätti kuitenkin vaatimattomuudellaan, 
sillä vain viisi prosenttia kirjeensaajista vastasi vetoomukseen  myönteisesti. Sitkei-
den ponnistelujen ansi-
osta jäsenistö on kuiten-
kin ollut kasvussa yltäen 
tällä hetkellä yli puoleen 
tuhanteen. Tilasto kuvat-
koot tapahtunutta kehi-
tystä. 

            Vuonna 1987 
sääntöjä muutettiin si-
ten, että yhdistyksen 
ainaisjäseneksi voi liittyä 
maksamalla yhdellä kertaa 10-kertaisen jäsenmaksun. Täten vuotuisen jäsenmaksun 
mahdollinen unohtaminen on poissuljettu. Ainaisjäsenelle luovutetaan jäsenkortti 
todistukseksi jäsenmaksustaan. Vuoden 1990 loppuun mennessä ainaisjäseniksi ovat 
liittyneet:  

Lauri Koho, Väinö Jormakka, Pentti Hinkkanen, Lauri Arlo , Tapani Suni, Tuure Pajari, 
Matti Sipilä, Aarno Eskelinen, Jaakko Maijanen, Jorma Jokinen, Ahti Kelo, Raimo Kuk-
konen, Heikki Laapio, Lauri Lempiäinen, Oskari Salminen, Erkki Kinnunen, Aimo Salli-
nen, Matti Sten, Aarne Rummukainen, Lauri Hotinen, Samuli Kärävä, Viljo Kaijansink-
ko, Arvo Kekki, Martti Laukkarinen, Rauha Laukkarinen, Åke Lindfors, Sulo Lipsanen, 
Tapio Pohjalainen, Risto Pukki, Jorma Wartiainen, Terho Tuuha, Eelis Turtiainen, Os-
mo J. Weijo, Pentti Belinskij, Pekka Lindqvist, Keijo Karstinen, Heikki Ilanmaa, Tenho 
Ahokainen, Väinö Saajanen, Iivo Riikonen, Ilkka Seppälä, Antti Alameri, Antti Itkonen, 
Esko Tapola ja Arvo Pelo.  

 
Vuosi 

Henkilöjä-
seniä 

Yhdistys-
jäseniä 

Yritys-
jäseniä 

Ainais-
jäseniä 

 
Yhteensä 

1976 22 9   31 

1982 63 18 34  115 

1985 130 15 65  210 

1987 297 24 121 22 442 

1989 399 29 131 49 559 
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Yhdistysainaisjäseniksi:  

Lauritsalan Reservinaliupseerit ry, Lappeenrannan Reservinaliupseerit 
ry  ja Imatran Reservinaliupseerit ry.  

Yritysainaisjäseniksi:  

E. Sallisen perikunta, Maalausliike Heiskanen ja kumpp., Imatran Seu-
dun Osuus-pankki, Etelä-Saimaan Kustannus Oy, Suni Oy, Joutseno-
Pulp Oy, Etelä-Karjalan Osuusmeijeri, Oy Kaukas Ab, Kesko Oy ja Suo-
men Vähittäiskauppiasliitto ry.  
          Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon 
nimetään puheenjohtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Rehtori Aimo Sallinen toi-
mi ensimmäisenä puheenjohtajana 1975-1982. Hallituksen jäseninä ovat toimi-
neet monet entiset piiritason nais- ja miestoimihenkilöt. He ovat aikanaan tie-
dostaneet piiriportaan taloudelliset vaikeudet ja halunneet ”vanhemmalla iällä” 
kantaa oman kortensa kekoon vapaaehtoisen maanpuolustustyön eteenpäin 
viemiseksi. Kiitoksen arvoista toimintaa. 

           Maaliskuussa 1982 vuosikokous valitsi kauppaneuvos Väinö Jormakan 
puheenjohtajaksi. Hallitukseen valittiin varapuheenjohtajana Tapio Hanhinen 
sekä jäseninä Pirkko Hiltunen, Inkeri Ovaska, Maunu Lakka, Leo Mattila, Osmo 
Meilahti, Aimo Sallinen ja Aarne Tiippana. Hallituksen työskentelyyn ottivat osaa 
myös reserviläispiirien toiminnanjohtaja Matti Volmanen ja piirien taloudenhoi-
taja Seppo Hintikka, kummankin reserviläispiirin puheenjohtaja Jukka Pasanen ja  
Pentti Hinkkanen samoin kuin piirien yhdysnaiset Marja-Liisa Tihveräinen ja 
Lahja Mäntylä. Puheenjohtajan kutsusta hallitus piti vuosittain keskimäärin kol-
me kokousta. Sekä hallituksen että vuosikokouksen pitopaikat ovat vaihdeet 
Lappeenranta - Joutseno - Imatra -linjalla. 

           Korkeatasoisia maanpuolustusjuhlia järjestettiin vuorotellen Lappeenran-
nassa ja Imatralla. Vuosikokouksen yhteydessä pidettyihin maanpuolustusjuhliin 
saatiin esitelmöitsijöitä valtakunnalliselta tasolta. Täten jatkuvasti kasvava ylei-
söjoukko on kansoittanut kokoussalit. Vuonna 1983 ensimmäisenä juhlapuhuja-
na Lappeenrannan upseerikerholla oli valtakunnallisen Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n puheenjohtaja, vuorineuvos Sakari Mikkola.  Sitten vuoden 1984 esitel-
möimässä ovat käyneet maaherra Matti Jaatinen, Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
komentaja, kenraali Sakari Annala, kenraaliluutnantti evp Lauri Koho, kansan-
edustaja Riitta Uosukainen, RUL:n puheenjohtaja, tohtori Waldemar Bühler 
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          Lehden sisällön kehittämiseksi ja taloudellisen tilanteen kohentamiseksi 
Raili Leino Taipalsaarelta saatiin vuoden 2004 alussa päätoimittajak-
si. Lehden sisältöön on tullut uutta virettä. Lehden ulkoasu ja sisältö 
kohentuivat uuden päätoimittajan myötä. Toivottavasti maakunnan 
maanpuolustusväki kokee Yhdysmiehen säilyttämisen arvoiseksi. 

           Yhdysmies ilmestyy 4 kertaa vuodessa, ja se on tarkoitettu 
koko maakunnan maanpuolustusväelle. Se käsittelee jäsenyhdistys-
ten toimintaa ja tarjoaa ajankohtaista tietoa maanpuolustuksesta.  

           Maanpuolustuksen Tuella on myös oma kotisivu internetissä, mutta huo-
mioon ottaen jäsenistön ikärakenteen se tuskin korvaa perinteistä lehteä. Nuo-
rempia varten on Yhdysmies-lehti myös luettavissa sähköisesti internetissä. Si-
vusto löytyy osoitteesta http://www.ekres.net/. 
          Hallitus totesi, että tilanne ei voi jatkua pitkään tällaisena. Keskusteluis-
sa tuli esille koko painettavasta lehdestä luopuminen ja panostaminen sähköi-
seen lehden tekoon. Toiminta-avustuksilla on pääsääntöisesti tuettu kahta re-
serviläispiiriä ja niiden naisosastoja. 

Yhteistoiminta puolustusvoimien kanssa 

Maanpuolustusopisto sittemmin Maasotakoulu on osoittanut tilat vuosikokouk-
sia varten nykyaikaisine audiovisuaalisine laitteineen. 

Sotilassoittokunta on luonut hengen maanpuolustusjuhliin. Järjestötilat Lap-
peenrannan sotilaskodissa ovat Tuen käytössä asevelihintaan. Hallituksen edus-
tajilla on ollut mahdollisuus osallistua puolustusvoimien juhlatilaisuuksiin ja 
seurata koulutusta kentällä. 

Jäsenjärjestöt ovat toimineet tiiviissä 
yhteistyössä Maasotakoulun  ja Kaak-
kois-Suomen rajavartioston kanssa. 
Puolustusvoimien tuki on vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kivijalka ja myös 
päinvastoin. 

Aatteellinen toiminta 

            Maanpuolustuksen tuella on 
sääntöjen mukaan myös ”missionäärinen” tehtävä eli maanpuolustustahdon 
lujittaminen. Yhdistys on omaksunut harkitsevan matalan linjan, jota voitaneen 
parhaiten kuvata virallisen turvallisuuspolitiikan soveltamiseksi.  

            Yhdysmies-lehti on ollut tärkeä aatteellisen toiminnan perustyökalu. 

 Raili Leino 

Maasotakoulun hallintorakennus Lappeenrannassa 
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         Vuonna 2003 järjestettiin vielä kaksi Venäjän matkaa. Kesäkuussa  yh-
teensä 50 sotaveteraania ja reserviläistä lähinnä Etelä-Karjalasta tutustui taiste-
luihin Laatokan Karjalassa ja Aunuksessa. Heinäkuussa 90 keuruulaista veteraa-
nia ja reserviläistä puolisoineen tutustui Kannaksella, Pietarissa ja Novgorodissa 
taistelupaikkoihin ja rikkaaseen kulttuuriin.  

Seija Kesälä hoiti matkaemännän vaativaa tehtävää. Järjestelyt on-
nistuivat mallikkaasti, mutta tuotto jäi varsin vähäiseksi eli noin 
660 euroon. Matkojen ”asevelihinnat” eivät olleet pysyneet rajan-
takaisten palvelujen hintakehityksen mukana. 

           Sotahistorian matkoilla oli hyvin tärkeä merkitys yhdistyk-
sen taloudelle, mutta nyt ne tulivat ainakin toistaiseksi  tiensä päähän. Syynä ei 
ollut kysynnän puute vaan kustannustason nousu. Moni matkatoimisto oli kopi-
oinut mallin ja järjesti vastaavia matkoja eri puolille luovutettua Suomea. Maan-
puolustuksen Tuki ei voinut lähteä avoimeen kilpailuun matkatoimistojen kans-
sa.  

Jäsenyhdistysten tukeminen 

           Nimensä mukaisesti Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen päätarkoitus 
on tukea jäsenjärjestöjään ja myös muuta vapaaehtoista maanpuolustusta. Pää-
rahoituslähteinä viime vuosikymmenellä olivat sijoitustulot, sotahistorialliset 
matkat ja jäsenmaksut. Toiminta-avustuksia jaettiin 1990-luvulla 2500 – 3000 
euroa. Vuosikymmenen lopulla tuki voitiin nostaa kaksinkertaiseksi. Viime vuo-
sina järjestötuet ylsivät ennätyskorkealle 8000-9000 euroon, mutta yhä suu-
rempi osa niistä on mennyt tappiollisen YHDYSMIES-lehden tukemiseen.  

           Hallitus on noudattanut pääsääntöisesti tiukkaa talouspolitiikkaa. Pää-
oma on pyritty säilyttämään saavutetulla tasolla. Parina viime vuotena tulos on 
kuitenkin jäänyt tappiolliseksi.  

           Vakaan rahoituspohjan säilyttäminen nykyisellä avustustasolla tulee ole-
maan suuri haaste, koska yhdistyksellä ei ole käytettävissään vakiintuneita akti-
viteetteja tai myyntituloja. Sellaisia pitäisi kehittää. 

           YHDYSMIES-lehteä, joka oli alkujaan reserviupseerien ja sittemmin mo-
lempien perustajayhdistysten yhteinen lehti on tuettu vuosittain. Vuonna 2000 
Maanpuolustuksen Tuki otti tappiollisen lehden kokonaan hartioilleen. Lehti on 
ollut useasti lakkautusuhan alla mutta sinnitellyt taas pinnalle. Nytkin sen tule-
vaisuus on vaakalaudalla, ellei taloutta saada vakaalle pohjalle. Mainosten saan-
ti on osoittautunut vaikeaksi. Yhdysmies tuotti vuonna 2004 runsaan 5300 eu-
ron tappiot.  

 Seija Kesälä 
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ja Imatran Valtionhotellissa eduskunnan toinen varapuhemies, Reservin Aliupseerien 
Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Pesälä.  

Juhlavuonna 1985 
hallitukseen kuuluivat 
seuraavat: Väinö Jor-
makka puheenjohtaja, 
Tapio Hanhinen vara-
puheenjohtaja sekä 
jäseninä Pentti Hink-
kanen, Marja-Leena 
Ilanmaa, Maunu Lak-
ka, Jaakko Maijanen, 
Leo Mattila, Osmo 
Meilahti (sihteeri), 
Lahja Mäntylä, Jukka 

Pasanen, Aimo Sallinen, Aarne Tiippana ja hallituksen ulkopuolelta varainhoitajana 
Seppo Hintikka. Piirien toiminnanjohtaja Matti Volmanen osallistui myös kokouksiin. 

            Maanpuolustuksen Tuen jäsenmäärä kohosi vuosikymmenen lopulla yli 600:n 
pysytellen 1990-luvulla  600:n pinnassa. Pohjalukema kirjattiin vuonna 1996 385 
maksanutta jäsentä. Kaksi vuotta myöhemmin jäsenrekisterissä oli 643 nimeä, 2001 
604 , 2003 560 ja 2005 544. Keskimääräinen  jäsenvahvuus 30 vuoden aikana on 
ollut 420, mitä voidaan pitää varsin kohtuullisena tuloksena.  

            Jäsenistön suurehko vaihtelu selittyy osin jäsenrekisterin päivitysvaikeuksilla. 
Posti ei  yksinkertaisesti ole löytänyt kaikkia jäseniä. Jäsenmäärä on kuitenkin laske-
va, mikä johtuu korkeasta keski-iästä. Ikärakennetta ei ole ilmeisesti koskaan tutkittu, 
mutta arvatenkin keski-ikä  nousee 70 vuoden tuntumaan. Jäsenistö koostuu henkilö-
jäsenistä, yritysjäsenistä ja yhdistysjäsenistä. Ensimmäinen ryhmä on käsittänyt kes-
kimäärin 264 henkilöä. Yritys- ja yhdistysjäseniä on ollut yhteensä noin neljännes. 
Yritysten määrä on ollut laskeva samaan aikaan kun maanpuolustustahto on kasva-
nut. 

            Maksaneita  ainaisjäseniä oli vuoden 2005 alussa 92. Valtaosa jäsenistöstä 
on Lappeenrannasta ja sen lähiympäristöstä. Jäsenistön ikääntyminen ja voimakas 
harveneminen luonnollisen poistuman kautta koettiin hallituksessa haasteena. Nuori-
so tuskin on kovin innostunut työskentelemään lähinnä hallinnollista ja aatteellista 
työtä tekevässä yhdistyksessä. Se tahtoo ”aksöniä”. Vuonna 1997 käynnistettiin Ju-
hani Pylkkäsen ideoimana laaja värväyskampanja.  

            Yli 10 000 mainoskirjettä lähetettiin ympäri maakuntaa. Tavoitteena oli kak-
sinkertaistaa silloinen jäsenmäärä (595) vuoteen 2000 mennessä. 

Pj Väinö Jormakka on juuri luovuttanut Tuen viirin maaherra Matti Jaatiselle 
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Päämäärää ei saavutettu , mutta uusia jäseniä tuli mukaan 140. Tulos koettiin pettymyk-
seksi, vaikka sitä näin jälkeenpäin voidaan pitää varsin hyvänä. Maanpuolustuksen Tuen 
tunnettavuus lisääntyi varmasti merkittävästi, mikä loi pohjaa mahdollisille myöhemmille 
kampanjoille. 
            Jäsenistön uu-
siminen odottaa yhä 
ratkaisuaan 2000-
luvun alkupuolella. 
Lisääntyneen maan-
puolustustarjonnan 
kentässä tehtävä on 
haastava. Useimmat 
maanpuolustuksen 
harrastajat kokevat 
riittäväksi olla jäsene-
nä perinteisissä jäsen-
järjestöissä tai osallis-
tumisen harjoituksiin 
ilman jäsensidonnai-
suutta. 

 

Jäsenmäärät ovat  

muuttuneet  

seuraavasti: 

                          
                           

 

 

Maanpuolustuksen Tuen keskeiset hallitusvastuunkantajat ilmenevät  liitteenä 1 olevas-
ta taulukosta. Yhdistyksen onni on ollut löytää henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet pitkäksi 
aikaa tehtäviin. Kolme puheenjohtajaa veti yhdistystä lähes 30 
vuotta. 

Sihteereistä on erityisesti mainittava Osmo Meilahti, joka piti pöytä-
kirjaa vuodet 1982-1996. 

Hän oli vapaaehtoisen maanpuolustustyön loistava esikuva, jolla 
kynä ja sana olivat hallinnassa. 

 
Vuosi 

Henkilö- 
jäseniä 

Ainais- 
jäseniä 

Yhdistys- 
jäseniä 

Yritys- 
jäseniä 

 
Yhteensä 

1976 22  9  31 

1982 63  18 34 115 

1985 130  15 65 210 

1987 297 22 24 121 464 

1989 399 49 29 131 608 

1997 374 122 31 68 595 

1998 4+8 110 31 94 643 

1999 390 122 31 81 624 

2000 389 108 32 94 623 

2001 382 105 32 85 604 

2002 363 106 31 82 582 

2003 346 102 31 77 556 

2004 339 100 33 75 547 

2005 336 117 27 64 544 

Keski-
määrin 

 
303 

 
97 

 
27 

 
82 

 
482 

Osmo Meilahti 

29 

           Ohjelmassa oli mielenkiintoisia kulttuurikohteita. Valtaosa osanottajista oli 
maakunnan omaa väkeä. 

           Seuraavana vuonna käytiin taas kolmasti naapurissa. Toukokuussa 100 
maanpuolustajan joukko matkaili Karjalan tasavallassa. Toinen neljän päivän matka 
suuntautui kannakselle. 90 osallistujan joukossa oli Pietarsaaren ympäristön ja Norr-
bottenin läänin reserviupseereita seuralaisineen. Kolmannella retkellä satakunta Keu-
ruun sotaveteraania puolisoineen tutustui taistelupaikkoihin  Kannaksella. Heikki 
Marttinen ja Juhani Pylkkänen takasivat jo rutinoidusti matkojen onnistumisen. Mat-
kat tuottivat hyvin. Marttista ei turhaan palkittu yhdistyksen standaarilla. Tase nousi 
670 000 markkaan. 

Vuonna 2000 vierailtiin neljästi 
historiallisilla taistelupaikoilla:  

Kaksi kertaa Kannaksella ja kah-
desti Karjalan Tasavallassa.  

Mukana oli maakunnan ihmisten 
lisäksi reserviläisiä Tampereelta.  

Naiset olivat jälleen näkyvästi 
edustettuina.  

Taloudellisesti matkat olivat kan-
nattavia. 

 

           Kesäkuussa 2001 41 henkilöä lähti matkalle. Käytiin Kannaksella ja Kron-
stadtissa. Osanottajia oli Pietarsaaresta saakka. Heinäkuussa 100-henkinen maan-
puolustusjoukko kiersi Laatokan ympäri ja tutustui Pietarin nähtävyyksiin. Järjestely-
koneiston evakuointikyky  joutui kahden sairaustapauksen johdosta testiin ja selvisi 
onneksi hyvin. Potilaat saatiin omalla kyydillä Suomeen. Kolmas retki vei 100-päisen 
keuruulaisjoukon Kannakselle ja Salpa-linjalle. He olivat uskollisia sotahistorian har-
rastajia osallistuen kolmatta kertaa yhdistyksen järjestämälle matkalle. Heikki Martti-
nen ja Juhani Pylkkänen takasivat vahvalla kokemuksellaan onnistuneen matkan jo-
kaiselle. 

           Heinäkuussa 2002 vietiin 92 henkeä Kannakselle, Pietariin ja Novgorodiin. 
Osanottajat olivat pääosin uskollisia maakunnan matkaajia, jotka olivat osallistuneet 
aiemminkin retkiin. Elokuun alussa yli 100-henkinen joukko kuunteli Heikki Marttisen 
jämäkkää esiintymistä Laatokan ja Aunuksen Karjalassa. Keuruulaiset olivat neljättä 
kertaa runsaslukuisasti mukana. Matkojen tuotto ei noussut enää lähellekään alkuai-
kojen saavutuksia. 

Kuva Kollaa-joelta 
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         Monipuolinen varojen keruu kerrytti pikku hiljaa pääomaa siinä määrin, 
että korkotulot näyttelivät tärkeää osaa jäsenmaksujen rinnalla yhdistyksen ta-
loudessa. Pyrkimyksenä 1980-luvulla oli luoda taloudelliset edellytykset jäsen-
järjestöjen tukemiseen. Avustuksia jaettiin varojen sallimissa rajoissa. Yhdys-
mies-lehden julkaisemista  tuettiin 10.000 markalla. Etelä-Karjalan reserviup-
seeri- ja reservialiupseeripiirejä muistettiin merkkivuosina. Pienempiä toiminta-
avustuksia  kuten lipun hankintaan  ja kurssimaksuihin  annettiin muutamalle 
kerholle ja yhdistykselle. Kaiken kaikkiaan rahoituspohja oli varsin kapea ja 
muuttuvien lähteiden varassa. 

 

Sotahistorian perässä Venäjälle 1990-luvulla  

            Rajan avauduttua 1990-luvun alussa kotiseutumatkailijoita seurasivat 
pian sotahistorian harrastajat, reserviläiset ja veteraanit. Vuosikymmenen puoli-
välissä oli nähtävissä, että yhdistyksen sijoituksiin, jäsenmaksuihin ja myyntiar-
tikkeleihin pohjautuva varainhankinta ei tuottanut riittävästi jaettavaa. Hallituk-
sessa pohdittiin uusia toimintamuotoja ja päätettiin järjestää ”koemielessä” 
jäsenistölle ja muille reserviläisille tarkoitettu matka Karjalan kannakselle. Aiem-
min matkanjohtajana kokemusta hankkinut majuri Heikki Marttinen ja talouden-
hoitaja Juhani Pylkkänen lupautuivat matkan järjestäjiksi. Matka toteutettiin  hei-
näkuun alussa 1997. Pari bussillista innokkaita osanottajia löytyi helposti, jär-

jestelyt onnistuivat nappiin ja matkailijat olivat tyytyväisiä. Mikä 
parasta matka oli myös taloudellisesti kannattava. Hal-
lituksen oli helppo näyttää vihreää valoa uusille retkil-
le, kun taistelijapari Marttinen-Pylkkänen lupautui ju-
nailemaan matkoja.  
 

           Matkoja järjestettiin vuosina 1997-2003 kaikkiaan18 ja niille osallistui 
yhteensä 1593 henkilöä . Pääosa osallistujista oli Etelä-Karjalasta, mutta myös 
keuruulaiset olivat suurin joukoin mukana. Paitsi Kannaksen sotahistoriaan pe-
rehdyttiin myös taistelupaikkoihin Laatokan Karjalassa. Ohjelmaan sisältyi aimo 
annos kulttuurihistoriaa. Osanottajamaksu, johon sisältyi täysi ylläpito, vaihteli 
matkan mukaan noin 150-250 euroon.  

           Vuonna 1998 tehtiin kolme matkaa , jotka olivat taloudellinen menestys. 
Toinen matkoista järjestettiin heinäkuussa 90 hengen voimin Karjalan kannak-
selle ja Pietariin. Eversti Matti Koskimaa ja  majuri Heikki Marttinen vastasivat 
sotahistoriallisesta asiantuntemuksesta. Yhdistyksen taloudenhoitaja Juhani 
Pylkkänen hoiti kiemuraisen paperisodan ja käytännön järjestelyt.  
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Lauri Räsänen ottaa komennon 

          Reservin kapteeni sittemmin majuri, teollisuusneuvos, 
Lauri Räsänen valittiin Lappeenrannassa 1992 järjestetyssä 
vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi pitkään tehtävää 
ansiokkaasti hoitaneen kauppaneuvos Väinö Jormakan jäl-
keen.  

Vankka taloudellinen osaaminen jatkui, mikä osoittautui tar-
peelliseksi 1990-luvun talouspyörteissä. 

           Sihteeri Osmo Meilahti riimitti 20-vuotiskronikassa puheenjohtajien Väi-
nö Jormakan ja Lauri Räsäsen vastuunvaihdon seuraavasti:  

 

”Mutta ehtyivät Kirjavanlahdenkin Väinön voimat,  

siitä kiitokseksi kunniapuheenjohtajuuden hänelle alaiset soivat,  

vaan Lauri Räsäsen hän vaati sijalleen  

ettei kauppanerokkuus menis vialleen,  

ja näinpä olemme juhlaillassa tässä  

hänen johdollaan juhlaamme viettämässä.”  

 

           Väinö Jormakka kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi vuonna 
1993 ja Aimo Sallinen yhdistyksen kunniajäseneksi. 

           Lauri Räsäsen ensimmäisen hallituksen varapuheenjohtaja oli Leo Matti-
la, sihteerinä Osmo Meilahti ja taloudenhoitajana Seppo Hintikka. 

           Vuonna 2004 yhdistyksen johtoon valittiin opetusneuvos, kapteeni 
Pentti Belinskij Joutsenosta. Hänellä on pitkä hallituskokemus takanaan ja hän 
edustaa osaamisen tärkeää aluetta. Kahden perustajayhdistyksen edustus on 
ollut koko ajan hallituksessa mukana.  

           Naisten maanpuolustusjärjestöt tulivat myös hallitustyöskentelyyn alus-
ta alkaen vuodesta 1975. Naisia on ollut hallituksessa kaikkiaan 18 eri henki-
löä, mikä on 29 % hallituksien jäsenten koko henkilömäärästä. Voinemme mie-
lihyvin todeta, että naisten edustus on hyvin hoidettu alusta alkaen eli 30 vuot-
ta. Vuoden 2005 hallituksessa toimivat Päivi Sormunen ja Marja-Sisko Hartikka. 
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         Yhdestä kahteen entistä aktiiviupseeria hallituksen rivijäseninä ovat helpotta-
neet yhteydenpitoa puolustusvoimiin. Lappeenrantapainotteisuus on näkynyt  halli-
tuksen kokoonpanossa. Maakunnan reuna-alueet ehkä jo pitkien etäisyyksien vuoksi 
ovat jääneet ”aliedustetuiksi”. 

          Saatuaan pysyvän kokoontumishuoneen Lappeenrannan sotilaskodista vuonna 
1997 yhdistyksen hallitus kokoontui pääsääntöisesti näissä tiloissa, joita myös jä-
senyhdistykset voivat hyödyntää. Kokousten määrän kasvu 1990-luvun kolmesta nel-
jästä aina seitsemään 2000-luvulla kertoo päätettävien asioiden kasvusta. Venäjän 
retket, taloudellinen tilanne ja tukien oikeudenmukainen suuntaaminen vaativat pa-
neutumista. Kokoukset ovat kestäneet yleensä kaksi tuntia. Ratkaisuihin päädytään 
poikkeuksetta konsensuksen tietä, mikä oli Lauri Räsäselle tärkeä periaate. Hallituk-
sessa on tunnettu jatkuvaa huolta riittävän kosketuksen säilyttämisestä kenttään. 
Puheenjohtaja muistutti tämän tästä ”jalkautumisen” tarpeellisuudesta ja veikin ko-
kouksia Lappeenrannan ulkopuolelle. 

             Huoli maailman tilanteesta heijastui jopa ainaisjäsenille kesällä 1995 lähete-
tyissä kiitoskirjeissä. Räsänen totesi  sotien ja  erityisesti rajojemme lähellä yllättä-
västi puhkeavien kriisipesäkkeiden osoittavan maanpuolustustyön tärkeyden. 

             Joulukuussa 1997 kutsuttiin kokoon ylimääräinen kokous, jossa päätettiin 
yhdenmukaistaa yhdistyksen säännöt muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa jär-
jestämällä vastedes kaksi vuosikokousta, keväällä ja syksyllä. Nämä kokoukset on 
pidetty yleensä eri puolilla maakuntaa. Niiden yhteyteen on järjestetty ajankohtaisia 
esitelmiä, jotka ovat vetäneet runsaasti kuulijoita kuten myöhemmin todetaan. 

            Palavasieluinen reserviupseeripiirin tuore puheenjohtaja kapteeni Juhani Pylk-
känen käynnisti 1990-luvun lopulla yhdistyksen hallinnon ja varainhoidon saneerauk-
sen. Rutiineja piti järkeistää ja kustannuksia karsia. Hän ehdotti myös hallitustyös-
kentelyn tehostamista sisäisen työnjaon ja tulosvastuullisuuden avulla. Hallitus työs-
kenteli kuitenkin ”kokonaisvastuullisena”, mutta monet muut Pylkkäsen ehdotukset 
hyväksyttiin. Yhdistyksen hallinto siirtyi täysimääräisesti atk-aikaan Juhani Pylkkäsen 
ottaessa vastuun kirjanpidosta. 

             Hallitus hyväksyi vuonna 2000 Lauri Räsäsen Taipalsaaren kesäviettopaikalla 
luonnostellut ”strategiset periaatteet”, joilla pysytettiin yhdistyksen muodollinen 
asema entisellään, mutta asetettiin aiempaa vaativampia tavoitteita  toiminnalle. Jä-
senyhdistyksiä kannustettiin etsimään uudenlaisia toimintamuotoja, joita oltiin valmiit 
rahallisesti tukemaan.  

             Hallituksen ja kentän yhteistoiminnan lujittamiseksi hallituksen tuli vuosittain 
jalkautua paikallisyhdistyksiin. Ohjelma velvoitti myös jatkamaan maanpuolustusretki-
en järjestämistä. 
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Yhdistyksen alkuvuosien lahjoitusten jälkeen seuraava näyttävä tapahtuma järjestet-
tiin vuonna 1981, jolloin toiminta käynnistettiin uudelleen. Tuolloin päätettiin kerä-
tä maakunnan romut talteen ja markkinoida ne edelleen. Reserviläisyhdistykset otti-
vat vetoomuksen myönteisesti vastaan. Kerhoille luvattiin 50 % saavutetusta tuo-
tosta. Vuoden keräyskampanjan tulos oli yli 30.000  markkaa, josta paikalliskerhot 
saivat puolet. Erityisen aktiivisia oltiin Imatralla ja Lauritsalassa. 

           Romunkeräystä jatkettiin vielä seuraavina-
kin vuosina. Romunkeräystoimikunnan jäseninä 
toimivat aina vuosikymmenen puoliväliin asti: Ai-
mo Sallinen (puh.joht.), Seppo Hintikka, Heikki 
Laapio, Jaakko Maijanen, Leo Mattila, Lauri Orpa-
na, Jukka Pasanen, Seppo Pousi, Aarne Tiippana, 
Paavo Uski (siht.) ja Matti Volmanen. Valitettavas-
ti romun hinta laski, joten keräystuotto jäi kovin 
vähäiseksi ja innostus tähän  ympäristöystävälli-
seen toimintaan vähin erin hiipui.  

           Marraskuussa 1983 hallitus asetti toimikunnan suunnittelemaan maanpuo-
lustusaiheista kirjeensulkijatarra-tempausta. Toimikuntaan tulivat Seppo Hintikka, 
Leo Mattila ja Matti Volmanen. Puheenjohtaja Väinö Jormakan vetoomuskirje toimi-
tettiin piiriorganisaation kautta sekä upseeri- että aliupseerikerhojen jäsenille, joita 
pyydettiin myymään tai itse ostamaan tarra-arkki.  ”Etelä-Karjala maanpuolustus” -
kirjeensulkijamerkki maksoi markan. Tarrat kävivät pitkään kohtuullisesti kaupaksi.  

           Imatralla järjestettiin Kaakon Messut 10. - 15. 6. 1986. Maanpuolustuksen 
Tuki osallistui tapahtumaan omalla osastollaan. Yhdistyksestä kerrottiin omalla esit-
teellä. Tarrojen lisäksi myytiin maanpuolustusarpoja. Ensimmäiset arpajaiset jatkui-
vat aina kesän lopulle asti. Leo Mattila toimi arpajaispäällikkönä. Reserviläiskerhoil-
le tuloutettiin myyntipalkkiona 40 prosenttia tuotosta. Myynnissä olleista arvoista 
meni kaupaksi noin puolet eli tuhannen kappaleen verran. Kun vielä eräitä lunasta-
mattomia voittoesineitä voitiin myydä, niin tuotoksi kertyi tuloja kaikkiaan 7.000 
markkaa.  

           K-tavaratalo Karelian toimitusjohtaja ja rouva Matikainen kustansivat kutsu-
vieraille Lappeenranta-salissa puheenjohtaja Väinö Jormakan 60-vuotispäivän ja 
eläkkeelle siirtymisen kunniaksi juhlakonsertin 12. 4. 1986. Esiintyjinä olivat oop-
peralaulajat Satu Vihavainen ja Esa Ruuttunen. Heitä säesti Kustaa Tiitu. Tilaisuuden 
tervehdyssanat lausui toimitusjohtaja Pauli Matikainen.  

           Yksityishenkilöiden ja yritysten antamat lahjoitukset tulivat  Maanpuolustuk-
sen Tuelle lyhentämättöminä. Rahoitus mahdollisti oman adressin  painamisen maa-
kunnallisine tunnuksineen. 

Romuilla tukea maanpuolustukseen 
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           Tommi Palvimo Kärkijoukkue Oy:stä  esitteli puolestaan syyskokouksessa  
2004 vuosien aherruksen tulok-
sena  syntyneen ensimmäisen 
kokonaisvaltaisen  multimedia-
esityksen Suomen sodista. Elä-
vä tietosanakirja antaa nopeasti 
selkeän kuvan sotien kulusta. 
Animaatioiden avulla katselija 
voi lähes osallistua ratkaisutais-
teluihin. Rajaeverstiluutnantti 
evp Leo Skogström on ollut 
suurhankkeen sitkeä vetäjä. 
Tämäkin tilaisuus keräsi salin 
täyteen väkeä.  

           Nuorisoon vetoavasta tekniikasta ja maanpuolustuksen suosiosta huolimat-
ta esitelmätilaisuudet houkuttelivat varsin niukasti nuoria lehtereille. Heitä näyttää 
kiinnostavan enemmän oikea toiminta maastossa, mikä on hieno asia sinänsä.  

Kuvassa naisten kurssitapahtuman Suvi 2003 osanottajat marssivat kurssin ava-
jaisiin Taipalsaarelta. 
 

Varoja romuilla ja adresseilla  

Yhdistyksen taloudellisten voimavarojen kartuttamisessa on noudatettu kahta pää-
linjaa: jäsenmäärän kasvattamista ja kertaluonteisten kampanjoiden toimeenpanoa. 
Edellä on todettu, että yhdistyksen jäsenmäärä on kohtuullinen, joten vakinaisia 
tuloja jäsenmaksuista kertyy vuosittain  jonkin verran. Uhkana on ikääntymisestä 
johtuva jäsenistön tasainen väheneminen. Etelä-Karjalassa yli tuhanteen kohoava 
jäsenmäärä ei liene utopistinen haave maakunnalliselle maanpuolustusjärjestölle.  
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Räsäsen teesejä ryhdyttiin välittömästi toteuttamaan. Kaiken kaikkiaan kyse ei ollut 
mistään uudesta aluevaltauksesta vaan paljolti hyväksi todettujen käytäntöjen kirkas-
tamisesta. 

      

       Strategiset suuntaviivat olivat seuraavat: 

     Maanpuolustuksen Tuki ei pyri säätiöksi 

    Pyritään maakunnan henkiseksi johtajaksi, mutta ei kattojärjestöksi 

    Tuetaan toiminnassa erityisesti ”uutuuksia” 

    Jatketaan matkojen järjestämistä jäsenistölle mahdollisuuksien mukaan 

    Hallitus jalkautuu ja lähestyy alueita, kerhoja, yhdistyksiä ja kiltoja 

    Tuki ei korvaa valtionvaroista tehtyjä vähennyksiä vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle 

    Tuki viedään internetiin omille sivuilleen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa 

    Hallituksella tulee olla oma yhteinen mielipide, jota tarkistetaan kenttätasolla  

 

Strategiassa heijastui kokeneen, kehityshakuisen valmentajajohtajan näkemys. 

            Vuonna 2001 hallitus ”jalkautui” Imatralle. Virallisen kokouksen jälkeen jat-
kettiin keskustelua paikallisten reserviläisjärjestöjen kanssa. Niiden edustajia huoles-
tutti nuorten mukaan saaminen maanpuolustustyöhön. Tuli myös esille, että suurelle 
yleisölle ja eritoten naisille tulisi pystyä tarjoamaan uudenlaisia virikkeitä. Yhteisellä 
päätöksellä hallituksen jäsen eversti Juhani Paakkinen nimettiin vetämään kolmen 
miehen ”Imatra-projektia”, jonka tehtävänä oli esittää miten esitetyt ideat voitaisiin 
Imatralla toteuttaa. Työryhmä ehdotti aikanaan seuraavanlaisia vaihtoehtoisia hank-
keita:  

Naisten maanpuolustusmessut Immolassa 

·      Nainen ja asepalvelu 

·      Sotilaan nainen 

·      Rajamiehen (sotilaan) ura naisen ammattina 

·      Naisten ja miesten sotilasmuotinäytös 

·      Pelastuspalvelu auttaa 

·      Koira — ihmisen uskollinen palvelija maanpuolustuksen 
kentällä 

 Juhani Paakkinen 
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·      Luonnosta eväät 

·      Ovatko matkustusasiakirjat kunnossa 

·      Ilmailukerho esittäytyy 

·      Sissit iskevät -ryhmän taistelunäytös 

·      Naisryhmien välinen leikkimielinen sissitaitokilpailu 

·      Maanpuolustajan viestivälineet 

·      Lapsille suunnattua leikkimielistä MP-toimintaa 

·      Helikopteri pörrää, millainen se on ja mitä se rajalla jatkuvasti tekee 

Koko perheen maanpuolustushenkinen ulkoilutapahtuma Linnalassa tai Urheilutalon ym-
päristössä Imatralla  

Urheilutalossa järjestettävä messutapahtuma, joka rakentuu viihteen ympärille   

Nuorten itsenäisyyspäivän juhla 

Kansallisen Veteraanipäivän virallisen ohjelman monipuolistaminen ja työikäisten houkut-
telu mukaan 

            Työryhmän ehdotukset eivät ole sellaisenaan toteutuneet, mutta osia ideoista on 
sovellettu Imatran kaupungin järjestämissä maanpuolustusjuhlissa. Ilmeisesti vapaaehtoi-
nen maanpuolustus tarjoaa siksi runsaasti monenlaisia kursseja, ettei intoa uudenlaisiin 
avauksiin riitä. 

            Syyskokous 23.11.2004 valitsi Lauri Räsäsen yhdistyksen kunniapuheenjohtajak-
si. Saman vuoden lopulla Lauri Räsänen menehtyi sairauskohtaukseen.  

 

Valtionhotellissa 20-vuotisjuhla 

            Yhdistyksen 20-vuotisjuhla järjestettiin 14.10. 1995 Imatran Valtionhotellissa. 
Ohjelma oli perinteisen arvokas sisältäen puheita, illallisen ja tanssia Himala-yhtyeen 
rytmittämänä. Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen korosti juhlapuheessaan Maan-
puolustuksen Tuen merkitystä eteläkarjalaisessa maanpuolustustyössä. 

 

Elisabeth hurmasi 

          Maanpuolustuksen Tuki järjesti jo 1980-luvulla korkeatasoisia esitelmätilaisuuksia, 
jotka olivat avoimia kaikille kiinnostuneille. Käytäntöä jatkettiin seuraavalla vuosikymme-
nellä kytkemällä esitelmä vuosikokoukseen. Yleisömenestys riippui sekä esiintyjän veto-
voimasta että aiheen ajankohtaisuudesta. 

                                                                                                         jatkuu sivulla 25 
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jatkoa sivulta 20 
 
Rautjärven vapaa-aikatalolla järjes-
tettiin paikallisten reserviläisten tu-
kemana 5.10.1992 perinteinen, 
mutta monessa mielessä ainutkertai-
nen maanpuolustusjuhla. Säteilevä 
puolustusministeri Elisabeth Rehn 
veti talon  ääriään myöten täyteen. 
Arviolta 400 paikallaolijaa halusi 
kuulla maanpuolustuksen ilosano-
maa. Ilmassa oli selvästi historian 
havinaa, jolle maailmantilanne ja 
ensimmäinen naispuolustusministe-

ri antoivat oman kaikupohjansa. Rehn oli loistava esiintyjä, joka osasi ottaa yleisönsä. 
Kiitoksena puheenjohtaja Lauri Räsänen luovutti Rehnille Etelä-Karjalan maanpuolus-
tusstandaarin lämpimin halauksin.  
 
Sihteeri Osmo Meilahti kuvasi tapahtumaa 20-vuotiskronikassaan mainiosti: 
         ”Rautjärven vapaa-aikatalo pullisteli, kun tuli puhujaksi puolustusministeri joka aluksi 
suuresti hämmästeli kun paikalla oli Tiltu-korsuorkesteri ja pojat peleistään viritteli, että El-
dankajärven jää, se on taakse jäänyttä elämää jäi sinne Kiskis-kukkulat munat sekä makkarat 
juu. Hallitus jo häpeissään penkkien taakse lymyili mutta Elisabeth vain viattomana hymyili 
ja näin oli iltamme tähti Lillan, joka suuteli puheenjohtajaamme päätteeksi onnistuneen illan:” 

            Vuosittaiset esitelmät ovat käsitelleet laajasti niin kotimaisia maanpuolustuk-
sen ajankohtaisteemoja kuin suomalaisten rauhanturvatyötä levottomuuspesäkkeissä.  

Nostettakoon joukosta esille muutama hyvän yleisömenestyksen 
saanut tilaisuus. 

                             Mannerheim – ristin ritari Tuomas Gerdt piti 
koskettavan esityksen Siiranmäen taisteluista vuoden 2003 syys-

kokouksessa Lappeenrannassa. 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa Lappeenran-
nassa maaliskuussa 2004 everstiluutnantti 
Heikki Marttisen asiantunteva katsaus kesän 
1944 sotatapahtumiin ja sitä seurannut vaikuttava multimedia- 
esitys ”Ihantalan ihme” keräsivät paikalle runsaat 80 kuulijaa.  

   Heikki Marttinen 

  Tuomas Gerdt 

Räsänen, Rehn, Koskelo ja äärimmäisenä oik. Meilahti 
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Luumäen kunta Parikkalan kunta 

Rautjärven kunta Ruokolahden kunta 

Savitaipaleen kunta Suomenniemen kunta 

Ylämaan kunta 

TUELLA ON MYÖS MEIDÄN TUKI 

Taipalsaaren kunta 

Imatran kaupunki 

Lappeenrannan kaupunki 

Joutsenon kaupunki 

Lemin kunta 
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TUELLA ON MYÖS MEIDÄN TUKI 



 
30-vuotisjuhla Lappeenranta 

 
                   Sillanpään marssilaulu 
 
                   Tervehdyssanat 
 
                   Kuorolaulua 
                          Taas marssilla pojat on 
                                      Veteraanin iltahuuto 

 
 

                   Historiakatsaus 
 
                   Juhlapuhe 
 
                   Musiikkia 
 
                   Palkitsemiset 
 
                   Tervehdykset 
 
                   Karjalaisten laulu 
 
                   Tarjoilua 

 
 
 
 

23.10.2005 klo 14 Upseerikerho 
        
       Rakuunasoittokunta  
                johtaa soittokunnan päällikkö 
                       

       Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry  
                puheenjohtaja, opetusneuvos, kapteeni Pentti Belinskij 
 
 

       Veteraanikuoro 
                johtaa director musices Harri Hietamies 
 
 
       Eversti Juhani Paakkinen 
 

        
       Kenraaliluutnantti Kari Rimpi 
 

 
       Rakuunasoittokunta 
 

        
       Juhlatoimikunta  
               varatuomari, sotilasmestari Reino Hirvonen 
           

       *      Etelä-Karjalan maakunta 
       *      Puolustusvoimat 
 

       Rakuunasoittokunta ja yleisö   
 
 
 

       kerhon kummassakin päässä 
          


