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1 Puheenjohtajan puheenvuoro 
 

 
Hyvä yhdistyksen väki, erikoinen koronavuosi 2020 on takana ja katse kuluvassa vuodessa, 

josta toivomme helpotusta pandemian suhteen. Alkuvuodesta 2020 toimintakalenteriimme oli 

merkitty enemmän toimintoja kuin edellisinä vuosina. Tarkoitus oli mm. järjestää jäsenille tutus-

tumisretki Panssariprikaatiin sekä muutamia omia jäsenhankinta tapahtumia. Maaliskuun aika-

na jouduimme kuitenkin toteamaan, että kaikki toiminta pysähtyi. Poikkeuksetta jokaisen suun-

nitellun toiminnon kohdalle merkittiin ”peruttu koronan takia”. Sydäntä lämmittävänä asiana, 

jonka pystyimme vielä toteuttamaan, oli maaliskuun 13 päivä järjestetty yhdistyksemme kunnia-

vartio ja kynttilärivistöt Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän kunniaksi. Yhdistyksemme to-

teutti muistohetken seurakunnan sekä Reserviläisliiton ohjeistuksien mukaan. 

 

Kaatuneitten muistopäivänä toimimme aloitteellisina seurakuntaan ja kaupunkiin päin, jotta 

saimme laskettua seppeleet pienimuotoisesti silloiset korona rajoitukset huomioiden. Pelkona 

oli se, että seppeleet olisi kyllä laskettu, mutta se olisi tapahtunut ”kaikessa hiljaisuudessa”. Hal-

lituksemme ripeän toiminnan ansiosta saatiin kuitenkin asiaan kuuluvaa näkyvyyttä sankarivai-

najillemme.   

 

Elimme jo vahvasti lämmintä kesäkuun puoliväliä, kun pääsimme pitämään jäsenkokouksem-

me. Paikkana poikkeuksellisesti Lamminpään Urheilumaja, jossa palkittiin yhdistyksen aktiivisia 

henkilöitä sekä yhteistyötahoja. Haluan osoittaa sekä näille palkituille, että muille yhdistyksem-

me aktiivisille jäsenille sekä yhteistyötahoille nöyrimmät kiitokseni. Ilman teitä ei yhdistyksemme 

olisi näin aktiivinen ja hyvällä yhteishengellä toimiva organisaatio. 

 

Kesän aikana saimme positiivisen uutisen ja pitkään vireillä ollut Soppeenharjun 1918 vuoden 

juoksuhautojen ”adoptointi” yhdytyksellemme oli vihdoin saanut viralliset leimat Pirkanmaan 

maakuntamuseolta sekä Ylöjärven kaupungilta. Kulttuurihistoriallisen kohteen hallinnoinnin luo-

vuttaminen ”meille” kiinnosti myös paikallislehteä, joka tuli tekemään aiheesta lehtijutun. Sopi-

mukseemme kuuluu juoksuhaudan sekä välittömän läheisyyden pitäminen puhtaana roskista 

sekä aluskasvillisuudesta. Talkoot suoritettiinkin heti syksyn 2020 aikana ja juoksuhaudan 

muodot näkyvät nyt selkeästi. 

 

Nyt kun katson kirjoittamaani tekstiä, niin paljon hyviäkin asioita tapahtui viime vuoden kurjuu-

den keskellä. Muistaen kaikki talkoot mm. Nuorisoasunnoilla tai Lentomestari Heiskalan muis-

tomerkillä. Näistä on hyvä jatkaa yhteistä marssiamme ja luoda katse tulevaan. Yhdessä me 

selviämme tästäkin koronavastoinkäymisestä. 

 

Marssi jatkuu ja kentällä nähdään. 

 

 

Ylöjärvellä 14.2.2021 

 

 

Sami Rantanen 

puheenjohtaja 

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 



Ylöjärven Reservinaliupseerit ry      sivu 4 (11) 
 

 

 
vuosikertomus 2020 

 

 

2 Hallinto ja henkilöstö 
 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset, 

jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.  

 

Yhdistykseen voi päästä kannatusjäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka 

hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksis-

sa.  

 

Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 7,5 euroa (yhdistyksen osuus). Summaa nostettiin vuodelle 

2020 yhdellä eurolla eli yhdistyksen jäsenmaksu oli 8,5 euroa / jäsen.  

 

Vuoden 2020 lopussa jäsenmakunsa maksaneita jäseninä yhdistyksessämme oli 189 

henkilöä (edellinen vuosi 192). Lukuja vääristää alakanttiin jäsenet, joilla on liiton sivuilla 

merkintä, ”jäsenmaksu” rästissä”. Tämä nostaa oikeaksi jäsenmääräksi noin 5-10 henkilöä 

enemmän vuodesta riippuen. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 17.6.2020 sekä 

29.10.2020. Kokousajankohdat venyvät korona epidemian ja siitä seuranneiden rajoitusten 

takia. 

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan 

määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja 

syyskokous viimeistään lokakuun 15. päivänä. 

 

Hallitus 
 

Jäsenkokous valitsi seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle yhdistyksen hallituksen:  

 

Puheenjohtajaksi: Sami Rantanen  
 

1. Varapuheenjohtajaksi: Pasi Koivunen 
 

Hallituksen jäseniksi:  

Topi Jaakonaho 

Antti Kemppi (erosi kesken kauden) 
 Teppo Syrjä 

Juha Keskinen 

Timo Mäkinen 

 

Taloudenhoitajaksi: Jarkko Järvinen (käytännössä Mäkinen hoitanut) 

Hallituksen sihteeriksi: Johanna Peltomäki 

 

Kunniapuheenjohtaja: Mikko Selin 
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Vuoden aikana hallitus kokoontui 6 kertaa käsitellen yhdistyksen sääntöjen mukaisia asioi-

ta sekä seuraten yhdistyksen taloutta ja toiminnan kehittämistä. Yksi kokous pidettiin säh-

köpostikokouksena koronarajoitusten takia. 

 

 

Toiminnantarkastajat 

 

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimivat Petri Borg ja 

Heikki Mäkkylä sekä varatoiminnantarkastajina Hannu Merikoski sekä Juha Niinimäki. 

 

3 Varsinainen toiminta 
 

 

Ylöjärven Reservinaliupseeri ry:n perustehtävä  

 

• toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 

• kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedel-

lytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella 

• ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa. 

 

 

Perustehtävän toteuttamiseksi yhdistys: 

 

• ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toi-

mia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi 

 

• järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista 

kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maan-

puolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa 

 

 

Toiminnan tavoitteet  
 

YHDISTYKSEN TAVOITTEET 2018 - 2030 

 

• Yhdistyksen tunnettavuus on suurempi kuin nyt 

 

• Jäsenmäärä on nykyistä suurempi  

 

• Yhdistyksen toiminnan järjestelmällinen kehittäminen 

 

• Hallitustyöskentelyn määrätietoinen kehittäminen 

 

 

• Yhdistyksellä on vakaa talous ja toiminnan laajuuteen nähden riittävät toimintaresurssit 
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• Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n uuden viestintäsuunnitelman päivittäminen 

 

Strategiset valinnat 2020  

 

Hallitus määrittelee vuosittain strategiset painopisteet, joihin kiinnitetään vuoden 

aikana enemmän huomiota. 

 

1) Jäsenmäärän kasvattaminen 

 

• Teemme järjestelmällistä ja suunnitelmallista jäsenhankintaa. 

 

• Tulevan toimintakauden aikana toteutetaan jäsenhankintakilpailu. Kolme eniten uusia 

jäseniä hankkinutta palkitaan (leffaliput tai vast.). 

 

• Toteutamme vuoden aikana 1-2 omaa infotapahtumaa, jossa pyrimme rekrytoimaan 

uusia jäseniä, myös sosiaalisessa mediassa. 

 

 

2) Yhdistyksessä toteutetaan jäsenkysely, jonka pohjalta kehitetään toimintaa. 

• Toteutetaan sähköpostin välityksellä 

• Kyselyn tulokset julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla  

(ei toteutettu poikkeuksellisen vuoden takia, korona) 

 

3) Juhlavuoden valmistelut vuodelle 2021 

 

• Toimikunnan perustaminen vuonna 2020 

• Budjetti varaukset / mahdolliset sponsorit 

• Juhlapaikan varaaminen 

• Ohjelman suunnittelu, aikataulut 

• Kutsuvieraiden kartoitus 

• Palkitsemiset, muistamiset, puheet 

• Tarjottavat, menu 

• Yhdistyksen historiikin kirjoittamisen ja varmistaminen juhlavuotteen, sekä painatuk-

sen kilpailuttaminen 

 
Muita tavoitteita vuodelle 2020 
 

4) Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään yhdistyksen halli-

tuksen kokouksia noin 4 vuodessa, pois lukien kesä ja heinäkuu. Näihin pyritään sisällyt-

tämään mm. toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen laadintaan tarvittavat ko-

koukset. Lisäksi ovat vuoden aikana eri tapahtumiin liittyvät suunnittelukokoukset, joita 

pidetään tarpeen mukaan.  
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Hallitukselle tullaan vuoden 2019 jälkeen järjestämään aina kalenterivuoden lopulla pieni 

vapaamuotoinen tilaisuus, jossa tarjoilut menevät yhdistyksen kuluihin. Samassa tilai-

suudessa käydään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma läpi. Tilaisuudella pyritään 

huomioimaan hallituksen toimijat kuluneen vuoden ajalta.  

 

5) Huomioimme aktiivisia toimijoitamme.  

 

Mietitään mahdollisuutta keväisin hallituksen ja yhdistyksen jäsenien mahdolliseen yhtei-

siin retki- tai tutustumispäiviin, jonnekin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tämä olisi myös hyvä 

keino saada toimintaan uusia aktiivisia henkilöitä. 

Huomioimista tullaan parantamaan myös aktiivisten jäsenten osalta. Tähän luetaan myös 

hallituksen jäsenet. 

 

 

6) Olemme mukana aktiivisesti alueellisissa tapahtumissa ja edustustilaisuuksissa. 

 

4 Yhteistyö ja jäsenyydet 
 

Yhdistys tekee alueellista yhteistyötä muiden yhdistyksien kanssa sekä julkisen sektorin 

tahojen kanssa. Yhdistys kuuluu Reserviläisliittoon sekä Pirkanmaan Reserviläispiiri ry: n. 

 

5 Talous 
 

Tilinpäätös 

Yhdistyksen tilinpäätöksessä ajalta 1.1.2020 - 31.12.2020 toiminnan tuotot: 1 883, 01 

euroa (edellinen vuosi 3 784,97 euroa) ja kulut 1 392,06 euroa (edellinen vuosi 4 296, 89 

euroa).  

Yhdistyksen tilillä 31.12.2020 oli 5 550,65 euroa (edellinen vuosi 5 067,20 euroa). 

 

Toiminnan rahoitus 

Toiminnan rahoitus muodostui pääsääntöisesti jäsentuotoista, varainhankinnasta, tapah-

tumatuotoista sekä kaupungin avustuksesta, 

 

 

6 Arvioita toteutuneesta toiminnasta ja tulevaisuuden näkymät 
 

 

Toimintaympäristön muutos ja sen tuomat haasteet tulevaisuudessa 

 

 

1. Reserviläisten keski- ikä nousee  

 

2. Aktiivisten jäsenten määrä laskenut 
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3. Toiminnan nykyaikaistaminen 

 

- tarvelähtöiseksi  

- jäsenten toiveet huomioivaa 

- uutta toimintaa kehittävää 

- osallistavaa toimintaa 

 

4. Sitouttaminen toimintaan on entistä haasteellisempaa 

 

- huomioimiset 

- perehdytykset 

- vastuualueet, luodaan vuosittain toimintakalenteriin  

- viestintäkanavat: ajantasaiset ja uusia some kanavia käyttöön (Instagram ja Facebook 

käytössä) 

- toiminnan selkeys 

- ”helppo” tulla uutena mukaan 

 

5. Reserviläisten liikkumattomuus  

 

- kannustetaan yhdistyksen jäseniä liikkumaan 

- tuotetaan itsenäisesti liikuntatapahtumia tai ollaan aktiivisesti mukana niiden järjestämi-

sessä 

 

 

 

7 Toimintakalenteri 2020 
 

 

Tammikuu  

11.1. Hallituksen järjestäytymiskokous, Pepperi 

16.1. Aliupseeriyhdistyksen ja upseeriyhdistyksen hallitustenvälinen ampumakilpailu, Epilä. 

 

Helmikuu 

15.2. Ylöjärven MP-yhdistysten pilkkikilpailut Veittijärvellä (PERUTTU, jäätilanteen takia). 

16.2. Hallituksen kokous, jota ennen talkoot Nuorisoasunnoilla. 

 

Maaliskuu 

7.3 Yhdistyksen edustajat LAVARES 60- vuotisjuhlassa. 

13.3. Talvisodan päättymisestä kulunut tasan 80v. Yhdistys asetti kunniavartion ja reunusti san-

karipaaden kynttilöillä. 
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19.3. Yhdistyksen kevätkokous SRK- keskuksessa (PERUTTU, koronan takia).  

Veteraanikeräys, Kauppakeskus Elossa (PERUTTU, koronan takia). 

31.3 Hallituksen sähköpostikokous, korona huomioiden. 

 

Huhtikuu 

Ammuntapäivä Satakunnan Lennoston ampumaradalla, Pirkkalassa (PERUTTU, korona takia). 

Reserviläispiirin Kevätkokoukset (PERUTTU, koronan takia). 

 

Toukokuu 

Kevätyön koukkaus, Nokia (PERUTTU, koronan takia). 

17.5. Kaatuneitten muistopäivä Ylöjärven kirkossa (seppeleenlasku ja kunniavartio). Ylöjärven 
Reservinaliupseerit ry ja SRK suorittivat yhdessä koronan takia pienimuotoisen tapahtuman, 
jossa laskettiin vain seppeleet. Kunniavartio asetettiin yhdistyksen puolesta paikoilleen sankari-
paadelle. 

31.5. Ylöjärven markkinat Kauppakeskus Elossa (PERUTTU, koronan takia). 

 

Kesäkuu 

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä. 

Satakunnan lennoston ampumaratavuorot on käytettävissä koko kesäkauden ma-ti-ke (PERUT-
TU, koronan takia). 

Mahdollinen Kesäyön jotos (PERUTTU, koronan takia).  

17.6. Yhdistyksen kevätkokous. Poikkeuksellisesti Lamminpään Urheilumajalla. 

27.6. Yhdistys adoptoi virallisesti Soppeenmäen juoksuhaudat, Yhteistyössä Maakuntamuseo ja 
Ylöjärven kaupunki. 

Heinäkuu 

1.7. Yhdistyksen uudet kotisivut ovat avautuneet ja julkaistu. 

19.7. Yhdistyksen talkoot lentomestari Heiskalan muistomerkillä. 

23.-26.7 RESUL: n etämarssi. 

31.7. Yhdistyksen hallituksen TYKY ilta pj: n pihapiirissä. 

 

Elokuu  
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La-su RES ja RUL yhteiset ampumamestaruuskilpailut. 

9.8. Hallituksen kokous 

23.8. Yhdistyksen talkoot Soppeenmäen juoksuhaudoilla 

Syyskuu  

5.9. Hämeen Hölkkä, lähtö/maali Lamminpään maja. Yhdistys rakentamassa tapahtumaa sekä 
marssiporukalla mukana reserviläistapahtumassa. 

6.9. Pikku-Ahveniston Lenkki. Leikkimielinen koko perheelle soveltuva "jotos", ulkoilutapahtuma. 

17.9. Reserviläispiirin kevätkokous 

Lokakuu  

3.10. Hallituksen syyskokouksen suunnittelukokous ja saunailta. 

17.10. Veteraanikeräys Ruokakeitaan edessä. 

29.10. Yhdistyksen syyskokous. Ylöjärven seurakuntakeskuksella  

Pohjois -Hämeen ilma-aserata käytössä talvikaudella osoitteessa Peltokatu 6D 2krs. Tampere.  

 

Marraskuu  

4.11. Reserviläispiirin syyskokous Sastamalassa. 

15.11. Yhdistyksen talkoot Nuorisoasunnoilla 

15.11. Hallituksen kokous 

17.11. Yhdistyksen talkoo, jossa siirrettiin omistuksessa oleva materiaali uuteen varastoon. 

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen ja Maanpuolustusnaisten 
Liiton yhteinen syyskokoustapahtuma, Turku. 

 

Joulukuu 

5.12. Yhdistyksen edustajat toimittivat kaikkiin Ylöjärven palvelukoteihin ja hoivakoteihin itsenäi-
syyspäivän kukkakimput. Kukkakimput tulivat kaupungin puolesta. 

5.12 Yhdistys ja Veteraaniyhdisty toimittivat yhteistyössä veteraaneille ja heidän puolisoilleen 
itsenäisyyspäivän ”korin”, jossa oli mm. kinkkulahjakortti, kahvia, pikkuleipiä ja lasten tekemiä 
itsenäisyyspäivän kortteja. Kortit tulivat aliupseerien puolesta. 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja seppeleen laskut Ylöjärven kirkolla. Koronarajoitukset 
huomioiden, ilman kirkonmenoja. 

6.12. Yhdistys laski kynttilän Lentomestari Heiskalan muistomerkille. 

24.12. Jouluaaton kunniavartiot. Kunniavartiossa huomioitiin koronarajoitukset. 
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Huomionosoitukset 2020 

 

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry on myöntänyt yhdistyksen pöytästandaarin seuraaville henkilöille: 

 

Henri Tienvieri (vuoden rauhanturvaaja)  

Juha Keskinen 

Jarkko Järvinen 

 

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry on myöntänyt seuraaville henkilöille yhdistyksen oman ansiomitalin: 

Kultainen ansiomitali 

Petri Borg 

Heikki Mäkkylä  

Niko Liehu  

Mikko Selin  

Hopeinen ansiomitali 

Terttu Forssell  

Sami Rantanen  

Heikki Koro 

Pronssinen ansiomitali 

Teppo Syrjä 
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