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1 Puheenjohtajan puheenvuoro 

 

 

Vuosi 2021 oli Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n juhlavuosi. Yhdistys täytti tuolloin 60 vuotta. 

tämän johdosta ajattelin puheenvuorossani mukailla suoraa lainausta tuolloin pitämästäni juhla-

puheesta. 

 

”Yhdistyksemme on aktiivinen ja arvostettu paikallinen vapaaehtoista maanpuolustustyötä teke-

vä toimija, jossa yhdistyy luontevasti myös muunkinlainen alueellinen yhteistyö kuin vain maan-

puolustuksellinen. Jäseniä yhdistyksellämme on tällä hetkellä hiukan alle 200 henkilöä. Pyrki-

myksenämme on saada nuoria niin naisia kuin miehiäkin toimintaamme ja näin aktivoida ihmisiä 

mukaan yhteisölliseen toimintaan. 

 

Juhlavuotena yhdistyksen hallitus päätti olla perumatta 60- vuotisjuhlaansa, vaikka koronarajoi-

tukset olivatkin voimassa.  Juhla muutti muotoansa ns. hybridimalliseksi, johon kuuluvat mm. 

kuvattava etäjuhla. Juhla kuvataan sekä editoidaan juuri siihen muotoon ja järjestykseen kuin se 

olisi livenäkin pidetty.  

 

Tämän lisäksi kehitettiin Ylöjärven Reservinaliupseerien etämarssi (YRAU 60- juhlamarssi), jo-

hon voivat kaikki kansalaiset ilmoittautua ja osallistua. Marssi suoritetiin 12.6.2021 ja matkoina 

olivat 10 km sekä perinteinen 25 km. Tällä haimme ihmisten aktivointia liikkumiseen, liikkumisen 

iloa sekä yhteisöllisyyden tunnetta näinä poikkeuksellisina aikoina. Myös sosiaalisessa medias-

sa olimme aktiivisesti esillä ja mukana (olemme Pirkanmaan aktiivisempia yhdistyksiä somessa 

näkyvyydellä mitattuna), kuten nykyaikaan kuuluu. Tulemme juhlavuotenamme panostamaan 

toimintamme näkymiseen Ylöjärvellä sekä koko Pirkanmaalla.  

 

Yhtenä saavutuksenamme pidämme vuoden 1918 Ylöjärven Soppeenharjun juoksuhautojen 

adoptointia yhdistyksellemme. Allekirjoitimme kyseisen kohteen hallintasopimuksen Pirkanmaan 

maakuntamuseon sekä Ylöjärven kaupungin kanssa. Olemme tästä kovin ylpeitä ja tänä vuon-

na (2021) toiveemme olisi, että saamme julkaista kohteen historiasta kertovan opastaulun. Info-

taulu toteutuikin kesän 2021 aikana. Tämä sopi myös hyvin juhlavuotemme kokonaisuuteen, 

jossa näymme paikallisesti aktiivisena toimijana. 
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Olemme mukana yhteistyössä aina, kun kyseessä ovat esim. kirkkopyhät tai vastaavat tapah-

tumat. Ensimmäisenä koronavuonna 2020 hoidimme esim. seurakunnan kanssa Kaatuneitten 

muistopäivän seppeleiden laskut, muutoin nämä olisivat jääneet suorittamatta. Myös Talvisodan 

päättymisen muistopäivänä 2021 yhdistyksemme muisti omalla seppeleellä sankarivainajiamme 

Ylöjärven kirkkomaan sankarimuistomerkillä.  

 

Halusimme osaltamme olla mukana jakamassa Ylöjärven kaupungin kanssa kaikkiin kaupun-

kimme palvelutaloihin vanhusten osastoille sinivalkoiset kukkakimput 6.12.2021 (sama suoritet-

tiin myös 6.12.2020). Yhdistyksemme toimitti ne itsenäisyyspäivää edeltävänä päivänä jokai-

seen kohteeseen. Nämä tapahtumat osaltaan kertovat yhdistyksemme yhteistyöstä, jolla halu-

amme omasta puolestamme kiittää sotiemme veteraaneja ja naisia sekä tietysti muitakin van-

hemman sukupolvemme edustajiamme. Heidän uhrauksien ja työnsä kautta saamme elää itse-

näisessä Suomessa. 

 

Pidimme vuoden aikana useampia talkoita Ylöjärven Nuorisoasunnoilla, jotta saamme jakaa ns. 

yhteisöllistä hyvää myös nuorille kaupunkimme asukkaille. Näin yritämme pitää yllä yhdistyk-

semme näkyvyyttä laajalla skaalalla. Unohtamatta jokavuotista Perhe-jotosta, joka pidetään 

syyskuun alussa Pikku-Ahvenistolla. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten 

järjestöjen kanssa. Valitettavasti vuonna 2021 pandemiasta johtuen perinteikäs tapahtuma pe-

ruttiin. 

 

Kiteytettynä: me olemme aktiivinen ja monipuolista toimintaa järjestävä paikallinen yhdistys Ylö-

järvellä, joka lähtee yhteistyössä mukaan melkeinpä mihin hankkeeseen tai tapahtumaan, mutta 

kehittää myös kaiken aikaa omaa toimintaansa.”  

 

Lopuksi totean, että itselleni on suuri kunnia saada toimia perinteikkään yhdistyksen puheenjoh-

tajana. Marssi jatkuu ja kentällä nähdään. 

 

Ylöjärvellä 26.2.2022 

Sami Rantanen 

puheenjohtaja 

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 
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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 hal-

litus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  

 

Jäsenmaksu vuonna 2021 oli 9 euroa (yhdistyksen osuus).  

Vuoden 2021 lopussa jäsenmakunsa maksaneita jäseninä yhdistyksessämme oli 180 henkilöä 

(edellinen vuosi 189). Yhteensä rekisterissä oli 31.12.2021 jäseniä 194 henkilöä. Tässä lu-

vussa ovat kunniajäsenet sekä ns. maksu rästissä olevat henkilöt. Sääntömääräiset vuosiko-

koukset pidettiin 31.3.2021 sekä 27.10.2021.  

 

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

rää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous 

viimeistään lokakuun 15. päivänä. Vuoden 2021 syyskokouksen päivämäärää venyttivät alueel-

liset kokoontumisrajoitukset. 

 

Hallitus 

 

Jäsenkokous valitsi seuraavalle toimikaudelle yhdistyksen hallituksen:  

 

Puheenjohtajaksi: Sami Rantanen  

 

1. Varapuheenjohtajaksi: Pasi Koivunen 

 

Hallituksen jäseniksi:  

Topi Jaakonaho 

Teppo Syrjä 

Juha Keskinen 



Ylöjärven Reservinaliupseerit ry      sivu 6 (13) 
 

 

 
vuosikertomus 2021 

 

Timo Mäkinen 

Heikki Koro 

 

Taloudenhoitajaksi: Jarkko Järvinen (käytännössä Mäkinen hoitanut koko vuoden 2021) 

Hallituksen sihteeriksi: Johanna Peltomäki 

 

Kunniapuheenjohtaja: Mikko Selin 

 

Vuoden aikana hallitus kokoontui 6 kertaa käsitellen yhdistyksen sääntöjen mukaisia asioita se-

kä seuraten yhdistyksen taloutta ja toiminnan kehittämistä.  

 

 

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 maanpuolustusedellytysten 

parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella 

• ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa. 

 

 

Perustehtävän toteuttamiseksi yhdistys: 

 

• ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi 
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• 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 (sosiaalisen mediaan ja ulkoiseen viestintään 

panostettu). 

 

• Jäsenmäärä on nykyistä suurempi, ei toteutunut pandemiavuoden aikana. 

 

• Yhdistyksen toiminnan järjestelmällinen kehittäminen. 

 

• Hallitustyöskentelyn määrätietoinen kehittäminen, kesken. 

 

• Yhdistyksellä on vakaa talous ja toiminnan laajuuteen nähden riittävät toimintaresurssit. 

 

• Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n uuden viestintäsuunnitelman päivitettiin vuoden 2021 

aikana. 

 

 

Strategiset valinnat 2021  

 

1) Jäsenmäärän kasvattaminen 

 

 

Mennyttä vuotta varjosti edelleen pandemia, joten jäsenhankintaa ei pystytty kokoontumis- ja 

tapahtumarajoituksien myötä suorittamaan. Jäsenhankintaa suoritettiin sosiaalisessa mediassa. 

Tämä ei kuitenkaan korvaa fyysisiä tapahtumia kuten mm. toritapahtumia. Jäsenmäärä pysyikin 

suurin piirtein samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. 



Ylöjärven Reservinaliupseerit ry      sivu 8 (13) 
 

 

 
vuosikertomus 2021 

 

  

 

2) Juhlavuoden juhla 

 

Ylöjärven Reservinaliupseerit toteutti ensimmäisenä reserviläisyhdistyksenä hybridimallisen 

vuosijuhlan. Juhla suunniteltiin ja kuvattiin täysipitkäksi tallenteeksi. Pandemiaturvallisuus otet-

tiin huomioon ja esimerkiksi huomioinnit suoritettiin porrastetusti ja ilman ylimääräisiä henkilöitä 

paikan päällä. Juhlan musiikki, juhlapuheet sekä tervehdykset kuvattiin ja editoitiin yhdeksi ehe-

äksi kokonaisuudeksi. Myös tervehdykset yhdistykselle liitettiin tallenteeseen. 

 

Lisänä pidettiin YRAU etämarssitapahtuma, huomioitiin useampaan kertaan yhteistyötahoja se-

kä toteutettiin laaja somekampanja. Yhdistyksen sosiaaliseen mediaan saatiin tunnettujen hen-

kilöiden tervehdyksiä. näitä olivat mm. laulaja Petrus Schroderus, mediapersoona Jone Nikula, 

näyttelijä Ville Majamaa, kansanedustajat Sofia Vikman sekä Veijo Niemi.  

 

Itse juhlapuheen piti tuleva ilmavoiman komentaja prikaatinkenraali Juha-Pekka Keränen ja ter-

vehdyksensä juhlaan toivat myös seurakunnan edustaja (Haavisto), veteraaniyhdistyksen pu-

heenjohtaja (Hautakangas) sekä Reserviupseeriliiton järjestöpäällikkö (Takamaa). 

 

Musiikista juhlan tallenteessa huolehtivat Pinsiön mieskuoro. Ruokatarjoilua ei virtuaalisesti jär-

jestetty       

 

Muita tavoitteita vuodelle 2021 

 

3) Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään yhdistyksen hallituksen 

kokouksia noin 4 vuodessa, pois lukien kesä ja heinäkuu. Näihin pyritään sisällyttämään mm. 

toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen laadintaan tarvittavat kokoukset. Lisäksi ovat 

vuoden aikana eri tapahtumiin liittyvät suunnittelukokoukset, joita pidetään tarpeen mukaan. 

Kokousten määrät toteutuivat. 

  

 

4) Huomioimme aktiivisia toimijoitamme.  
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Mietitään mahdollisuutta keväisin hallituksen ja yhdistyksen jäsenien mahdolliseen yhteisiin ret-

ki- tai tutustumispäiviin, jonnekin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tämä olisi myös hyvä keino saada 

toimintaan uusia aktiivisia henkilöitä. Valitettavasti pandemia ja kokoontumisrajoitukset estivät 

yhteisten tapahtumien järjestämisen. 

 

Huomiointeja jaettiin poikkeuksellisen runsaasti yhdistyksen edustajille sekä varsinkin yhteistyö-

kumppaneille. Yhdistyksen omien mitalien lisäksi jaettiin mm. piirin- ja liiton huomiointeja. 

 

5) Olemme mukana aktiivisesti alueellisissa tapahtumissa ja edustustilaisuuksissa. 

 

Aliupseerit olivat aktiivisesti mukana pandemiarajoitukset huomioiden useissa yhteistyötapah-

tumissa ja tulee jatkossakin olemaan aktiivinen paikallinen toimija. 

 

4 Yhteistyö ja jäsenyydet 

 

Yhdistys tekee alueellista yhteistyötä muiden yhdistyksien kanssa sekä julkisen sektorin tahojen 

kanssa. Yhdistys kuuluu Reserviläisliittoon sekä Pirkanmaan Reserviläispiiriin. 

 

5 Talous 

 

Tilinpäätös 

Yhdistyksen tilinpäätöksessä ajalta 1.1.2021 - 31.12.2021 toiminnan tuotot: 2 150,15 euroa 

(edellinen vuosi 1 883, 01 euroa) ja kulut 2 1116,48 euroa (edellinen vuosi 1 392,06 euroa).  

Yhdistyksen tilillä 31.12.2021 oli 5 589,32 euroa (edellinen vuosi 5 550,65 euroa). 

 

Toiminnan rahoitus 

Toiminnan rahoitus muodostui pääsääntöisesti jäsentuotoista sekä kaupungin avustuksesta. 

Piirihallitus muisti myös yhdistystämme juhlavuoden aikana pienellä summalla. 
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6 Arvioita toteutuneesta toiminnasta ja tulevaisuuden näkymät 

 

 

Toimintaympäristön muutos ja sen tuomat haasteet tulevaisuudessa 

 

 

1. Pandemia (covid19) 

 

2. Reserviläisten keski- ikä nousee  

 

3. Aktiivisten jäsenten määrä laskenut 

 

4. Toiminnan nykyaikaistaminen 

 

- tarvelähtöiseksi  

- jäsenten toiveet huomioivaa 

- uutta toimintaa kehittävää 

- osallistavaa toimintaa 

 

5. 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 

 

6. Reserviläisten liikkumattomuus  

 

- kannustetaan yhdistyksen jäseniä liikkumaan 

- tuotetaan itsenäisesti liikuntatapahtumia tai ollaan aktiivisesti mukana niiden järjestämisessä 
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7 Toimintakalenteri 2021 
 

 

Tammikuu  

*Aliupseeriyhdistyksen ja upseeriyhdistyksen hallitustenvälinen ampumakilpailu, Epilä.  

*5.1.Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous ravintola Pepperi. 

 

Helmikuu 

*14.2.Hallituksen kokous Ylöjärven Nuorisoasunnoilla. 

 

Maaliskuu 

*13.3. Ylöjärven Reservinaliupseerit ry laskee havuseppeleen Ylöjärven kirkkomaan sankari-
paadella talvisodan päättymisen vuosipäivänä. 

*31.3. Ylöjärven Reservinaliupseerien kevätkokous. Paikkana Lamminpään Ulkoilumaja, takka-
huone. 

 

Huhtikuu 

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

*Reserviläispiirin Kevätkokoukset (PERUTTU, koronan takia). 

*10.4. Ylöjärven Reservinaliupseerit ry suorittaa veteraanikeräyksen 1. 

*25.4. Hallituksen kokous Ylöjärven Nuorisoasunnot, kerhohuone. 

*27.4.Kuvasimme suurimman osan 60- vuotisjuhlasta srk-keskuksella. Juhla editoitu kokonai-
suudessaan virtuaaliseen muotoon ja siinä järjestyksessä/muodossa kuin se olisi normaaliolois-
sa juhlittu. 

*27.4. Yhdistyksen oman seppeleenlasku Lentomestari Heiskalan muistomerkillä. 

*27.4. Suomen lipun nosto kansallisena veteraanipäivänä Iltaruskon edustalle. 

 

Toukokuu 

*16.5. Kaatuneitten muistopäivä Ylöjärven kirkossa (seppeleenlasku ja kunniavartio). Kaatuneit-
ten muistopäivän seppeleenlaskut Ylöjärven sankarihautausmaalla. 
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*16.5. Ylöjärven Reservinaliupseerit sekä Pirkkalan Reserviläiset laskevat yhteistyössä kaatu-
neitten muistopäivänä seppeleen Pirkkalan Jääkärimuistomerkille. 

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

 

Kesäkuu 

*4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä. 

*Satakunnan lennoston ampumaratavuorot on käytettävissä koko kesäkauden ma-ti-ke (PE-
RUTTU, koronan takia). 

*6.6. Talkoot yhdistyksen adoptiokohteella Soppeenharjulla (juoksuhautojen kunnostustyötä). 

*Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n saavuttaman 60 vuoden merkkipaalun kunniaksi järjeste-
tään YRAU 60 juhlamarssi. Marssi toteutetaan etämarssina 12.6. 

*19.6. Ulkoilu ja tyky-päivä, jossa Ylöjärven Upseerit mukana. Paikkana Pirkkalan Reserviläisten 
maja. 

 

Heinäkuu 

*3.7. Talkoot Lentomestari Heiskalan muistomerkillä 

*22.-25.7 RESUL: n etämarssi. 

 

Elokuu  

*22.8. Yhdistyksen talkoot Ylöjärven Nuorisoasunnoilla. Nuorten hyvinvoinnin hyväksi. Toimi-
taan pääsääntöisesti ulkotiloissa, joten terveysturvallisuus täyttyy. 

*22.8. Yhdistyksen hallituksen kokous. Nuorisoasuntojen kerhotila. 

 

Syyskuu  

*4.9. Hämeen Hölkkä, lähtö/maali Lamminpään maja. Yhdistys rakentamassa tapahtumaa sekä 
marssiporukalla mukana reserviläistapahtumassa (yhdistyksemme vetovastuussa). 

*12.9. Pikku-Ahveniston lenkki eli perhejotos 2021 (PERUTTU pandemian takia) 

*19.9. Yhdistyksen hallituksen kokous Ylöjärven Nuorisoasuntojen kerhohuoneella. 

*25.9. Yhdistyksen veteraanikeräys 2. sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoillensa. 

 

Lokakuu  

*3.10. Yhdistyksen adoptiokohteen siistimistä ja vesakoiden raivaamista Soppeenharjulla. 
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*10.10. Ylöjärven Reservinaliupseerit ry ja Bikers for veterans suorittavat yhteistyönä veteraa-
nien ja sankarivainajien muistohetken. 

*23.10. Yhdistyksen veteraanikeräys 3. sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoillensa.  

*27.10. Yhdistyksen syyskokous Lamminpään ulkoilumajalla. Kokoustilana toimii majan kahvio 

 

Marraskuu  

*4.11. Reserviläispiirin syyskokous. 

*27.11. Yhdistyksen veteraanikeräys 4. sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoillensa. Lisäksi 
yhdistyksen joulupukki ilahdutti lapsia ostoskeskuksessa. 

 

Joulukuu 

*5.12. Yhdistyksen edustajat toimittivat kaikkiin Ylöjärven palvelukoteihin ja hoivakoteihin itse-
näisyyspäivän kukkakimput. Kukkakimput tulivat kaupungin puolesta. 

*5.12 Yhdistys ja Veteraaniyhdistys toimittivat yhteistyössä veteraaneille ja heidän puolisoilleen 
itsenäisyyspäivän ”korin”, jossa oli mm. kinkkulahjakortti, kahvia sekä joulupipareita. 

*6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja seppeleen laskut Ylöjärven kirkolla (yhdistyksen edus-
taja luki kirkonmenoissa kohdan raamatusta). 

*6.12. Yhdistys laski seppeleen Lentomestari Heiskalan muistomerkille. 

*24.12. Jouluaaton kunniavartiot. Kunniavartiossa huomioitiin koronarajoitukset(klo:9.40–23.05). 
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