
TAIPALSAAREN RESERVIUPSEERIKERHO RY 

Toimintakertomus vuodelta 2020      
 

Jäsenmäärä 31.12.2020: 69 jäsentä (31.12.2019: 73 jäsentä). Kerhon talous oli vakaalla pohjalla. 
 

Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: 

- maj Seppo Naapila  puheenjohtaja ja maja ja facebook 

- evl evp Timo Vitikainen vpj. / palkitseminen ja veteraaniyhteysupseeri  

- ylil Markku Kyckling  sihteeri 

- ylil Risto Paronen  taloudenhoitaja ja tiedotusupseeri 

- ltn Jorma Miettinen   ampumaupseeri  

- vänr Ismo Lamminpää liikunta- ja nuorisoupseeri 

- ylil Osmo Savolainen  erikoistehtävät (edellinen pj.)   
 
 

Yleistä 
 

Tähän alkuun on todettava, että Korona-pandemia on hankaloittanut voimakkaasti toimintaamme, 

kuten koko yhteiskuntaa ja koko maailmaa !! Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2020 ei toteutunut 

tästä johtuen. 

 
 

Kokoukset ja hallinto 
 

Kerhon vuosikokous pidettiin 29.1.20 Taipalsaaren kunnantalolla, ensin kuultiin Taipalsaaren 

kunnanjohtajan esitelmä Taipalsaaren asioista. Vuosikokouksessa oli läsnä 13 jäsentä ja esitelmässä n. 

25 kuulijaa. Esitelmässä olivat myös reserviläiset mukana.. 

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana varsinaisesti kaksi kertaa: 2.1, ja 10.10. sekä ylimääräisesti 29.1 ja 

9.5. etänä sähköpostitse. Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut Pekka Wallen. Etelä-Karjalan 

Reserviupseeripiirin hallituksessa kerhoa edusti puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja. 

Jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse useita tiedotteita, joista puheenjohtajan jäsenkirjeitä oli kolme. 
 

 

Jäsentoiminta 
 

 

Vuoden 2020 painopistealueet olivat perinteisesti veteraanitoiminnan tukeminen, liikuntaharrastuksen 

ja kenttäkelpoisuuden ja ampumataidon ylläpitäminen, kuntokortin hyödyntäminen, majan ylläpito, 

jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi sekä näkyvä tiedotustoiminta ja myös kerhon Facebook-sivujen 

kehittäminen (suljettu ryhmä). 

 

Vuosikokouksessa vpj. Timo Vitikainen esitti puheessaan yhdistyksen kiitoksen Osmo Savolaiselle 

10-v jatkuneesta puheenjohtajuudesta ja luovutti hänelle Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hopeisen 

ansiomitalin kunniakirjan kera. Seppo Naapilalle luovutettiin RUL:n hopeinen ansiomitali. Suomen 

Sotaveteraaniliiton ansioristin saivat Esa Forsblom, Timo Vitikainen ja Risto Paronen. Perinteiseen 

tapaan osallistuttiin myös kunniakäynneille sankarihaudoilla kansallisena veteraanipäivänä, 

kaatuneitten muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä yhdessä seurakunnan, kunnan ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa.  

Lippumme oli viimeisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin hautajaisten lippulinnassa 

28.11.20..  

 

Prosenttiammuntaa toteutettiin ilmakiväärillä ja piirin eko-aseella, oli vaikeaa kun ei ollut tapaamisia.  

Yhdistyksen osallistumisprosentti oli 20,5% kaikkiaan 14 ampujalla.  

 



Ampujamestarimme Perttu Piirosen Suomen ampumaurheiluliitto valitsi vuoden practical-ampujaksi. 

Hän on ampunut jo pitkään Suomen maajoukkueessa. Tänä vuonna hän voitti SM_kultaa open-

pistoolilla.  

 

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Jyrki Kosonen. 

Kerhon taloudenhoitaja Risto Paronen toimii myös Taipalsaaren Sotaveteraanien puheenjohtajana.  

Esa Forsblom toimi nyt ensimmäisen vuoden piirin puheenjohtajana.   
 

Pikkujoulujakaan ei pidetty koronan takia. Joulutulet yhdessä reserviläisten kanssa käytiin 

sytyttämässä jouluaattona kirkolla sankarivainajien muistomerkeille sekä kunnantalon luona 

sankarivainajien monumentille. 

 

Piirin toimintakilpailussa kerho sijoittui 3/11 sijalle.  

 

 

Harjun Höyryt – tapahtumassa 15.8. olimme mukana: Jorma Miettinen ja Risto Paronen ammuttivat 

yleisöä eko-aseella. Samassa tilaisuudessa Osmo Savolainen valittiin Taipalsaaren Kippariksi.. 

 

 

Konstun maja 

 

Konstun majan isäntänä toimi reserviläisten Erkki Sirkka ja varaisäntänä upseereiden Seppo Naapila 

sekä rahastonhoitajana Risto Paronen. Majan tuotto ei yltänyt läheskään edellisvuosien tasoon. 

Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta talous on hallinnassa.  

 

Kyläyhdistyksen heinäkuussa järjestämässä Konstun kävelyssä parinkymmenen hengen joukko kävi 

tutustumassa majaan. Historiaa ja nykypäivää esitteli kunniapuheenjohtajamme Osmo Pekkala. 

Elokuun viimeisenä päivänä Sotaveteraaniyhdistys vietti perinteistä Konstun iltapäivää viimeistä 

kertaa 

.  

Ensivuonna maja sitten siirtyy kunnan omistukseen 31.08.21. 

 

Majatoimikunta piti etäkokouksen 2. elokuuta 

 

 

Hallitus 


