TAIPALSAAREN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Toimintakertomus vuodelta 2018
Jäsenmäärä 31.12.2018: 73 jäsentä (31.12.2017: 71 jäsentä). Kerhon talous oli vakaalla pohjalla.
Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet:
- ylil Osmo Savolainen
puheenjohtaja
- evl evp Timo Vitikainen
varapuheenjohtaja ja veteraaniyhteysupseeri
- ylil Markku Kyckling
sihteeri
- ylil Risto Paronen
taloudenhoitaja ja tiedotusupseeri
- maj Seppo Naapila
prosenttiammunta
- ylil Perttu Piironen
ampumaupseeri
- vänr Jaakko Heikka
liikuntaupseeri
- kapt Esa Forsblom
muut asiat
Kokoukset ja hallinto
Kerhon vuosikokous pidettiin 31.1. Taipalsaaren kunnantalolla, ensin Leo Stridin esitelmä: ”Sota-ajan
lääkintähuolto”. Vuosikokouksessa oli läsnä 11 jäsentä ja esitelmässä n. 20 kuulijaa. Esitelmässä olivat
myös reserviläiset mukana.
Hallitus kokoontui vuoden aikana varsinaisesti kolme kertaa: 10.1., 7.5. ja 12.9. Hallituksen
ylimääräinen kokous yhdessä reserviläisten kanssa pidettiin 24.10. Siinä käsiteltiin Konstun majan
tilannetta ja tulevaisuutta. Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin hallituksessa kerhoa edusti
puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja. Jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse useita tiedotteita,
joista puheenjohtajan jäsenkirjeitä oli kaksi.
Jäsentoiminta
Vuoden 2018 painopistealueet olivat perinteisesti veteraanitoiminnan tukeminen, liikuntaharrastuksen
ja kenttäkelpoisuuden ja ampumataidon ylläpitäminen, kuntokortin hyödyntäminen, majan ylläpito,
jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi sekä näkyvä tiedotustoiminta.
Perinteiseen tapaan osallistuttiin myös kunniakäynneille sankarihaudoilla kansallisena
veteraanipäivänä, kaatuneitten muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä yhdessä seurakunnan, kunnan ja
kansalaisjärjestöjen kanssa.
Prosenttiammuntaan osallistuneita oli 23, lähes kolmannes jäsenistöstä eli 31,5%, mikä on paras tulos
vuosiin. Tulokseen vaikutti voimakkaasti Seppo Naapilan järjestämät kolme prosenttiammuntatapahtumaa Konstun Majalla.
Muutaman vuoden tauon jälkeen joukkueemme (Miettinen, Lamminpää, Loiri, Vattulainen, Välimaa)
osallistui Tuomas Gerdt –rynnäkkökiväärikisaan. Sijoitus hyvä seitsemäs. Reserviläispiirien
pistooliampumajuoksu/kävelykilpailussa oli mukana kolme jäsentä (Cederberg, Lamminpää, Paronen).
Yksittäisiä osallistujia kävi myös muissa piirin ampumakisoissa.
Yhdistyksemme tukemana Maanpuolustuskoulutuksen kursseille osallistui kolme yhdistyksen jäsentä
(Koukkunen, Miettinen, Piironen). Miettisen nelipäiväinen Sotilastaidot-kurssi oli Virossa. Lisäksi
lyhyempiin maksuttomiin tapahtumiin osallistui useita jäseniä. Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuen
hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Jyrki Kosonen. Kerhon taloudenhoitaja Risto Paronen
toimii myös Taipalsaaren Sotaveteraanien puheenjohtajana.
Yhdessä ParRu:n kanssa toukokuussa (42h) ja elokuussa (40h) järjestettiin sotahistoriamatkat
Kannakselle Rautuun ja Kuoleman laaksoon.

Pikkujoulut pidettiin 15.12. yhdessä Taipalsaaren Sotaveteraanien ja Reserviläisten kanssa
kunnantalolla. Juhlaan osallistui yhteensä 43 henkilöä, joista Reserviupseerien osuus 17. Joulutulet
yhdessä reserviläisten kanssa käytiin sytyttämässä 24.12 sankarivainajien muistomerkeille.
Piirin toimintakilpailussa kerho sijoittui _. sijalle.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyksiä oli kaksi ja yksi koehälytys. Lisäksi normaalit kevät- ja
syyskokoukset.
Arto Välimaalle ja Markku Kycklingille myönnettiin Reserviupseeriliiton hopeiset ansiomitalit. Esa
Forsblom sai Sotaveteraaniliiton ansioristin.

Konstun maja
Konstun majan isäntänä toimi reserviläisten Erkki Sirkka ja rahastonhoitajana upseerien Risto
Paronen. Majan tuotto ei yltänyt edellisvuosien tasoon. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta talous on
hallinnassa. Majan siivoustalkoot pidettiin 7.5. Veteraanit kokoontuivat majalla perinteiseen iltapäivän
viettoon 8.8. Majalla pidettiin kerhon hallituksen kokoukset 7.5 ja 11.9. Lisäksi jo mainitut
prosenttiammuntatilaisuudet.
Konstunrannan uusi kaava on teon alla ja valitukset on hylätty, kaava tullee esille alkuvuodesta 2019.
Kuten edellä on mainittu, pidettiin majan tulevaisuudesta yhteinen kokous reserviläisten kanssa 24.10,
jossa pohdittiin kaavoituksen aiheuttamia eri vaihtoehtoja. Majan tulevaisuuden suunnittelua jatketaan
2019.
Hallitus

