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Toimintakertomus 2018 
   
1. Yleistä           
 

Yhdistyksen keskeisimpinä painopistealueina oli kuntoilu- ja ampumatoiminta sekä 
veteraanitoiminta. Kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2018 toiminnassa painotet-
tiin veteraaniyhteistyötä, maanpuolustuskoulutusta, ampumatoimintaa sekä henki-
lökohtaista liikuntaa.  
 
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa 20.3.2019 julkaistaan liiton 
palkitsemiset vuodelta 2018 eri kilpasarjojen osalta: Prosenttiammunta, toimintakil-
pailu ja jäsenhankintakilpailu.  

 
2. Hallinto ja kokoukset 
 

Hallituksen kokoonpano: Antti Alasentie puheenjohtaja, Janne Vihreäsaari varapu-
heenjohtaja, Keijo Virtanen sihteeri, Martti Rekola ampumaupseeri, Antero Mäkinen 
kerho-/lippu-upseeri, Panu Anttila talousupseeri ja Veikko Hovila urheilu-upseeri. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Ari Mikkola ja Janne Turta, varalla Markku Hämäläi-
nen ja Reima Järvenpää. 
 
Hallitus kokoontui neljä kertaa: 23.1., 13.3., 23.10. ja 13.11. Yhdistyksen kevätko-
kous pidettiin C.P.E Production Oy:n neuvottelutilassa 13.3. ja syyskokous Vete-
raanituvalla 13.11. 
 
Puheenjohtaja osallistui Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin piirihallituksen kokouk-
siin 4 kertaa. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat piirin sääntö-
määräisiin kevät- ja syyskokouksiin. 

 
3. Yhteistoiminta 
  

Yhteistoimintaa oli mm. Tammelan kunnan, -seurakunnan, Tammelan Seudun Re-
serviläisten ja Forssa Salaman kanssa. Ruutiaseiden harjoitusammunnat järjestet-
tiin edellisten vuosien tapaan yhteistyössä puolustusvoimien Tammelan aluevaras-
ton kanssa. Ilma-aseiden harjoitus- ja kilpailutilaisuudet järjestettiin Hämeen am-
mattikorkeakoulun Mustialan yksikön tiloissa.  

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa yhteistyö on lisääntynyt mm.  
tiedottamisen osalta. Lisäksi MPK:n koulutustilaisuuksista on tiedotettu jäseniä ak-
tiivisesti. Yhteyshenkilöinä yhdistyksestä ovat Antti Alasentie ja Antero Mäki-
nen. Yhdistyksestä jäseniä osallistui MPK:n koulutuksiin 17 kertaa. 

 
4. Veteraanitoiminta 

Yhdistyksemme jäsenistä Tammelan Sotaveteraanit ry:n johtokunnassa olivat edus-
tettuina Hannu Jussila puheenjohtajana, Juhani Penttilä taloudenhoitajana ja Paavo 
Koskisen sihteerinä. 
Yhdistyksemme jäsenistä Sotainvalidien Veljesliiton Tammelan osaston johtokun-
nan edustajia olivat varapuheenjohtajana Heikki Miettinen sekä sihteerinä ja rahas-
tonhoitajana Keijo Virtanen. 
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Yhdistyksemme jäsenet, Eero Vuorinen ja Antero Mäkinen, ovat jäseninä Perinne-
toimikunnassa, joka huolehtii Manttaalilla olevasta Veteraanimuseosta. 

 
Perinteiseen tapaan yhdistyksemme jäsenet, yhdessä Tammelan Seudun Reservi-
läisten kanssa kantoivat Tammelan veteraaniyhdistysten lippuja ja Suomen lippua 
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4 ja Kaatuneitten muistopäivänä 21.5.  

 
Itsenäisyyspäivänä 6.12 yhdistyksemme osallistui juhlajumalanpalveluksen järjeste-
lyihin yhdessä Tammelan seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksen jälkeen oli jäl-
leen vuorossa lippu- ja patsasvartiot sekä itsenäisyyspäivän juhla Koulukeskuksella. 
Yhdistyksemme osallistui jouluaaton kunniavartioon sankarihaudoilla. 

Kunnan veteraaniasiain neuvottelukunnan kokouksiin yhdistyksestämme osallistui-
vat Hannu Jussila ja Keijo Virtanen. 

 
5. Huomionosoitukset 

 
Vuoden upseerina 2017 palkittiin Antero Mäkinen, vuoden kuntoliikkujana Heikki 
Miettinen ja vuoden ampujana Martti Rekola.  
Mikko Malinen, Esko Pakarinen, Keijo Virtanen ja Kalevi Vuoriranta palkittiin merk-
kipäiviensä johdosta. 
 

6. Talkootoiminta 
 

Yhdistyksemme varainhankinta perustui toimintakaudella kahteen talkootapahtu-
maan; Pilvenmäen ravien liikenteen ohjaukseen 18 kertaa, jossa mukana oli 13 jä-
sentä. Kaukjärven yksityistien aurausviittojen pystytykseen osallistui 4 talkoolaista.  
Suvi-ilta tapahtumaan osallistui liikenteenohjaukseen ja huoltoon 9 reserviupseeria. 

 
7. Talous 
                    

Yhdistyksemme on taloudellisesti jatkanut toimintaansa aikaisempien vuosien ta-
paan tuloksellisesti, vaikka yhdistyksen ei ole tarkoitus tehdä tulosta. On kuitenkin 
toiminnan jatkumiseen nähtävyyden ja aktiivisen vankan kokemuksen puolesta pal-
jon mahdollisuuksia. Tämä takaa toiminnan jatkuvuutta, myös taloudellisia mahdol-
lisuuksia. 
 
Varsinaisen toiminnan menoja oli yhteensä 1078,84 euroa. Tilikauden tulos oli ali-
jäämäinen 368,13 euroa.  
 

8. Kuntoilu ja ampumaurheilutoiminta 
 
Jäsenistöä on aktivoitu Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokortin jatkuvaan täyt-
tämiseen. Kuntokorttikirjausten perusteella on nimetty vuoden kuntoliikkuja. 
Suosituimmat kuntoilumuodot olivat erilaiset pallopelit ja jumpat sekä hyötyliikun-
nassa ykkösenä kävely. 
Varsinainen ilma- ja ruutiaseiden harjoitus- ja kilpailutoiminta jatkui vilkkaana. Liit-
teenä ampumaurheilutoiminta sekä – taulukot. 
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9. Virkistystoiminta 
 

Jäsenistämme 7 osallistui Tammelan seurakunnan järjestämään reserviläisten sau-
nailtaan Kaitalammilla 16.8. 
  

10. Jäsenasiat 
 

Toimintavuoden alussa 1.1.2018 yhdistyksemme jäsenten määrä oli 49 jäsentä ja 
31.12.2018 49 jäsentä.  
 

11. Tiedotus 
 

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. 
Myös puhelinkaaviota käytettiin tarkoituksensa mukaisesti. Etelä-Hämeen Ilvekses-
sä ja Forssan Lehdessä julkaistiin yhdistyksemme edustajien kilpailumenestyksestä 
kertovia artikkeleita.  
Kerhon jäsensivut löytyvät osoitteesta www.rul.fi/tammela. 

  
12. Toimitila 
 

Varsinaista omaa toimitilaa vuonna 2018 ei ollut edelleenkään käytettävissämme. 
Hallitus kokoontui Sotaveteraanien hallinnoimalla Veteraanituvalla ja Tammelan 
kunta, yhdistykset ja laitokset tarjosivat muita tiloja meille tarpeiden mukaan. 
  
Yhdistyksemme hallitus kiittää jäsenistöä sekä varsinkin aktiivisimpia jäseniämme 
toiminnasta vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. 

 
Tammelassa 20.2.2019 
 
Tammelan Reserviupseerit ry 
 
Hallitus 

http://www.rul.fi/tammela

