SOTATALOUDELLISEN SEURAN VUOSIKEROMUS
VUODELTA 2017

Sotataloudellisen Seuran kokoukset:
 johtokunta (1.) 8.11.2017



johtokunta (2.)
syyskokous



vuosikokous

Videokokous Pääesikunta,
Helsinki - Pv:n Logistiikkalaitos
11.12.2017 Pääesikunta, Helsinki
11.12.2017 Pääesikunta, Helsinki,
läsnä 39 jäsentä
11.12.2017 Pääesikunta, Helsinki,
läsnä 39 jäsentä

Johtokunta ja muut henkilöt
Seuran johtokuntaan on kuulunut
 puheenjohtaja, Timo Hammar
 varapuheenjohtaja, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi
 jäsen, toimitusjohtaja Heikki Allonen
 jäsen, toimitusjohtaja Raimo Luoma
 jäsen, toimitusjohtaja Aarne Nieminen
 jäsen, johtaja Aapo Mäkinen
 jäsen, insinööriprikaatikenraali Kari Renko
 jäsen, insinöörieversti Markku Köpsi
Toiminnan tarkastajana on ollut insinöörieversti Jyri Kosola ja varatoiminnantarkastajana suunnittelija Veli-Pekka Sevón.
Sihteerinä on toiminut Juhani Matinlassi ja marraskuun alusta insinöörieversti
(evp) Niilo Valkonen ja rahastonhoitajana, ylitarkastaja Vesa Putula.
Jäsenasiat
Seuran jäsenmäärä oli jäsenrekisterin mukaan toimintavuoden 2017 lopussa
283 jäsentä, joista:
 0 kunniajäsentä
 20 kannatusjäsentä (7,1 %)
 95 ainaisjäsentä (33,6 %)
 56 maksavaa jäsentä (19,8 %)
 112 70 vuotta täyttänyttä jäsentä (39,5 %)

Seuran hyvän taloudellisen tilanteen takia päätettiin olla perimättä vuoden 2017
jäsenmaksuja.
Useamman vuoden vajavaisesti ylläpidettyä seuran jäsenrekisterin jäsentietoja
ryhdyttiin selvittämään.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne on edelleen hyvä.
Seuran omistamien arvopapereiden markkina-arvo oli
per 31.12.2017, 188 181,80 € (31.12.2016; 191 767,80 €).
Seuralla oli rahoitusomaisuutta
per 31.12.2017, 84 588,87 € (31.12.2016; 78 328,15 €).
Seuran taseen loppusumma oli
per 31.12.2017, 109 209,03 € (31.12.2016; 102 948,31 €).
Tilikauden 2017 ylijäämä oli 6 259,67 € (2016, ylijäämä 8 9559,94 €).
Toiminta
Johtokunta kokoontui toimintakertomusvuonna kaksi (2) kertaa.
Johtokunta aloitti Sotataloudellisen Seura ry:n toiminnan palauttamiseksi vakiintuneen tavan mukaiseksi toimintasuunnitelman mukaisesti.
Vajavaisesti ylläpidettyjä seuran kotisivuja alettiin päivittämään ja ulkoasua uudistamaan Juhani Sillanpää toimesta.
Johtokunnalla ei ollut riittävästi aikaa laatia suunnitelmaa/esitystä seuran toiminnan kehittämiseksi vuoden 2018 vuosikokoukselle, siksi se alkoi valmistella
seuran toiminnasta ja tehtävistä tausta-analyysiä perusteiksi tulevan johtokunnan ratkaisuille ja esitykselle.
Seuran syyskokous pidettiin esitelmäkokouksena 11.12.2017 Pääesikunnan
Keskuspaviljongin elokuvasalissa. Esitelmöitsijänä toimi puolustusministeriön
strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri (evp) Lauri Puranen. Tilaisuuden aiheena oli "Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet, Laivue 2020 ja HX". Kokoukseen osallistui 39 seuran jäsentä.
Seuran vuosikokous pidettiin saman aikaisesti syyskokouksen kanssa
11.12.2017 Pääesikunnan Keskuspaviljongin elokuvasalissa. Kokoukseen osallistui 39 seuran jäsentä.

