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SOTATALOUDELLISEN SEURAN VUOSIKERTOMUS 2020 - 2021 

Toiminta 

Sotataloudellinen Seura järjesti koronaepidemiasta huolimatta kevätkokouksensa poikkeukselli-
sesti marraskuussa huhti-toukokuun sijasta. Koronaviruspandemian takia oli säädetty laki väliai-
kaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistys-
laista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki mah-
dollistaa mm. poikkeamia yhdistysten omista säännöistä koskien yhdistyksen kokouksen ajan-
kohtaa sekä etäosallistumista. 

Seuran kokous järjestettiin hybridikokouksena. Paikan päällä oli mahdollista osallistua kokouk-
seen koronarajoitustilanteenmukaisella osallistujamäärällä. Muut seuran jäsenet osallistuivat 
kokoukseen Teams-linkin välityksellä.  

Johtokunnan toimikausi jäi hyvin lyhyeksi, marraskuussa pidetyn vuoden 2020 vuosikokouksesta 
vuoden 2021 vuosikokoukseen. 

 

Vuosi 2020 

Yhdistys jatkoi yhteistyötä Logistiikkaupseerit-yhdistyksen kanssa. Jäsenistömme saa Logistiik-
kaupseeri-lehden jäsenetuna jäsenrekisterimme osoitetietojen perusteella. 

Seuran kotisivuilla oli kävijöitä 5695 vuona 2020. Eniten käyntejä oli 24.11.2020, jolloin niitä oli 
135. Toiseksi eniten oli 29.2.2020 ja käyntejä oli 106. Lisäksi oli muutama 100 käynnin päiviä. Ko-
tisivut uudistettiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Sivujen grafiikan teki graafikko Maaret Borg 
Velhovisio yhtiöstä. Sivujen valmistamisen ja tietojen siirtämisen vanhoilta sivuilta uusille sivuille 
toteutti evl (evp) Juhani Sillanpää. Uusien sivujen bannerin kuvat ovat evl (evp) Juhani Sillanpään 
ottamia ja Pääesikunnasta saatuja kuvia. Suomi konepistoolin sekä rynnäkkökiväärin kuvat ovat 
yksityisen omistamista aseista otettuja. 

Seuralla on käytössä sähköpostiosoite stalseura@gmail.com. 

 

Seuran vuosikokous2020 

Vuosikokous pidettiin 24.11.2020 Hotelli U14:n tiloissa Helsingissä. Perinteinen teollisuusvierailu 
jätettiin väliin koronaepidemian rajoitusten takia. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. 

 



Seuran syyskokous 2020 

Seuran syyskokous pidettiin vuosikokouksen tilaisuuden jälkeen 24.11.2020 Hotelli U14:n tiloissa 
Helsingissä. Kokous järjestettiin hybridikokouksena kuten vuosikokous. 

Syyskokouksen esitelmöitsijänä oli seuramme puheenjohtaja Heikki Härtsiä ja hänen alustuksen-
sa aiheena oli ”Sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisen osaamisen turvaaminen”.  

 

Hallinto  

Sotataloudellinen Seura on pitänyt seuraavat kokoukset: 

johtokunta (1.) 13.1.2021 PIA ja Teams-kokous 

johtokunta (2.) 30.3.2021 Teams-kokous 

vuosikokous   24.11.2020 Hotelli U14, Helsinki. 
Paikalla 7, Teamsin kautta 14 jäsentä 

syyskokous  24.11.2020 Hotelli U14, Helsinki 
Paikalla 7, Teamsin kautta 14 jäsentä 

 

Johtokunta on tarkastanut ja järjestänyt jäsenrekisteriämme. 

Johtokunta on lähettänyt jäsenilleen kokouskutsut sekä infon vuosikokouksessa esille tulleista 
asioista sähköpostitse tai postin välityksellä niille, jotka eivät omaa sähköpostiosoitetta.  

Seuran jäsenistä on 40jäsentä kirjepostin piirissä ja lopuilla 245 on sähköpostiosoite. 

 

Yhteistoiminta Logistiikkaupseerit ry:n kanssa 

Logistiikkaupseerit-yhdistyksen kanssa tarkennettiin yhteistoiminnan tapoja seurojen kesken. 
Yhdistysten jäsenet voivat osallistua toistensa kokouksiin ilman äänivaltaa ja tukeutua yhdistys-
ten järjestämiin muihin tilaisuuksiin. 

Yhdistysten sihteerit eivät lähetä erillisiä kutsuja jäsenilleen toistensa kokouksiin ja tilaisuuksiin 
ilmoittautumisista. Tiedot kokouksien ajankohdista ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumisista löy-
tyvät seurojen kotisivuilta (sotatalousseura.fi ja logistiikkaupseerit.fi) ja Logistiikkaupseeri-
lehdestä. 

Seuramme jäsenet ovat saaneet jäsenetuna 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Logistiikkaupseeri -
lehden.  

 

Johtokunta ja muut henkilöt 
 
Seuran johtokuntaan on kuulunut vuosina 2020– 2021: 
 

Puheenjohtaja, Heikki Härtsiä, Tampere, 
varapuheenjohtaja, Sotatalouspäällikkö kenraaliluutnanttiTimo Kakkola, Pääesikunta Hel-
sinki, 
jäsen, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, Puolustusministeriö Helsinki,  
jäsen, pääsihteeri Tuija Karanko, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry Helsinki,  
jäsen, erityisasiantuntija Mika Kaijamo, Huoltovarmuuskeskus Helsinki, 
jäsen, huoltovarmuusyli-insinööri insinöörieversti Markku Köpsi, Pääesikunta Helsinki, 



jäsen, komentaja Jussi Mattila, Maanpuolustuskorkeakoulu Helsinki,  
jäsen, kehitysjohtaja Pasi Niinikoski, Patria Oyj Tampere. 

 

Toiminnan tarkastajana on toiminut insinöörieversti Jyri Kosola ja varatoiminnantarkastajana 
suunnittelija Veli-Pekka Sevón. 

Sihteerinä on toiminut insinöörieversti (evp) Niilo Valkonen ja rahastonhoitajana ylitarkastaja 
Vesa Putula. 

Seuran kotisivuja on ylläpitänyt everstiluutnantti (evp) Juhani Sillanpää. 

Seuran kokouksissa jaettavat muistolautaset on kaivertanut teknikkokapteeni (evp) Eino Koh-
vakka. 

 

Jäsenasiat 

Seura on saanut 7 uutta jäsentä ja jäsenluettelosta on poistettu samoin 7 henkilöä vuoden aika-
na, joten jäsenistön määrä on pysynyt samana eli 285 jäsenenä (3.2.2021).  

Jäsenistön jakauma on: 

 0kunniajäsentä  

13 kannatusjäsentä (4,6 %) 

197 ainaisjäsentä/yli 70 v/johtokunta (69,1 %) 

74 maksavaa jäsentä (26,0 %) 

14770 vuotta ja yli (51,6 % ) 

 

Seuramme vanhin jäsen on syntynyt vuonna 1923 ja nuorin 1991 jäsenrekisterimme mukaan.  

Seuramme keski-ikä on pysynyt edelleen 68 vuotta, eli keskimäärin olemme syntyneet vuonna 
1952jäsenrekisterimme mukaan.  

Vuoden 2020 jäsenmaksun perimisestä luovuttiin seuran hyvän taloudellisen tilanteen takia ja 
vuosikokouksen myöhäisen ajankohdan takia. 

Johtokunta on postittanut jäsenrekisterimme osoitetiedot Logistiikkaupseerit ry:n sihteerille Lo-
gistikkaupseeri-lehden postitusta varten. 

 

Talous 

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. 

Seuran omistamien arvopapereiden markkina-arvo oli per 31.12.2020,294 398,40€ (31.12.2018, 
238 035,40€). 

Seuralla oli rahoitusomaisuutta per 31.12.2020,96 574,81 € (31.12.2019, 97 325,49 €). 

Seuran taseen loppusumma oli per 31.12.2020,244 598,47 €(31.12.2019,121 945,65 €). 

Tilikauden 2020 ylijäämä oli122 671,17€(2019, ylijäämä6627,03 €). 

 



Johtokunta on päättänyt hankkia UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita 50.000 eurolla ja aloittanut 
siihen liittyvät toimenpiteet. 

 

Sotataloustietoutta XI 

Johtokunta on valmistellut Sotataloustietoutta XI kirjan sisältöä ja kirjoittajia. Kirjassa on tarkoi-
tus tuoda esille, miten sotatalous ja huoltovarmuus seuraavat aikaansa. Kirja on suunniteltu jul-
kaistavaksi sekä kirjana että pdf-muodossa seuran kotisivuilla syyskokouksessamme joulukuussa 
2021. 

Puheenjohtaja on lähestynyt kirjoittajia ja pyytänyt heiltä kirjoituksia heinäkuun alkuun mennes-
sä.  

 

Stipendit ja apurahat 

Johtokunta on valmistellut yhtenäistä ohjetta, jolla seura jakaa avustuksia sotataloudellisen tut-
kimustyön tukemiseksi sekä palkitsee sotataloudellisia töihin ja tutkielmia. 

 


