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Yleistä   
Vuosi 2021 oli yhdistyksen kymmenes toimintavuosi ja jälleen poikkeuksellinen vuosi  koronapandemian 
jatkuessa. Rajoitusten vaihtumisista huolimatta yhdistys pystyi edelleen olemaan  aktiivinen. Maskun marssi 
järjestettiin jälleen loistavassa kelissä ja osallistujia oli hyvin mukana.  Rajoitusten vuoksi 
kenttäkelpoisuusmarsseja ei juuri muualla ollut järjestetty, niin  maakuntakomppaniasta tuli monia 
osallistujia suorittamaan kenttäkelpoisuuden. Tapahtuma sai  jälleen kiitosta osallistujilta ja keli oli taas 
myrskyn jälkeen aurinkoinen.  

Paikallisille Askaisten kurkkumarkkinoille pystyttiin tänä vuonna osallistumaan mutta rajoitukset  
kiristyivät ja Lemust Leippä jäi väliin. Samoin Ritaripuiston juhlallisuudet pidettiin pienimuotoisina.  
Keväällä Ritaripuistossa pidettiin penkkitalkoot yhdessä Askaisten kyläyhdistyksen kanssa.  
Itsenäisyyspäivänä Ritaripuistossa puheen piti yhdistyksemme jäsen Oripään kunnanjohtaja Timo 
Tolppanen.  

Ampumaharrastusta rajoitukset vaikeuttivat edellisvuoden tavoin. Raasiin päästiin nyt ympäri vuoden  mutta 
Roukkulissa rajoitukset vaihtelivat kauden aikana. Yhteistyö Mynämäen Seudun Reserviläisten  kanssa jatkui 
muuten hyvin. Yhdistyksen asekalustoa saatiin lisättyä, joten nyt voimme tarjota  mahdollisuuden 
ampumaharrastuksen aloittamiseen sekä kiväärillä että pistoolilla.  

 Tänäkään vuonna yhtään kunniavartiota ei jätetty väliin rajoituksista huolimatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhdistyksen johto  

Hallitus 

Hallitukseen ovat kuuluneet:  

Jyri Jylhä puheenjohtaja  
Miikka Lahtinen 1. varapuheenjohtaja 

 
Timo Saarinen 2. varapuheenjohtaja  
Kimmo Kiiveri sihteeri  
Seppo Lerkki jäsen  
Mikko Forsblom jäsen  
Ari Peltonen jäsen  
Lauri Tuuna jäsen  
Timo Tolppanen jäsen 
Kirsi Lindberg jäsen  

Toimihenkilöt   

Toimihenkilöt ja heidän tehtävien toimenkuvaus:  

Jyri Jylhä puheenjohtaja, ampuma-asekouluttaja  
Miikka Lahtinen 1. varapuheenjohtaja, urheilu- , ammunta- ja tiedotusvastaava  Timo Saarinen 2. 
varapuheenjohtaja  
Kimmo Kiiveri sihteeri, ammunta- ja tiedotusvastaava   
Taina Koivisto rahastonhoitaja (ei jäsen)  
Seppo Lerkki veteraanivastaava   
Ari Peltonen ammuntavastaava   

Toiminnantarkastajat   

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Pertti Veräjänkorva ja Pentti Lehtinen. 

 

 

 

Yhdistyksen jäsenet  

Yhdistyksen jäsenluettelossa 31.12.2021 oli 66 jäsentä. Jäsenmäärä oli toimintavuoden  aikana 
kasvanut kolmella jäsenellä. Jäsenmaksun suuruus oli ensimmäiseltä  perheenjäseneltä 39,50 € ja 
muilta perheenjäseniltä 25,50 € .  

 

 

 



Kokoukset   

Yhdistyksen yleiset kokoukset   

Kevätkokous pidettiin 27.5.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.   
Syyskokous pidettiin 13.10.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  

Liikuntahaasteen kiertopalkinnon voittaja oli tänä vuonna Seppo Lerkki. 
Vuoden reserviläinen -kiertopalkinnon sai Miikka Lahtinen.   

 

Hallituksen kokoukset   

Hallitus kokoontui seuraavasti, osa kokouksista pidettiin hybridikokouksina.  

20.04.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  
27.05.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  
19.08.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  
27.09.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  
13.10.2021 Lemun urheilutalon tiloissa.  

   

Yhdistystoiminta  

Yhdistyksen toiminta on noudattanut vuodelle 2021 laadittua ja hyväksyttyä talousarvio- ja  
toimintasuunnitelmaa.  

 
 
 
 
 
 
 
Tapahtumat  

27.4.2021 Kansallisena veteraanipäivänä yhdistys asetti kunniavartion Maskun veteraanikivelle.  
Kunniavartiossa olivat Seppo Lerkki ja Kirsi Lindberg sekä lipunkantajana Jyrki Alastalo.  

16.5.2021 Kaatuneitten muistopäivänä  kunniavartiot asetettiin Maskun, Askaisten ja Lemun hautausmailla,  
sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkeille ja lisäksi Varjosen veljesten  muistokivelle 
vietiin kukat.  

 

 

 

 



20.5.2021 yhdistys auttoi Askaisten kyläyhdistystä Ritaripuiston penkkitalkoissa.   

 

Ritaripuiston penkkitalkoot. 

12.6.2021 Ritaripuiston vuosijuhla pidettiin pienimuotoisesti kesäsateessa. Seppeleen laskivat Maskun  kunnan 
ja seurakunnan puolesta kapteeniluutnantti Rami Käkönen ja Pertti Veräjänkorva. Puheen piti  
seurakuntapastori Sini-Maaria Kataja ja virren lauloi kanttori Jani Poutanen. Tilaisuudessa Varsinais Suomen 
reserviläispiirien toiminnanjohtaja Erkki Lehmus luovutti piirien hopeiset mitalit Jyri Jylhälle ja Miikka Lahtiselle 
sekä pronssisen mitalin Pertti Veräjänkorvalle.   

 
Ritaripuiston vuosijuhla.   



 
Palkitut Pertti Veräjänkorva, Miikka Lahtinen ja Jyri Jylhä. Kunniavartiossa Lauri Tuuna.  
 
 
 

30.6.2021 yhdistys kävi taas siistimässä Varjosen veljesten muistokiven polkua. Punaisesta tuvasta lähti  aikanaan 
maailmalle ja rintamalle seitsemän veljestä, joista 4 kuoli ja 2 haavoittui. Viimeinen veljeksistä vedettiin pois 
rintamalta. 

 

 
Talkoissa Kimmo Kiiveri, Lauri Tuuna ja Seppo Lerkki. Varjosen veljesten muistomerkki on osoitteessa  

Lietsalantie 373.  

 

 

 



14.8.2021 Askaisten kurkkumarkkinat järjestettiin taas. Rankkasateen jälkeen keli oli aurinkoinen ja oli  mukava 

tavata ihmisiä. 

 
Teltalla Lauri Tuuna, Kimmo Kiiveri, Kirsi Lindberg, Jyri Jylhä ja Miikka Lahtinen.  
 
 
26.9.2021 Järjestettiin taas Maskun marssi, tukikohtanaan Saunaparonin tilat.Keli suosi perinteisesti  tapahtumaa 
ja osallistujia oli runsaasti eri maakuntakomppanioista suorittamassa  kenttäkelpoisuussuoritusta. 

10.10.2021 vietettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlia Maskun seurakuntatalolla. Musiikista vastasi harpisti Krista 

Leivo, joka soitti Finlandian, Paciuksen Suomen laulun ja Maamme-laulun. Kuulimme puheita  yhdistyksen 

historiasta ja maanpuolustuksesta. Yhteistyökumppanit esittivät hienoja tervehdyksiä, joista nöyrimmät 

kiitokset. Palkitsimme tilaisuudessa myös perustajajäsenet, joita ilman yhdistystä ei olisi. Lisäksi Jyri Jylhä 

palkittiin viisivuotisesta puheenjohtajuudesta. 

 

 
10-vuotisjuhlat 10.10.  

 



20.11.2021 Reserviläisliitto palkitsi liittokokouksessa yhdistyksen kunniamaininnalla  

malliyhdistyskilpailussa 327 yhdistyksen joukosta.  

 
Kimmo Kiiveri vastaanotti kunniamaininnan Reserviläisliiton puheenjohtajalta Ilpo Pohjolalta.  
 

6.12.2021 Itsenäisyyspäivänä asetimme kunniavartiot Askaisten, Lemun ja Maskun hautausmaitten  

sankarivainajien sekä Karjalaan jääneitten muistomerkeille. Lisäksi kunniavartio oli Askaisten  

Ritaripuistossa. Ritaripuiston juhlallisuudet pidettiin pienimuotoisena seppeleenlaskuna ja jäsenemme 

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen piti seuraavan puheen:  

"Hyvä juhlaväki,  

Ympärillämme on arkkitehti Bey Hengin suunnittelema Ritaripuisto.  

Alueen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2006 ja ne toteutettiin  

Museoviraston ohjein sekä valvonnassa. Puisto toteutettiin kymmenien  

yritysten ja satojen yksityishenkilöiden tuella. Avajaiset olivat 2.  

kesäkuuta vuonna 2007. Arkkitehti Bey Heng kuoli Espoossa 28. helmikuuta  

vuonna 2019 94-vuotiaana.  

Bey Hengillä oli tapana kirjoittaa elämänsä aikana ajatuksiaan – tai  

niin kuin hän totesi, tuntemuksia. Tuntemuksissaan hän pohti mm.  

rakkautta, tunteita, kuolemaa, suvaitsevuutta, lastentarhaa, uskontoa ja  

ihmissuhteita.  

Tuntemuksia - Bey Heng 13.8.2014:  

Olen osa luontoa, elämää, en siitä erillinen kappale. Olen vain elämää,  

hiukkainen kokonaisuudesta. Pääoma on löytynyt, se on elämä, jossa olen  

mukana pelkkänä tietoisuutena. Puhtaan tietoisuuden löytäminen tekee  

vapaaksi, muodot ovat edelleen olemassa, mutta en ole enää niistä  

riippuvainen."  



Kunniavartiossa Matti Naavasalo ja Jussi Sandberg, puhetta pitämässä Timo Tolppanen.  

 

Muut tapahtumat   

Raasin sulusta ja Roukkulin rajoituksista huolimatta ammuntaa pystyttiin järjestämään jäsenille.  

 

Kilpailut 

Monia kilpailutapahtumia peruttiin vuoden ajalta mutta seuraaviin kilpailuhin oli osallistujia yhdistyksen  
nimissä.  

3.7 Ari Peltonen reserviläisammunnat SM-pronssia sarjassa RA1 H50 
17.7 Kimmo Kiiveri RESUL Golf SM.  
 

Ylennykset   

Yhdistyksen jäseniä ei ylennetty tänä vuonna.  

Ansiomerkit  

Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä palkittiin Reserviläisliiton hopeisella ansiomitalilla Jyri Jylhä ja Miikka 
Lahtinen sekä pronssisella mitalilla Pertti Veräjänkorva.  

Itsenäisyyspäivänä palkittiin Reserviläisliiton pronssisella  ansiomitalilla Kimmo Kiiveri.  

Huomionosoitukset  

28.3.2021 Timo Saarinen oli Varsinais-Suomen Reserviläispiirin vuoden 2020 jäsenhankkija     
28.5.2021 Matti Naavasalolle annettiin Ritarikivi 75-vuotislahjaksi.  
10.10.2021 Palkittiin kaikki yhdistyksen perustajajäsenet yhdistyksen standaarilla, mikäli sitä ei vielä ollut.  
10.10.2021 Palkittiin standaarilla Jyri Jylhä viisivuotisesta puheenjohtajuudesta. 



 

Tiedotus  

Nettisivuja, Facebookia ja Instagramia ovat päivittäneet Miikka Lahtinen, Lauri Tuuna ja Kimmo Kiiveri.  Ulkoista 
näkyvyyttä on ollut Vakka-Suomen Sanomissa, Parivartio- sekä Parole-lehdessä.  

 

 

Yhdistyksen talous  

Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa ja hallinnassa.   
 
   

Maskussa 21.4.2022  
  


