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PÄÄLLYSTÖLIITON  TOIMINTASUUNNITELMA 

EVP-YHDISTYS RY     1 (6) 

 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
1  Toiminta-ajatus 
 

Yhdistyksen toiminnan tärkein toiminnanalue on olla jäsenistönsä edunvalvoja ja yhdysside ja 
tätä työtä tehdään  
- auttamalla alueellisten ryhmien ja yhdistysten käynnistämistä ja toimintaa sekä evp-jäsenten 
saamista paikallisyhdistysten jäseniksi 
- oman organisaationsa ja alueellisten toimijoiden kautta pyritään edistämään jäsenten keski-
näistä yhteenkuuluvuutta 
- auttamalla eläkkeelle siirtyviä elämän muutoksessa 
- ylläpitämällä hyviä suhteita yhteistyökumppaneihin 
- vaikuttamalla siihen että evp-jäsenistö saa yhdenvertaisen aseman paikallisyhdistyksissä ja lii-
tossa 
- osallistumalla Päällystöliiton hallituksen toimintaan läsnäolo- ja puheoikeudella 
- osallistumalla Valtakunnalliset Eläkeläisjärjestöt VENK ry:n työskentelyyn kaikilla tasoilla, ta-
voitteena eläkkeiden ostovoiman säilyttäminen ja muiden etujen kehittäminen 
- osallistumalla Akavan senioriverkoston toimintaan ja hankkimalla sitä kautta laajempaa tukea 
edunvalvontatoimintaan. 
 
Yhdistyksellä on VENK:in hallituspaikka. Tavoitteenamme, että VENK saadaan tekemää aloittei-
ta ja toimimaan meille sopivien päämäärien suuntaisesti. 
Pyrimme kartoittamaan yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä järjestöjä yhteisten voimien vahvistamisek-
si.  
 
Päällystöliiton toiminnassa pyrimme täysivaltaiseen hallituspaikkaan. Hallituspaikalla Päällystö-
liitto tunnustaisi toimintamme merkityksen ja arvostaisi työtämme tulevienkin eläkeläisten edun-
valvojana.  
 
Yhdistys tekee yhteistyötä samoin suuntautuneiden tahojen kanssa ja tuo esille yhdistyksen 
päämääriä eri tiedotuskanavia käyttäen. Puolustusvoimiin ja maanpuolustuksen parissa työs-
kenteleviin yhteistyökumppaneihin pidetään yllä hyviä ja toimivia suhteita. 
 
AKAVA:n senioriverkoston työlle on saatava enemmän näkyvyyttä. Edunvalvonnassa se on jä-
senmäärältään kaksi kertaa VENK:iä suurempi. On löydettävä yhteinen toimintalinja. AKAVAn ti-
lastoista olisi saatava tukea sille, että eläkeläiset eivät ole pelkästään kuluerä, vaan he pyörittä-
vät suuressa määrin sisämarkkinoita. 
 
Kurssitapaamisten järjestämistä kesäpäivien yhteyteen tuemme mahdollisuuksien mukaan tie-
dotuksen ja järjestelyjen osalta. Uutena kurssitapaamisten paikkana on vuosittain tammikuussa 
pidettävä Vöyrin-päivä Maasotakoululla, joka pidetään ATOP:in järjestämänä. 
 
Osallistumme ATOP ry:n kanssa perinteemme keräämiseen. Omaehtoisella perinteen säilyttä-
misellä edistämme myös tutkijoiden työtä heidän tutkiessaan historiaamme. 
 

2  Toiminnan avainalueet 
 

Toimintavuoden avainalueet ovat 
- jäsenhuolto 
- alueellisen toiminnan käynnistäminen myös entisillä varuskuntapaikkakunnilla 
- eläkkeelle siirtymisen aiheuttaman muutokseen valmennuksen jatkaminen 
- tiedottaminen elämäämme tai asemaamme liittyvistä asioista omien kotisivujen, Päällystöleh-
den ja muiden kanavien kanssa 
- kesä- ja perinnepäivien järjestäminen yhteistoiminnassa ATOP:in kanssa 
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- edunvalvonta- ja yhteistyö Päällystöliiton kanssa 
- edunvalvontatyö VENKin kautta 
- edunvalvontatyö AKAVA:n seniorverkoston kautta 
- yhteistyö eri maanpuolustus- ja perinnejärjestöjen kanssa. 
 
Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinneyhdistyksen ATOP ry:n kanssa jatketaan ponnisteluja yh-
teiseksi hyväksi siten, että evp-yhdistys suorittaa pääsääntöisesti edunvalvontaa ja järjestää 
toimintaa jäsenistölle sekä tukee kurssitapaamisten järjestämistä. ATOP keskittyy perinteen ke-
räämiseen, perinnehuoneen ylläpitoon ja lopettavien yhdistysten perinteen ja arkistojen tallen-
tamisen ohjaukseen. Yhdistys tukee ATOP:in työtä tiedottamalla sen työstä kotisivuillaan. Evp-
yhdistyksen jäsen voi kuulua ATOP:iin ilman erillistä jäsenmaksuvelvoitetta heidän tekemän 
vuosikokouspäätöksen mukaisesti. ATOP:in jäseneksi liittymistä suosittelemme lämpimästi kai-
kille jäsenillemme. 
 

3  Tärkeimmät tapahtumat 
 
3.1  Perinnepäivät 
 

Perinnepäiviä vietetään yhdessä ATOP:in kanssa Hotelli Cumulus Pinjassa Tampereella 21. – 
22.3. Ohjelma alkaa lauantaina kokoontumisella Hotelliin klo 10.00 - 11.30. Lauantaina lounaan 
jälkeen klo 13.00 kokoonnumme hotellin Olympiasaliin, jossa kuulemme esityksen Puolustus-
voimien Logistiikkalaitoksesta, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2015. Tämän jälkeen kenraali-
majuri Kalervo Sipi pitää esityksen Tampereen taisteluista vuonna 1918. 
Sunnuntaina on evp-yhdistyksen vuosikokous. Kokouskutsu on julkaistu Päällystölehdessä  
6 /2014  ja tarkempi ohjelma Päällystölehdessä 1/2015 sekä kotisivuillamme www.evp-
yhdistys.fi. 
 
Vuoden 2016 perinnepäivät on suunniteltu pidettäväksi Kirkkonummella. Ehdotuksia perinnepäi-
vien pitopaikoiksi voi tehdä hallitukselle. 

 
3.2 Risteily Tallinnaan 
 

Uutena tapahtumana olemme järjestämässä risteilyä Tallinnaan 25. - 26.5.2015. Alustavasti on 
varattu 50 paikkaa. Matkan aikataulu: Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Länsiterminaalista klo 
15.30 ja saapuu Tallinnaan klo 17.45. Majoittuminen on Sokos Hotelli Virussa jaetussa kahden 
hengen huoneessa. Ohjeet matkasta löytyy Päällystölehdestä 6/2014 tai kotisivuilta www.evp-
yhdistys,fi. Tilaisuus on avoin kaikille evp-henkilöille, riippumatta siitä, oletko yhdistyksen jäsen 
tai et. 

 
3.3  Kesäpäivät 
 

Kesäpäivät järjestetään 15. - 16.8. Kuopion alueella Hotelli IsoValkeisessa Tarkempi ohjelma 
julkaistaan myöhemmin Päällystölehdessä ja kotisivuillamme www.evp-yhdistys.fi. 
Vuoden 2016 kesäpäivien pitopaikaksi on suunniteltu Rovaniemeä. Hallitus vastaanottaa ehdo-
tuksia halukkaista kesäpäivien järjestäjistä ja järjestämispaikoista. 

 
3. 3.4  Virkistyslomat 
 

Vuodelle 2015 evp-yhdistys on saanut 20 paikkaa tuettuihin lomiin molempiin kohteisiin. Loma-
paikat ja ajat ovat: Työt takana lomat Yyterin Kylpylä 3. - 8.5.2015 ja Hotelli Kajaani 14.- 
19.9.2015. Lomaa on haettava kolme kuukautta ennen sen alkua. Omavastuuosuus kustannuk-
sista on 20 euroa/vrk. Hintaan sisältyy täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa, loma-
paikan allasosaston ja kuntosalin käyttö sekä vapaa-ajan ohjelma. 
 
Lisätietoja ja hakemuksia antaa Matti Lehtola, mattijuho.lehtola@dnainternet.net, tai  
puh. 050 078 4431. Tarkemmat tiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.evp-yhdistys.fi. 
Lomatuen hakeminen ei edellytä evp-yhdistyksen jäsenyyttä. 
 

http://www.evp-yhdistys.fi/
http://www.evp-yhdistys.fi/
http://www.evp-yhdistys,fi/
http://www.evp-yhdistys,fi/
http://www.evp-yhdistys.fi/
mailto:mattijuho.lehtola@dnainternet.net
http://www.evp-yhdistys.fi/
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3.5  Päällystöliiton mestaruuskilpailut 
 

Kilpailuihin voivat osallistua Päällystöliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenet. Hallitus il-
moittaa ensimmäisessä tiedotteessaan urheiluvastaavan, jolle ilmoittautumiset kilpailuihin osoi-
tetaan. Liiton sääntöjen mukaisesti evp-jäsen voi edustaa vain evp-yhdistystä. 

 
4  Kokoukset 
 
4.1  Vuosikokous 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 22.3.2015 Tampereella Hotelli 
Cumulus Pinjassa. Kokouskutsu julkaistiin Päällystölehdessä 6/2014. 

 
4.2  Hallitus  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta viisi kertaa vuodessa. Tarvittaessa voidaan 
pitää sähköpostikokouksia. 
 
Puheenjohtaja Pertti Heikkilä on erovuorossa 2015 Tampereen kokouksessa. 
 
Hallituksessa vuonna 2015 jatkavat 
Esa Barsk  Rovaniemi  varalla  Aake Mäkinen Tampere 
Matti Lehtola  Säkylä  varalla  Lauri Sund Köyliö 
Markku Virtanen Helsinki  varalla  Harri Kolila Asikkala 
 
Hallituksesta erovuorossa vuonna 2015 ovat 
Simo Hämäläinen Lieksa  varalla  Aarre Toivonen Kuhmo 
Eino Ronkainen Oulu  varalla  Hannu Kuparinen Oulu 
Ari Tiainen  Kirkkonummi  varalla  Aki Karvonen Kantvik 

 
Hallitus valitsee keskuudestaan edustajan/jäsenen seuraaviin elimiin: työvaliokunta, eläke- ja 
edunvalvontatoimikunta, lomavastaavan sekä muihin tarvittaviin tai perustettaviin toimikuntiin, 
VENKin hallitukseen ja Päällystöliiton hallitukseen. 
 
Tarvittaessa edustaja/jäsenet kutsutaan hallituksen ulkopuolelta. Päällystöliitto nimeää edusta-
jan AKAVA:n senioriverkoston tapaamisiin. 
 

5  Edunvalvonta 
 
5.1  Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry 
 

Yhdistyksen hallitus asettaa ehdolle ja VENK päättää valinnoista eri tehtäviin. Yhdistyksellä on 
hallituspaikka VENKin hallituksessa. Lisäksi yhdistyksestä pyritään saamaan edustaja eri toimi-
kuntiin. 
 

5.2  Päällystöliitto ry (PL) 
 

Yhdistyksen edustaja osallistuu Päällystöliiton hallituksen työskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeu-
della. Edustuspaikka pyritään saamaan täysivaltaiseksi. 
 
Yhdistyksen edustajat osallistuvat Päällystöliiton edustajakokoukseen ja puheenjohtajapäiville. 
Päällystölehdestä pyritään saamaan tilaa jäsentiedotusta varten tarpeen mukaan. 
 
Päällystöliiton lomahuoneistoista Saariselällä, Kolilla ja Vierumäellä sekä liiton Helsingin majoi-
tuksista tulevat tiedotukset koskevat myös jäsenistöämme.  
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5.3  AKAVA ry 
 

Senioriverkoston virallinen asema AKAVA:n epävirallisten verkostojen joukossa antaa meille jat-
kossa mahdollisuuden lausua mielipiteemme AKAVA:n ikäihmisten asioiden hoitamisesta. 
 
Vaikuttamismahdollisuutemme on selkeästi muuttunut paremmaksi ja kahden vuoden verkoston 
toimiaika on muuttunut toistaiseksi olevaksi. 

 
6  Tiedotustoiminta 
 
6.1  Jäsentiedote 
 

Yhdistyksen jäsentiedote, jossa on kootusti vuoden tärkeimmät tapahtumat, lähetetään jäsen-
maksulaskun yhteydessä kaikille jäsenille vuosikokouksen jälkeen. 
 

6.2  Päällystölehti 
 

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Päällystölehden sivuilla. Jokaiseen 
numeroon pyritään saamaan tekstiä ja kuvia joko tapahtuneista tai tulevista tapahtumista. 
 

6.3  www.evp-yhdistys.fi 
 

Yhdistyksellä on kotisivut ja sivujen ylläpitäjänä toimii tiedotus/kotisivu-vastaava. Sivut ovat pai-
kallisyhdistysten käytössä. Puheenjohtajan hyväksymät ja/tai kokousten päättämät tiedotusasiat 
laitetaan kotisivuille. Kotisivut ovat uutiskanava, jota pyritään pitämään ajan tasalla. Yhdistyksen 
kotisivut on linkitetty Päällystöliiton ja eri yhteistyöjärjestöjen sivuille 

 
Hallitus kartoittaa mahdollisuudet tiedottamisen parantamiseksi alueellisesti. Alueellisesta tiedot-
tamisesta vastaavat hallituksen jäsenet ja heidän lisäkseen valitut yhteyshenkilöt. 
 
Tiedottamista kotisivuilla ja sähköpostilla tullaan käyttämään entistä enemmän. On ilmennyt, että 
osa asioista ei muutoin etene riittävän nopeasti. Toivomme jäsenistön aktiivista otetta tietoko-
neen käyttöön ja paikallista aktiivisuutta tiedon levittämiseen jäsenille, joilla ei ole laitteita käy-
tössään. 

 
6.4  Sähköposti 
 

Yhdistyksen hallitus toimii sisäisessä tiedottamisessaan pääosin sähköpostitse. Hallituksen jä-
senyys edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä ja tulostinta. Tarvittaessa hallituksen päätöksiä 
tehdään sähköpostikokouksella. Puheenjohtaja esittelee asiat ja kokoaa kannanotot. Sen jäl-
keen puheenjohtaja muodostaa kokonaiskuvan hallituksen tahdosta, jonka esittelee hallitukselle. 
Mikäli riittävä osa hallitusta hyväksyy päätösesityksen, kirjataan se hallituksen päätökseksi. Pöy-
täkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 
Alueellista tiedottamista hoidetaan alueittain tehtävään valitun henkilön toimesta. Myös skyp-
yhteyksiä voidaan käyttää yhteydenpidossa. 
 
Jäsenistöltä kerätään sähköpostiosoitteita ja myös tätä verkostoa käytetään tiedottamisessa. 
 

7  Huomionosoitukset 
 
7.1  Poisnukkuneiden muistaminen  

 
Viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen, mikäli tämä on hallituksen tiedossa, omaisille lähetetään su-
runvalittelukortti tai adressi. 
 
 
 

 

http://www.evp-yhdistys.fi/
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7.1.1  Hautamuistomerkki 
 

Yhdistyksen teettämää hautakivimerkkiä on saatavana sekä hautakiveen että uurnaan kiinnitet-
täväksi. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti merkit luovutetaan veloituksetta niille evp-
yhdistyksen jäsenten omaisille, jotka sen haluavat. Merkki voidaan myös luovuttaa omaisille, jos 
vainaja on ollut Päällystöliiton jäsen vaikka ei olekaan liittynyt evp-yhdistykseen. Tällöin merkistä 
peritään hallituksen määräämä maksu. 
 

7.2  Merkkipäivät 
 

Merkkipäiväänsä (50, 60, 70, 75, 80, 85 ja 90) viettäviä jäseniä onnitellaan henkilökohtaisesti tai 
yhdistyksen kortilla. Yli 90-vuotiaita onnitellaan kuitenkin jokaisena syntymäpäivänä. 

 
7.3  Standaari 
 

Yhdistyksen standaaria käytetään muistamiseen hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti. 
 
7.4  Yhdistyksen kunniakilpi 
 

Kunniakilpeä käytetään jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden palkitsemiseen hallituksen päätök-
sellä. 

 
7.5  Muut palkitsemiset 
 

Yhteistyökumppaneita muistetaan tarvittaessa kirjoilla ja/tai muistoesineillä tapauskohtaisesti. 
Yhdistys voi myös esittää ali-, toimi- ja opistoupseerina palvelleelle ATOPin perinnemitalia ja 
muille yhteistyökumppaneilleen maanpuolustusjärjestöjen mitaleja esim. jalkaväen mitalia, 
maanpuolustusmitalia, talkoomitalia ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön mitalia. 
 
Jäsenistölle voidaan esittää hallituksen harkinnan mukaan myös ritarikuntien kunniamerkkejä. 
Esityksistä pyritään neuvottelemaan Päällystöliiton kanssa niin, että esitys tehdään Päällystölii-
ton nimissä, ja omille jäsenilleen kunniamerkkikustannukset hoitaa evp-yhdistys. 
 
Hallitus on hyväksynyt ohjeen huomionosoituksista ja palkitsemisesta. 
 

8  Talous 
 
8.1  Varainhankinta 
 

Yhdistyksen talous perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksujen hoitaminen eräpäi-
vään mennessä on erittäin tärkeätä yhdistyksen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Rintamatun-
nuksen saaneet jäsenemme ovat vapautettu vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksusta, mutta 
ovat silti täysivaltaisia jäseniä. 

 
8.2  Taloudellinen toiminta 
 

Jäsenmaksusta suurin osa menee Päällystöliiton palveluihin, kuten lehteen, kalentereihin ja jä-
senkorttien painatuskuluihin. VENKin hallintokulut maksaa jokainen jäsenyhdistys omien edusta-
jiensa osalta. Muut menot ovat pääasiassa hallintokuluja ja tapaamisten järjestelykuluja. Jäsenti-
laisuuksia, urheilua, perinnepäiviä ja kesäpäiviä tuetaan talousarviossa esitetyllä tavalla. Vapaa-
na olevat varat sijoitetaan riskittömästi ja mahdollisimman hyvin tuottavasti. Talousarvio on tä-
män suunnitelman liitteenä. 

 
8.3  Jäsenistö ja jäsenhuolto 
 

Yhdistys jatkaa tukihenkilöverkoston rekrytointia ja kouluttamista tehtävään. Näillä toimilla halu-
amme olla mahdollisimman hyvin eläkkeelle siirtyvien ammattiveljien tukena. Jäsenhuollon teh-
tävänä on pitää jäsenet tietoisena siitä, että olemme mukana valtakunnallisessa edunvalvonta-
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työssä Päällystöliiton, VENKin ja Akavan kautta. Pyrimme liiton toiminnassa vaikuttamaan sii-
hen, että jäsenyys ei katkeaisi reserviin siirryttäessä. 
 
Yhdistyksen hallitus on jatkanut jäsenhuolto-operaatiota vanhojen, jo vuosia eläkkeellä olleiden, 
kokoamiseksi yhdistyksen suojiin. Toimintavuoden aikana ja tulevina vuosina tulemme hyödyn-
tämään aikaisemmin tehtyä selvitystyötä jäsenhankinnassa. Jäseneksi liittyminen on mahdollista 
tehdä kirjallisesti tai kotisivuilla www.evp-yhdistys.fi. 
 

9  Yhteenveto 
 

Yhdistys tekee työtä sen hyväksi, että elämä jatkuisi hyvänä eläkkeellä ollessa. Sitä varten tarvi-
taan edunvalvontaa, yhteistoimintaa ja tarvittaessa muutosvalmennusta eläkkeelle siirtymiseen. 
Tavoitteena on, että saamme jäsenyyden jatkumaan keskeytyksittä myös reserviin siirtymisen 
jälkeen. Päällystöliitto on aloittanut selvitystyön siitä, onko liiton tai perusyhdistysten sääntöjä 
muutettava siten, että jäsenyyden säilyminen liitossa mahdollistettaisiin eläkkeelle siirtymisen 
jälkeenkin. Koska nykysäännöillä se ei ole mahdollista, pyritään sääntöjä muuttamaan tavoitteen 
mukaiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa siten että evp-jäsenistö saa yhdenvertaisen 
aseman paikallisyhdistyksissä ja myös liittotasolla. Pyrimme näillä toimenpiteillä siihen, että 
voimme tarjota evp-jäsenistöä myös toimivien aktiiviyhdistysten toimihenkilöiksi. 
 
Hallitus toivoo jäsenistöltään ajatuksia yhdistyksen toimintaan. Aloitteet, esitykset tai toimintaa 
edistävät ajatukset käsitellään hallituksessa ja päätetään niiden perusteella tehtävistä toimista. 
Hyvät aloitteet palkitaan hallituksen harkinnan mukaan perinne- tai kesäpäivillä. 
 
Toiminta VENKissä jatkuu. Tavoitteena on saada eläkkeiden verotus yhdenvertaiseksi palkkatu-
loon verrattuna ja pysäyttää eläkkeellä olevien ostovoiman heikkeneminen. 
Yksi kanavistamme on AKAVAn senioriverkosto, josta me Akava-perheen sisällä toimivat järjes-
töt toivomme selkeätä eläkeläisten edunvalvontaan suuntautuvaa toimielintä. Akavassa toimiva 
eläketyöryhmä ja senioriverkosto voisivat järjestää yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Akava 
haluaa kuunnella senioreita silloin, kun käydään keskustelua valtakunnallisesta sosiaalipolitiikas-
ta. Sen toiminta pitää saada enemmän VENK ry:n kaltaiseksi eli on otettava julkisuudessa kan-
taa epäkohtiin, esim. verotus, ostovoima ym. 
 
Kannustamme jäsenistöä osallistumaan ehdokkaina ja aktiivisina toimijoina kevään eduskunta-
vaaleissa eri puolueissa. Eläkeläisten asiaa viedään eteenpäin ainoastaan saamalla eri puoluei-
siin eläkeläismyönteisiä päättäjiä. 
 
 
 
Hallitus 

http://www.evp-yhdistys.fi/

