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TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
1  Toiminta-ajatus ja -tavoitteet 
 

Yhdistyksen toiminnan tärkein tehtävä oli toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja keskinäise-
nä yhteyslinkkinä. 
Tätä työtä yhdistys teki 
- oman yhdistyksen ja Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien perinneyhdistyksen ATOP:in kanssa 
(myöhemmin ATOP) kautta pitämällä yllä kotisivuja, järjestämällä tapaamisia sekä perinne- 
ja kesäpäivät 
- osallistumalla Päällystöliiton päätöksentekoon edustajakokouksessa ja osallistumalla 
työskentelyyn hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeudella 
- osallistumalla Valtakunnalliset Eläkeläisjärjestöt VENK ry:n työskentelyyn 
- osallistumalla Akavan seniorverkoston työskentelyyn  
- luomalla yhteyksiä muihin eläkeläisjärjestöihin. 
 
Päällystöliiton toiminnassa olemme pyrkineet saamaan edustajallemme täysivaltaisen halli-
tuspaikan, valmistelua jatkettiin edelleen. Evp-yhdistys on tehnyt yhteistyötä toimivien pai-
kallisyhdistysten ja muiden meille tärkeiden tahojen kanssa sekä tiedottanut valtakunnalli-
sen yhdistyksen toiminnasta. Tavoitteen mukaisesti tiedotusta toteutettiin vuoden mittaan 
yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, yhdistyksen nettisivuilla www.evp-yhdistys.fi  ja 
Päällystölehdessä. Kotisivuille otettiin myös paikallisyhdistysten jäsentiedotteita. 
 
Puolustusvoimiin ja maanpuolustuksen parissa työskenteleviin yhteistyökumppaneihin oli 
tavoitteena pitää hyviä suhteita. Hyvät suhteet tukivat meidän yhteisiä tavoitteitamme. Tu-
kea saatiin mm. yhdistyksen kokousten ja kesäpäivien järjestelyjen toteuttamisessa. 
 
Yhdistys pyrki kehittämään jäsentensä yhteenkuuluvaisuutta hyvähenkisillä tapaamisilla 
perinne- ja kesäpäivillä. Tapahtumista ilmoitettiin jäsentiedotteella, kotisivuilla ja Päällystö-
lehdessä. Yhdistyksen tavoitetta ammattikunnan perinteen säilyttämisestä toteutettiin yh-
teistyössä ATOP:in kanssa.  

 
2  Toiminnan avainalueet 
 

Toimintavuoden avainalueet olivat 
- jäsenhuolto, jolla pyrimme helpottamaan eläkkeelle siirtymisen aiheuttamia muutoksia 
elämässä. Tätä työtä helpottamaan olemme luoneet alueellista tukihenkilöverkostoa.  
- jäsenille tarkoitettujen perinnepäivien sekä kurssi- ja perhetapaamiseksi tarkoitettujen ke-
säpäivien järjestäminen 
- tiedottaminen jäsentiedotteilla, kotisivuilla, Päällystölehdessä ja paikallisten yhdyshenki-
löiden toimesta 
- edunvalvonta- ja yhteistyö Päällystöliiton kanssa 
- edunvalvontatyö VENKin kanssa 
- eläkeläisten edunvalvonta Akavan seniorverkostossa 
- yhteistyö maanpuolustus- ja perinnejärjestöjen kanssa. 
 
Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien perinneyhdistyksen ATOP:in kanssa jatkettiin yhteistyötä si-
ten, että evp-yhdistys järjesti perinne- ja kesäpäivät jäsenistölle ja ATOP keskittyi perinteen 
keräämiseen ja ”Kuvat ja tarinat” -keräyksen hoitamiseen sekä perinnehuoneen ylläpitoon, 
muistomitalin valmistukseen ja myyntiin.  
Evp-yhdistyksen jäsen sai kuulua halutessaan ATOP:iin ilman erillistä jäsenmaksuvelvoitet-
ta. 
 
 
 

http://www.evp-yhdistys.fi/
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3  Tärkeimmät tapahtumat 
 
3.1  Perinnepäivät 
 

Perinnepäiviä vietettiin yhdessä ATOP:in kanssa 22. - 23.3.2014 Parolannummella ja Hä-
meenlinnassa. Lauantaina 22.3. perinnepäiville osallistujat kokoontuivat Panssariprikaatiin 
kasarmimajoitukseen ja punkan tekoon. Majoittumisen jälkeen päästiin maistamaan nyky-
päivän sotilasmuonaa varuskuntaravintola Rubeniin. 
 
Iltapäivä aloitettiin kokoontumalla seppeleen laskuun Mannerheim-Ristin Ritarien kunniaksi 
28.6.2002 paljastetulle muistomerkille. Seppeleen laskun suorittivat Pertti Heikkilä, Keijo 
Koivisto ja paikallisen yhdistyksen edustajana Juhani Suni. 
  
Panssariprikaatin esittelyn aloitti prikaatin komentaja eversti Pekka Järvi, joka toi esille sen 
miten Parolannummella on ollut taistelevaa sotaväkeä jo 1500-luvulla. Komentajan pitä-
mässä esitelmässä tuli selvästi esille prikaatin varusmieskoulutuksen nykyaikaisuus ja 
ammattilaisuus. Simulaattorien käytöllä koulutuksessa saadaan siitä erittäin mielenkiintois-
ta ja mieliin painuvaa. Kehitys on kulkenut reippain askelin eteenpäin, koska osallistujat ei-
vät tunnistaneet moniakaan nykyaikaisia välineitä ja laitteita. Kaikki perustuu tietotekniik-
kaan, kuten muuallakin yhteiskunnassa. Ainoa pelko on, että taistellaan liian paljon nyky-
tekniikalla, kun todellista sotaa käydään kuitenkin edelleen asein ja mies miestä vastaan.  
Komentajan esityksen jälkeen siirryttiin tutustumaan nykyaikaisiin panssarivaunuihin, joita 
kapteeni Ari Viitala esitteli.  
 
Sotilaskodissa nautittujen munkkikahvien jälkeen valmistauduttiin illan ohjelmaan, jonka 
aloitti tutustuminen linnan kasarmialueella olevaan Museo Militariaan. Militaria on sotahisto-
riallinen museo, joka esittelee maavoimien tykistön, pioneerien ja viestin historiaa. Museo 
toimii samoissa tiloissa missä aikaisemmin toimi Tykistömuseo. Museokierroksella esitteli-
jänä toimi museomestari Ilkka Vahtokari.  
 
Veljesillallinen vietettiin Ravintola Seiskassa Suomen kasarmin alueella. Puheenjohtaja 
Pertti Heikkilä avasi tilaisuuden ja toivotti vieraat tervetulleeksi. Maukkaan juhla-aterian jäl-
keen oli vapaan sanan vuoro.  
Pertti Heikkilä luovutti aluksi yhdistyksen standaarin Atte Kainulaiselle, joka on jättänyt hal-
litusvastuun. Päällystöliiton puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa toi Päällystöliiton terveiset ja 
peräänkuulutti omassa puheenvuorossaan yhteenkuuluvuutta. Ari Pakarinen välitti omassa 
puheenvuorossaan Panssariprikaatin komentajan eversti Pekka Järven tervehdyksen. 
ATOP:in puheenjohtaja Keijo Koivisto toi esille puheessaan huolensa perinnemateriaalin 
talteenotosta. Hän kehotti kiertelemään kirpputoreja ja kääntymään yhdistyksen puoleen 
mikäli jotain merkittävää löytyy. Juhlan jälkeen siirryttiin Parolannummelle majoitukseen. 
 
Sunnuntaina perinnepäivät aloitettiin aamupalalla ja jatkuivat yhdistysten vuosikokouksilla 
Ravintola Seiskassa. 
 

3.2  Kesäpäivät 
 

Kesäpäivät vietettiin Turussa ja Viking Linen Grace -laivalla 16. - 17.8.2014 kahdennentois-
ta kerran, Lauri Sundin vastatessa järjestelyistä. Kesäpäivien osallistujat kokoontuivat Me-
rimuseo Forum Marinumissa kahville ja sen jälkeen opastetulle kierrokselle museoon. 
 
Illalla siirryimme Viking Linen Grace-laivalle, jossa majoittumisen jälkeen oli omaa vapaata 
aikaa. 
 
Sunnuntaina kokoonnuimme laivan kokoustiloihin, jossa Päällystöliiton varapuheenjohtaja 
Marko Luukkonen esitteli puolustusvoimauudistuksen tuomia muutoksia Merivoimiin. 
ATOP luovutti Risto Manniselle Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristin.  
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Puheenjohtaja Pertti Heikkilä kertoi osanottajille eläkeläisten edunvalvontanäkymistä. Sa-
malla hän ilmoitti, että ei enää jatka puheenjohtajana seuraavan perinnepäivän jälkeen. 
Merimuseo ja laivaristeily tarjosivat hyvät puitteet meriaiheisille kesäpäiville. 
 

3.3  Virkistyslomat 
 
Lomavastaavana on toiminut Matti Lehtola Säkylästä. Toimintavuoden aikana ei ole voitu 
hakea paikkoja vuodeksi 2014, kuin yksityisinä henkilöinä, sillä hakujärjestelmä ja lomaeh-
dot muuttuivat, kun uusi järjestäjä on Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH). Virkis-
tyslomapaikkoja on jälleen saatu ja niitä voidaan anoa vuodelle 2015. Virkistyslomista lisää 
yhdistyksen kotisivuilla ja osanottajien tekemissä jutuissa www.evp-yhdistys.fi. 
 

4  Kokoukset 
 

4.1  Vuosikokous 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2014 Ravintola Seiskassa Hä-
meenlinnassa. Järjestelyistä vastasivat Ilkka Vahtokari ja Juhani Suni. Kokouksen puheen-
johtajana toimi paikallisen evp-yhdistyksen jäsen Juha Lampela sekä sihteereinä Ilkka Vah-
tokari ja Harri Kolila. 
 

4.2  Hallitus Hallitus kokoontui työskentelemään toimintavuonna viisi kertaa. 
1/2014 23.01. Adolf Ehrnrooth kabinetti, Rakuunamäki, Lappeenranta  
2/2014 22.03. Panssariprikaatin majoituskasarmi, Parolannummi, Hattula 
3/2014 23.03. Ravintola Seiska, Hämeenlinna 
4/2014 17.08. Viking Line Grace -laiva, Tukholma - Turku 
5/2014 03.11. Viking Linen XPRS -laiva, Helsinki - Tallinna 
 

 Hallituksen kokoonpano 
 

Puheenjohtaja Pertti Heikkilä, Tampere 2013 - 2014 
Varsinaiset jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet 
Simo Hämäläinen, Lieksa         2013 - 2014 Aarre Toivonen, Kuhmo 
Eino Ronkainen, Oulu        2013 - 2014 Hannu Kuparinen, Oulu 
Ari Tiainen, Kirkkonummi         2013 - 2014 Aki Karvonen, Kantvik 
Esa Barsk, Rovaniemi        2014 - 2015 Aake Mäkinen, Tampere 
Matti Lehtola, Säkylä        2014 - 2015 Lauri Sund, Köyliö 
Markku Virtanen, Helsinki        2014 - 2015 Harri Kolila  Asikkala 
 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus ja valitsi seuraavat toimihenkilöt ja toimikunnat 
- varapuheenjohtaja  Eino Ronkainen 
- jäsensihteeri  Ari Tiainen 
- virkistystoiminta/lomavastaava  Matti Lehtola 
- urheiluvastaava  Esa Barsk 
- VENKin edustaja/tiedotus/kotisivut Markku Virtanen 
- taloudenhoitaja  Lauri Sund 
- sihteeri    Harri Kolila 
- työvaliokunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja/tai taloudenhoitaja. 
- eläke- ja edunvalvontatoimikunta: Pertti Heikkilä, Ari Tiainen, Simo Hämäläinen ja Esa 
Barsk. 
Eläkevalmennustyöryhmän työn tuloksena kalenterissa on osio, joka käsittelee eläkkeelle 
siirtymistä. 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Ojanen ja Valto Vainio Helsingistä sekä heidän varal-
leen Tapani Saari ja Kari Takussaari Helsingistä. 
 
 
 
 

http://www.evp-yhdistys.fi/
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5  Edunvalvonta 
 
5.1  Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry 

 
Hallitus nimesi yhdistyksen edustajaksi VENKin hallitukseen Markku Virtasen ja varaedus-
tajaksi Pertti Heikkilän. 
VENK:in hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin eläke-
läisten asemaa koskevia asioita sekä annoimme noin kymmenen lausuntoa eri lakien ja 
asetusten valmisteluun liittyen. Suurin osa oli meiltä pyydettyjä. Lisäksi annoimme lausun-
toja eri mietintöjen valmisteluun. VENK on saavuttanut jonkin verran statusta eri ministeri-
öissä mutta sillä saralla on vielä töitä tehtävä.  
 
 

5.2  Päällystöliitto ry (PL) 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Heikkilä osallistui Päällystöliiton hallituksen työskentelyyn 
läsnäolo- ja puheoikeudella. 
 
Yhdistyksen edustajina Päällystöliiton edustajakokoukseen 10. - 11.11.2014 osallistuivat 
Pertti Heikkilä ja Markku Virtanen. Puheenjohtajapäiville 6. - 8.5.2014 osallistuivat Pertti 
Heikkilä ja Simo Hämäläinen. 

 
Päällystöliiton urheilutoimintaan evp-yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti. 
Päällystöliiton evp-yhdistys voitti yleismestaruuden 2014. Kilpailujen tulokset on luettavissa 
päällystöliiton sivuilta www.päällystöliitto.fi. 
 
Päällystöliiton lomahuoneistoista Saariselällä, Kolilla ja Vierumäellä tiedotettiin yhdistyksen 
jäsenille ja niitä myös käytettiin. Jäsenistömme käytti myös liiton Helsingissä olevia majoi-
tushuoneistoja. Lomahuoneistojen varausosoite on www.päällystöliitto.fi. 

 
5.3  Akava Puheenjohtaja Pertti Heikkilä osallistui Päällystöliiton nimeämänä edustajana Akavan 

senioriverkoston työskentelyyn. 
 
Senioriverkostolla on virallinen asema Akavan muiden verkostojen rinnalla.. Puheenjohtaja 
on kuulunut jäsenenä senioriverkoston toimintaa valmistelevaan työryhmään. 
 
 

6  Tiedotustoiminta 
 

6.1  Jäsentiedote 
 

Vuosikokousilmoitus oli luettavissa Päällystölehdestä 6/2014  ja kesäpäiväilmoitus lehdes-
sä 3/2014. Yhdistyksen jäsentiedote lähetettiin jäsenmaksulaskun mukana  huhtikuussa. 
 

6.2  Päällystölehti 
 

Päällystölehti jaettiin jokaiselle jäsenelle jäsenmaksuun kuuluvana. Lehdessä tiedotettiin 
yhdistyksen asioista ja tapahtumista. 
 

6.3  www.evp-yhdistys.fi 
 

Yhdistyksen kotisivut toimivat lähes reaaliaikaisena tiedotusvälineenä. Hallitus hoiti keski-
näistä yhteydenpitoa sähköpostitse. Yhdistyksen jäsenille tiedotettiin kotisivuilla ja Päällys-
tölehdessä. Kotisivuilla tiedotettiin myös alueellisesta toiminnasta. Alueellisen toiminnan 
tiedottamisen tulokset olivat rohkaisevia, sillä evp-toiminnassa oli havaittavissa elpymistä. 
Monilla paikkakunnilla on pidetty tiedotustilaisuuksia. Tiedottamista tullaan edelleen kehit-
tämään. 
 
 

http://www.päällystöliitto.fi/
http://www.päällystöliitto.fi/
http://www.evp-yhdistys.fi/
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6.4  Sähköposti 
 

Yhdistyksen hallitus toimi sisäisessä tiedottamisessaan pääosin sähköpostitse. Puheenjoh-
taja tiedotti myös omilla viesteillään jäsenistölle, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. 
 

6.5  Edustukset ja vierailut 
 

Puheenjohtaja Pertti Heikkilä ja jäsen Markku Virtanen osallistuivat Joensuussa Simo Hä-
mäläisen järjestämään evp-tapaamiseen, jonka yhteydessä tutustuttiin puolustusvoimien 
palvelukeskukseen. 
 
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet oman alueensa kokoontumisiin usei-
ta kertoja. 

 
7  Huomionosoitukset 
 
7.1  Muistamiset 
 

Puheenjohtaja on muistanut tietoon tulleiden, viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen omaisia 
osanottokortilla tai suruadressilla. 
 
Syntymäpäiväänsä (50, 60, 70, 75, 80, 85 ja 90) viettäneitä jäseniä onniteltiin merkkipäivi-
nä yhdistyksen kortilla ja kaikkia yli 90-vuotiaita onniteltiin syntymäpäivänään. 
 
Yhteistyökumppaneita muistettiin merkkipäivinä. 

 
7.2  Yhdistyksen kunniajäsen 

 
Yhdistys kutsuu kunniajäsenet vuosikokouksessaan. Yhdistyksen kunniajäsenenä on Rai-
mo Toveri Helsingistä. 
 

7.3  Yhdistyksen standaari 
 

Kiitokseksi hallitustyöskentelystä Atte Kainulaiselle on hallituksen päätöksellä luovutettu 
22.3.2014 yhdistyksen standardi nro 18. 
 

7.4  Kunniakilpi 
 

Kunniakilpi nro 3 myönnettiin tilintarkastajan tehtävästä luopuneelle Pertti Nykäselle 
22.3.2013. Kilpi luovutettiin 23.3.2014 Hämeenlinnan edustajalle luovutettavaksi Nykäselle. 
 

7.5  Hautakivimerkki 
 

Poisnukkuneiden jäsenten omaisille on kuluneen vuoden aikana luovutettu kaksi (2) hauta-
kivimerkkiä. Merkkejä on myyty neljä (4) kappaletta.                         

 
8  Talous  
 
8.1  Varainhankinta 
 

Talous on perustunut jäsenmaksuihin. Vuonna 2014 yhdistyksen jäsenmaksu oli 32 euroa. 
 
8.2  Taloudellinen toiminta 
 

Jäsenmaksuun sisältyivät Päällystölehti, kalenteri, liiton lomakohteiden käyttöoikeus sekä 
liiton neuvottelemajärjestövakuutus. Taseen loppusumma on 38 581,01 euroa. Tuloslas-
kelma osoittaa ylijäämää 5 128,48 euroa, joka esitetään kirjattavaksi oman toiminnan pää-
omatilille. Tuloslaskelma ja tase on esitetty erillisenä liitteenä. 
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8.3  Jäsenistö, jäsenhankinta ja jäsenhuolto 
     

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1810. Yhdistyksen jäsenhankinta on toiminut odotetusti. 
Yhdistyksen järjestöllisen painoarvon nostamiseksi jäsenmäärän hankintaan on panostettu. 
Kuten muissakin yhdistyksissä osa jäsenistöstä liittyy ja eroaa varsin lyhyen jäsenyyden 
jälkeen. Palveluksessa olevien rekrytointiin pyrittiin vaikuttamaan Päällystöliiton puheenjoh-
tajapäivillä ja edustajakokouksessa. 
Vuosikokous on vapauttanut rintamatunnuksen saaneet jäsenmaksusta. 
  

9  Yhteenveto 
 
Yhdistyksen toiminnot ovat vakiintuneet. Aina on kuitenkin haasteita, joihin seuraavina 
vuosina pitäisi vastata. Ykköshaaste oli kaikkien eläkkeelle siirtyvien opistoupseerien saa-
minen mukaan toimintaan. Kampanjaa vanhojen ikäluokkien mukaan saamiseksi on jatket-
tu. Vain jäsenmäärää lisäämällä pystymme vahvistamaan asemaamme edunvalvojana. 
Toinen haaste on eläkkeelle siirtyvien muutosvalmennus. Tätä työtä varten evp-yhdistyk- 
sen olisi saatava enemmän vaikutusmahdollisuuksia liiton toimintaan. Päällystöliiton suu-
rimpana jäsenyhdistyksenä sillä ei ole vielä sitä asemaa, mikä sen olisi mahdollista saada. 
Jäsenistönsä edunvalvojana yhdistyksellä on painoarvoa yhdessä Päällystöliiton kanssa. 
Olemme tiedostaneet, että muutaman tuhannen eläkeläisen erillisellä toiminnalla valtakun-
nallisesti ei ole kuin ajanvietteellinen merkitys. 
 
Valtakunnalliseen ja yhteiskuntapoliittiseen vaikuttamiseen olemme hakeneet isompia elä-
keläisryhmiä, joiden kanssa yhdistymällä on mahdollista saada meille edullista vaikutusta 
valtakunnalliseen tulonjaon suunnitteluun. Pystyäkseen säilyttämään asemansa edunvalvo-
jana VENKin pitää hakea liittolaisia, mutta myös meidän pitää saada lisää jäseniä, jolloin 
saadaan painoarvoa VENKin jäsenenä.  
 
Akavan seniorverkosto on meille tulevaisuuden mahdollisuus. Tuottona toiminnastamme 
tulee olla, että eläkkeiden ostovoima ei vähene vuosi vuodelta. Tulee muistaa, että eläkkei-
tä maksetaan tehtyjen yhteisten sopimusten mukaisesti. Tehtävänämme on näiden sopi-
musten valvominen ja kehittäminen vaikuttamalla Akavan eläkepoliittiseen päätöksente-
koon. 
 
Suuri haaste on ollut paikallisen toiminnan koordinointi. Niiden alueiden, joilla vielä vaikut-
tavat virassa toimivat Päällystöliiton yhdistykset, on pyritty hyödyntämään näiden tukea ja 
toimintaa. Olemme tarjonneet Päällystöliiton yhdistyksille omia jäseniämme, joilla on päiväl-
läkin aikaa hoitaa asioita, esim. sihteereiksi, kiinteistövastaaviksi jne. Yhteistyö toimiikin 
joillakin alueilla. Näillä toimilla haluttiin vähentää paikallisten yhdistysten purkamisia ja lo-
pettamisia. 
 
Tulevaisuuden haasteena on myös ikääntyvien jäsentemme kunto. Työtä tuettujen lomien 
saamiseksi jäsenistöllemme jatkettiin ja vuodelle 2015 saatiinkin kaksi lomaviikkoa. 
 
Ns. haja-alueilla pyrimme pitämään sähköpostin välityksellä yhteyttä jäseniin. Tällöin tiedot-
taminen voi toimia hyvin nopeasti ja jäsen tulee huomioiduksi. 
Tuottona tästä toiminnasta olemme saaneet kokea ammattiveljien yhteenkuuluvaisuutta ja 
pystyneet antamaan tukea heikommille veljille sekä auttamaan ammatin perinteiden säilyt-
tämisessä jälkipolville. 
 
 
 
Hallitus 


