
  

Toimintakertomus 2020    

Perinneyhdistyksen vuosikokous pidettiin 30 v-juhlakokouksena Lappeenrannan Upseerikerholla 

24.8.2020. Alkuperäinen suunniteltu kokous maaliskuussa jouduttiin siirtämään covid-19 

epidemian johdosta. Avaussanoissaan puheenjohtaja Keijo Koivisto kertoi yhdistyksen alkuvuosien 

aikana tapahtuneen toiminnan piirteistä, joilla yhdistyksen säännöissä mainittu tarkoitus toteutui. 

Kokouksen aluksi kunnioitettiin hallituksen jäsenen ja Atop ry:n varapuheenjohtajan kapteeni 

Heikki Haimin poismenoa hetken hiljaisuudella. Kokousta edeltäneessä Atop ry:n hallituksen 

kokouksessa päätettiin antaa yhdistyksen arvokkaimpana huomionosoituksena yhdistyksen 

pienoislippu ensimmäisenä puheenjohtajana toimineelle kapteeni Olavi Aatokselle (nro 6) ja 

ensimmäiselle sihteerille kapteeni Mauri Takalalle (nro 7). Perusteena molemmilla erittäin 

ansiokas toiminta Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistystä perustettaessa ja sen 

toiminnassa etenkin yhdistyksen alkuvaiheissa. Kokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 

henkilövalinnat olivat:   

puheenjohtajana jatkaa Keijo Koivisto Laukaasta varapuheenjohtajaksi Risto Manninen 

Lappeenrannasta, ao toimii myös rahastonhoitajana sihteeriksi Hannu Tapanainen 

Jyväskylästä jäsensihteeriksi Aki Karvonen Kirkkonummelta muut hallituksen jäsenet: Ari 

Pakarinen Loppi , Martti Lång Oulu, Hannu Wallius Vaasa, Juhani Ranta Karkkila ja hallituksen 

ulkopuolelta: mitalivastaavaksi edelleen Asko Nieminen Tampereelta Heikki Haimin tilalle ei 

valittu uutta jäsentä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura aloitti1.10. kaikkia varuskuntia koskevan muistitedon keräyksen 

yhdistyksemme tukemana. Yhdistys toivoi ammattikuntamme runsasta osanottoa keräykseen. 

Yhdistys myönsi Puheenjohtaja Keijo Koivistolle pienoislipun nro: 8 pitkäaikaisista ansioista 

yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.  

P erinneaineistoihin liittyen on alustavasti sovittu Kansallisarkiston kanssa, että sinne perustetaan 

ATOP ry:n nimissä ns. yksityinen arkistoyksikkö tieteellisten tutkimusten tekijöiden tarpeita 

silmällä pitäen. Materiaalia ei ole sinne vielä toimitettu.  

Mitalin luovutuksen sopivuutta on korostettu erilaisten merkkipäivien yhteydessä tapahtuvaksi.  

Mitalia on v.2020 myyty isoja 3kpl ja pieniä 4kpl.  

Vuonna 2011 yhdistykselle hankitut järjestölippu ja pienoislippu on otettu hyvin vastaan.  

Ammattikuntamme näkyvyyttä eri tilaisuuksissa korostetaan pitämällä niin järjestölippua kuin 

myös pienoislippua näkyvillä sopivissa tilaisuuksissa.  

Vuonna 2013 yhdistykselle on hankittu Kunniakilpi, joka voidaan luovuttaa huomionosoituksen  

kohteena olevalle henkilölle tai yhteistyökumppanille ATOP ry:n hallituksen päätöksellä.    

Kunniakilpi koostuu puisesta vaakunamallisesta kilvestä, johon on kiinnitetty pyöreä, hopeoitu,  

halkaisijaltaan 62 mm:n kokoinen, perinnemitalin kuviolla varustettu laatta. Kunniakilpi on 



varustettu kaiverrusta varten tarkoitetulla metallilaatalla. Kunniakilvet ovat numeroituja. Kilpeä on 

jaettu 13 kpl.  

Keväällä lähetettiin yksi jäsentiedote/jäsenmaksu. Vuoden päättyessä oli yhdistyksessä on 136 

jäsentä, joista 4 kunniajäsentä sekä 19 palveluksessa olevaa jäsentä. Talous perustui 

jäsenmaksutuottoihin, avustuksiin ja perinnemitalin myynnistä saatuihin tuloihin. Jäsenmaksu oli 

varsinaisilta jäseniltä 15,- euroa, kannattavilta yhdistyksiltä 40,- euroa sekä kannattavilta 

henkilöjäseniltä 20,- euroa. Päällystöliiton palveluksessa olevilta yhdistyksen jäseniltä ei peritty 

jäsenmaksua.   


