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Toimintakertomus 2021 
 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 31. toimintavuosi. Vuosikokous pidettiin Lappeenrannassa 24.8.2021 
Alkuperäinen kokous jouduttiin siirtämään maaliskuulta COVID-19 epidemian johdosta. 

Kokouksessa julkistettiin Tasavallan presidentin Risto Manniselle myöntämä Sotakamreeri 

nimitys sekä luovutettiin Keijo Koivistolle jo edellisenä vuonna myönnetyn yhdistyksen lipun 
luovutuskirja. Toimintavuonna poistui joukostamme perustajajäsen, yhdistyksen ensimmäinen 

puheenjohtaja sekä kunniajäsenemme Olavi Aatos. Hautajaisissa yhdistystä edusti 
varapuheenjohtaja Risto Manninen, joka piti lämminhenkisessä tilaisuudessa puheen.  

 

Vuosikokouksen henkilövalinnat olivat: puheenjohtajana jatkaa Keijo Koivisto Laukaasta, 
varapuheenjohtajaksi Risto Manninen Lappeenrannasta, ao toimii myös rahastonhoitajana sekä 

mitalivastaavana, sihteeriksi Hannu Tapanainen Jyväskylästä ja jäsensihteeriksi Aki Karvonen 
Kirkkonummelta. Muut hallituksen jäsenet: Ari Pakarinen Loppi, Martti Lång Oulu, Hannu Wallius 

Vaasa, Juhani Ranta Karkkila sekä uutena jäsenenä Heikki Paavisto Jämsästä. 

 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran varuskuntia koskeva muistitiedon keräys saatettiin loppuun 

alkuvuonna. Yleisen koulutuskulttuurimme tallentamiseen liittyvä projekti Päällystöopistosta 
Maasotakouluksi 1994-2014 käsikirjoitustyö ei edennyt toivotulla tavalla. Ongelmia on 

aiheuttanut tutkijoille covid-19 lisäksi mm puolustusvoimien arkistoihin pääsy. Käsikirjoituksen 

valmistuttua se on kuitenkin tarkoitus julkaista kirjana, jakaa jäsenistölle ja näin saada 
yhdistyksen tavoitteen mukaisesti julkaistua ja tallennettua pysyvästi osana ammattikunnan 

koulutuskulttuuriperintöä. Tarkoituksena oli myös toimintavuonna tukea tutkijoita apurahan 
muodossa, mutta päätös apurahan myöntämisestä siirtyi seuraavaan vuoteen. 

 

Perinneaineistoihin 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.  

 

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. 
 

Talous 

Keväällä lähetettiin yksi jäsentiedote/jäsenmaksu. Vuoden päättyessä yhdistyksessä oli 114 
jäsentä joista 3 kunniajäsentä sekä 7 palveluksessa olevaa jäsentä. Talous perustui 

jäsenmaksutuottoihin, avustuksiin ja perinnemitalin myynnistä saatuihin tuloihin. Tilikauden tulos 
oli kuluneen toimintakauden ajalta ylijäämäinen 611,45 €.  

Mitalia on v.2021 myyty isoja 4 kpl ja pieniä 3 kpl. Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 15,- 

euroa, kannattavilta yhdistyksiltä 40,- euroa sekä kannattavilta henkilöjäseniltä 20 euroa.  
 


