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      Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet 

 
Toimintamme 15. vuosi on ollut aiempien vuosien tapaan varsin tapahtumarikas. 

Vietämme kautemme päätös- ja vuosijuhlapäivää Hotelli Valloniassa, Sepänkylässä  

la 15.12 klo 18 alkaen. Tästä erillinen Kutsu. 

 

Valitettavasti, kuluvan vuoden kevään ja syksyn aikana tietoomme saatettujen suru-

viestien myötä, olemme menettäneet neljä kiltaveljeä. 

Helmikuussa ajasta iäisyyteen nukkui tekn.ylil Onni Ström, huhtikuussa  lp-amir Erkki 

Uitti ja nyt syksyn aikana vielä kiltamme jäsen Ahti Penttilä sekä sotainvalidi- ja 

veteraani Vili Kuvaja. Otamme osaa omaisten suruun. 

Kiltamme kunnioittaa perinteisesti jäsentemme sekä ammattiveljien muistoa, omaisten 

toiveiden mukaan ja heitä tukien. 

 

Vuoden 2018 alussa Seinäjoella oli valtakunnallinen Tammisunnuntain juhla 26-27.1. 

Vimpelissä, Vimpelin koulun 100v- juhlatilaisuus 28.1. 

 

Merkittävimmistä tapahtumista ja tilaisuuksista, joissa kiltamme on ollut edustettuna 

vuoden aikana, on syytä mainita esim. Vöyrin koulun ja kanta-aliupseerikoulutuksen 

100v- juhla tammikuussa (26.1). 

Hannu Walliuksella oli kunnia olla rakentamassa ja viettämässä kyseistä juhlaa ja 

toimia yhtenä perinneyhdistyksen uuden lipun naulaajana. 

Kunniavartiossa paikalla olivat edustettuina kaikki puolustushaarat sekä RVL, 

Raja -ja merivartiokoulu. 

 

Jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlaa vietettiin näyttävästi Vaasassa helmikuussa 

(23-25.2)  

Vaasan torilla pidetyn paraatikatselmuksen jälkeen oli vuorossa ohimarssi. 

 



 
kuva 24.2 Vaasa 

Kuvassa vas. edessä insylil. Ari Nurkka, takana mvltn. Petri Kippola 

Oik. edessä mvltn. Timo Häyhä, takana mvylil. Rauno Kotilainen. 

Kyseinen kuva on myös Saksan jalkaväkiliiton ” Der Infanterist” julkaisussa, 

aihetta koskevassa artikkelissa. 
 

Valtakunnallisen 52. Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus ja Vaasan Sotaveteraanipiirin 

50-vuotisjuhla 10.3.2018 Vaasan kaupungintalolla, pj vaimoineen osallistui ja luovutti 

kiltamme onnitteluadressin. 

 

Maaliskuussa, 16.3 pääsimme yhteistyökumppaneidemme kanssa tutustumaan 

ulkovartiolaiva VLTurvaan Vaasan Vaskiluodon satamassa. Vierailun yhteydessä 

luovutimme alukselle kiltamme pöytästandaarin. 

 

Huhtikuussa, 27.4 Kansallista veteraanipäivän juhlaa vietimme Vaasan torilla. 

Kunnioitimme tilaisuutta osallistumalla lippulinnaan. 

 

20.5 Kaatuneiden muistopäivää kunnioitimme osallistumalla lippulinnaan sekä 

asettamalla kunniavartion miekoin (4 miestä) 1918 sankarihaudoille Vaasassa. 

 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n tämänvuotinen retkemme 

suuntautui Tampereelle 26-27.5 Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillan 

vastatessa järjestelyistä. Ohjelmassa oli mm. tutustuminen Satakunnan lennostoon, 

Pirkkalassa sekä veljesillallinenTampereen suomalaisella Klubilla. 

PäätöspäivänäTampereen Tuomiokirkossa pidetyn messun jälkeen, oli vuorossa vielä 

kirkon historiaan ja erityisesti sen vuoden 1918 tapahtumiin liittyvä esittely. 

 

1.6 Merivartiointia 88 vuotta. 

Länsi-Suomen merivartiosto toimeenpani järjestyksessään ensimmäisen  

Länsi-Suomen merivartioston perinnepäivän. 

Tilaisuus järjestettiin samanaikaisesti merivartioston esikunnassa sekä erikseen 

ennalta määrätyillä asemilla. Länsi-Suomen merivartioston komentaja komdri Marko 



Tuominen piti avauspuheen videoyhteyden välityksellä kaikille tapahtumassa mukana 

olleille asemille toiminta-alueella. 

Kiltamme osallistui Vallgrundin mv-asemalla kyseiseen tapahtumaan, mm. luovuttaen 

Killan myöntämät ”Taskupuukot” saajilleen (mvluutn. Miikka Rautavirta n:ro 7 ja 

vanhempi mvja Rasmus Vikström n.ro 8) sekä arpajaisten ja makkaroiden grillaamisen 

järjestelijänä. 

 

Osallistuimme myös näyttävästi Vaasan torilla kesällä 9.7 järjestettyyn 

Vapaudenpatsas 80v-juhlatilaisuuteen; Lippulinnaan sekä asettamalla kunniavartion, 

miekoin (4 miestä) patsaalle. Kunnioitettu veteraanimme Ivar Granskog oli läsnä  

muiden kutsuttujen veteraanien sekä lottien mukana. 

 

15-16.8 ErRjK :n valatilaisuus sekä Sodanajan rajajoukkojen veteraanien tapaaminen 

Raja- ja Merivartiokoululla, Immolassa, järjestettiin nykymuodossaan näillä näkymin 

viimeistä kertaa. Missä muodossa ja miten perinteet jatkuvat on mietinnässä ja työn 

alla. Illalla nautitun juhlapäivällisen yhteydessä Hannu Wallius, Merivartiokillan 

perustajajäsenenä vastaanotti arvostettuna huomionosoituksena Rajan 

Perinneyhdistyksen pöytästandaarin n:ro 77. 

Ennen valalounasta pidetyssä palkitsemis- ja huomioimistilaisuudessa 

Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen jakoi myöntämänsä 

Raja- ja Merivartioristit. 

Killastamme Merivartioristin vastaanotti mvluutn. evp Lars Carlsson. 

Raja-ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys, puheenjohtaja Martti Kukkosen johdolla 

kutsui kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen yhdistyksen Rajaoltermanniksi. 

Pj. luovutti RVL päällikölle 1.9 johdosta kiltamme onnitteluadressin sekä perinteiset 

karhunpäälasit. 

 

5.9 Vaasan sisäsatamassa järjestetyssä ”Nuku rauhassa” turvallisuuspäivän 

tapahtumaan osallistuivat pj. sekä Pertti Pörsti, joka toimi Sinisen Reservin 

edustajana. 

 

12.9 Merivartiomuseon tutkijoiden, Vilma Lempiäisen sekä Heikki Mustosen kutsumana 

osallistuimme Vallgrundin mv-asemalla merivartioesineiden tiedonkeruuiltaan. 

Tilaisuuden tarkoituksena oli auttaa valokuvien avulla tunnistamaan ja ajoittamaan 

esineitä, joista on säilynyt vain vähän tai ei lainkaan tietoja sekä kertomaan niiden 

käyttöön liittyviä kokemuksia, muistoja ja tarinoita taltioitaviksi myös jälkipolville. 

 

Syyskuun 25:s päivä pidimme Kiltamme hallituksen kokouksen. 

Edustajaksi Vaasan Kiltapiiri ry:n hallitukseen, Juhani Frangénin omasta esityksestä, 

valittiin Reijo Peräkorpi, joka on edustajamme myös Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i 

Vasa ry hallituksessa. 



 

Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet osallistumaan merivartioperinne- ja 

-kilta -, sekä veteraanityöhön. 

 

• Killan toimesta kerätään sekä tallennetaan Pohjanlahden Merivartioinnin historiaa 

haastatteluin sekä kuvien ja esineiden muodossa edelleen. 

• Kilta osallistuu Vaasan Kiltatalo ry:n toimintaan kiltatalon ylläpitämiseksi järjestettäviin 

talkoisiin. 

• Kilta pyrkii järjestämään tutustumisia mielenkiintoisiin kohteisiin mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

 

20.10 Satakunnan Rajamieskillan 30v- juhla Eurajoella, jolloin onnitteuadressin liäksi 

luovutamme veljeskillalle veneviirin. (pj vaimoineen edustajina) 

 

6.12 Itsenäisyyspäivä perinteiseen tapaan Vaasassa.  

 

15.12 Valloniassa viettämämme vuosijuhlan myötä valmistaudumme jouluun. 

Huomioimiset sekä joulupuuro ja -kahvi, vuosijuhlamme yhteydessä, päättää kuluneen 

toimintavuoden 2018.  

 

24.12 Jouluaaton kunniavartio Sankarihaudoilla Vaasassa, miekoin (4 miestä), 

perinteiseen tapaan 

Suositellaan jäsenten osallistumista kotiseutunsa Sankarihaudoilla 

Kunniavartiotoimintaan. Tästä toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua 

puheenjohtajalle.  

 

Kilta tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.merivartiokilta.fi , jäsenille 

kirjeitse jaettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä ja esim. Radio Vaasassa 

tarvittaessa. 

Kotisivuilla olevaa toimintakalenteria päivitetään tarpeen mukaan. 

 

Olemme kuluvan vuoden aikana saaneet alla mainitut uudet jäsenet toimintaamme 

mukaan; 

Leila Häyhä, mvkaptl evp Seppo Penttilä, mvltn Petri Kippola, mvmest evp Kari 

Tikkamäki sekä mvmest Mika Ahola. 

 

Tervetuloa joukkoon. 

http://www.merivartiokilta.fi/
http://plmvk.c5sgp7nb.c5.suncomet.fi/uploadkuvat/Tuotteet/isannanviirit_vaaka_400pxS.png


 

Jäsenmaksuasiaa 

 

Valitettavasti vieläkin joitain suorituksia kirjanpitomme mukaan puuttuu.  

Tästä rahastonhoitajamme on ilmaissut huolensa. 

Mikäli aikomuksena on jäsenyyttä jatkaa, niin kehotamme ystävällisesti hoitamaan 

asian kuntoon pikimmiten ja säännöllisesti vuosittain. 
             

         Tiedot jäsenmaksusta ja sen suorittamisesta vielä ohessa. 

 

Revontulien ja syksyn väriloisteesta nauttien toivotan kaikille 

hyvää syksyn jatkoa. 

 
pj. Timo Häyhä 

 
 

KILLAN JÄSENMAKSU v 2018 

Pyydetään suorittamaan huhtikuun kuluessa. 
 

Jäsenmaksu  25 €    kannatusjäsenmaksu 50 € 

Medlemsavgif  20 €   stödmedlemsavgift     50 € 

 

tili on:  567008-2223319 

IBAN FI2956700820223319 

pankkiyhteys; Vaasan Osuuspankki Alatori 

 

Jäsenmaksuna  Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:lle  

kiltamme suorittaa 1 € / killan jäsen 

 
Pohjanlahden Merivartiokillan vuoden 2018 jäsenmaksun maksu (lomake pdf tiedostona): 
Botniska vikens Sjöbevaknings gilles år 2017 medlemsavgift: 

Tilinumero: 

Kontonummer: 

FI29 5670 0820 2233 19 

Saajan nimi: 

Mottagare: 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry 

Botniska vikens Sjöbevaknings gille rf  

Viitenumero: 

Ref. nro: 

1 61208 

Määrä: 

Summa: 

25€ 

Eräpäivä: 

Förfallodag: 

30.4.2018 

https://merivartiokilta.fi/doc/PLMVK/Pankkisiirto2018-1.pdf


 

Pankkisiirto 
 
Klikkaa suurennokseen pankkisiirtolomakkeella ja voit lukea viivakoodin maksua varten. 

Jos maksaja eri kuin jäsen, niin erillinen ilmoitus sähköpostiin 'talous@merivartiokilta.fi' siitä, 
kenen jäsenmaksusta on kysymys. (Viitemaksuissa ei viesti välity.) 

Että kilta voi toimia ja täyttää velvoitteensa on jäsenmaksun suorittaminen tärkeää! 

JOKAINEN VOI TARKISTAA HENKILÖKOHTAISEN TILANTEENSA  
 

Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi 

 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry     Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf  
hallitus                                            styrelse 
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