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tammikuu 27.01.2019 ”Tammisunnuntai” (tammikuun viimeinen sunnuntai, 

killan lippu osallistuu) 
 

 31.01.2019 L-SMV:n 15. vuosipäivä 
 

helmikuu 05.02.2019 Killan hallituksen kokous 
 

maaliskuu 05.03.2019 Viestijoukkojen vuosipäivä  

 

 08.03.2019 Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n 

vuosikokous RAJATALO H:ki 1+2 killan osaottajaa 

 

 xx.03.2019 Killan vuosikokous, Sotilaskoti Vaasa 

  

 xx.03.2019 Vaasan Kiltapiiri ry kevätkokous 

 

 21.03.2019 RVL 100v vuosipäivä 
 

  
huhtikuu xx.04.2019 Vaasan Kiltatalo ry vuosikokous 

 

 24.04.2019 Killan perinnejoukko-osaston PLMV:n vuosipäiv. 

 

 27.04.2019 Kansallinen veteraanipäivä; Lippulinna 

 

 27.04.2019 Sininen Reservi ry vuosikokous Suomenlinnassa 
 

 

toukokuu 17.05.2019 Sininen Reservi ry:n vuosipäivä 

 

 20.05.2019 Kaatuneiden muistopäivä. Jumalanpalvelus, 

   Kiltamme Kunniavartio miekoin Vaasan v 1918 

Vapaussodan sankarihaudoilla. 

Killan lippu osallistuu perinteiseen lippulinnaan. 

  Killan edustaja avustaa seppelpartiossa. 

  (Suomen Ilmailupatsas) 

 



 25.-26.05.2019 RMVJPY:n kesäretki Kiteelle, killan lippu mukaan 

 

Rajan Perinneyhdistyksen hallitus kokoontuu 24.5 eri 

ohjelman mukaan 

 

kesäkuu 08.06.2019 Merivartioinnin 89, vuosipäivä. Länsi-Suomen 

merivartiosto toimeenpanee järjestyksessään toisen 

Länsi-Suomen merivartioston ”Perinnepäivän” 

lauantaina 1.6.2019. Kiltamme osallistuu Vallgrundin mv-

asemalla kyseiseen tapahtumaan. 

Huomioimiset: killan myöntämien ’Taskupuukkojen’  

luovutus valituille saajilleen  

 

 04.06.2019 Puolustusvoimat 101 v lippujuhlanpäivä. Killan lippu  

osallistuu lippulinnaan lipunnoston yhteydessä 

Perinnemuurilla 
 

heinäkuu 08.07.2019 Merivoimat 101v vuosipäivä 

 

 vko.xx.2019 Kiltamme talkoovuoro Vaasan Kiltatalolla 
 

elokuu xx.-xx.08.2019 Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n  

  hallituksen kokous, ErRjK:n valatilaisuus, Meri- ja 

rajavartioristillä huomioiminen, sa-rajajoukkojen 

perinnetapaaminen Raja- ja merivartiokoulu, Immola 
 

syyskuu xx.09.2019 Teatteri, konserttimatka tai retki/tutustumiskäynti 

 

 xx.09.2019 Sisäsatamassa ’Turvallisuuspäivä’ 
 

lokakuu xx.10.2019 Loppuvuoden isänmaallisten tapahtumien järjestely- 

kokous hallintotalo? (Vaasan kaupungin edustaja 

kutsuu) 
 

marraskuu xx.11.2019 Meripuolustuspäivä  

 
 

joulukuu 06.12.2019 Itsenäisyyspäivän tilaisuudet myöhemmin ilmoitettavan 

ohjelman mukaan  

 

  14.12.2019 MPK:n vuosipäivä 

 

  16.12.2019 Killan 16. vuosipäiväjuhlan vietto 

Joulupuuro, jouluun valmistautuminen. 

  (Vaasan sotilaskoti) 

 

 24.12.2019 Jouluaaton kunniavartio Sankarihaudoilla Vaasassa  

vähintään 1 vaihto miekoin. 

(suositellaan jäsenten osallistumista kotiseutunsa 

Sankarihaudoilla kunniavartiotoimintaan) 
 



Lisäksi:  Kuluvan vuoden aikana killan toimesta kerätään sekä 

tallennetaan edelleen Pohjanlahden Merivartioinnin 

historiaa haastatteluin sekä kuvien ja esineiden 

muodossa. 

 

Kilta osallistuu Vaasan Kiltatalo ry:n toimintaan 

kiltatalon ylläpitämiseksi järjestettäviin talkoisiin. 

 

Kilta pyrkii järjestämään tutustumisia mielenkiintoisiin 

kohteisiin mahdollisuuksien mukaan. 
 

 

Vuosi 2020 År 
 

tammikuu 26.01.2020 ”Tammisunnuntai” (tammikuun viimeinen sunnuntai, 

killan lippu osallistuu) 
 

 31.01.2020 L-SMV:n 16. vuosipäivä 

 

 ps. Kaikkien järjestöjen tilaisuuksien tarkka ajankohta ei ollut  

 toimintakalenteria laadittaessa tiedossa tai saattavat muuttua! 

 


