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                      JÄSENTIEDOTE        1/2019 

       perustettu  MEDLEMSBULLETIN      
          16.12.2003 

           grundad 

 

      Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet 
 

    
Kevät etenee ja kilta jatkaa toimintaansa RVL100v juhlavuoden merkeissä. 

21.3 vuosipäivää vietettiin mukavissa tunnelmissa lämminhenkisesti historiallisessa 

miljöössä Turun Linnassa. 

 

Vuosikokous: 

Killan vuosikokous pidettiin Sotilaskodissa, Vaasassa, tiistaina 5.3.2019 klo 18:00 

alkaen. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Häyhä ja sihteeriksi Pertti Pörsti sekä 

pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Järvinen ja Rauno Kotilainen. 

Kokouksen avauksen jälkeen julkistettiin hallituksen jäsenten valitsema” Vuoden 2019 

Kiltalainen”. 

Ylivoimaisesti eniten ääniä saaneelle kiltaveli Hannu Walliukselle luovutettiin kyseisen 

tittelin kunniaksi perinteisesti akvarelli Hannu Ojalan ” VL Kaakkuri” -taulusta. 

Edellisenä vuonna Vuoden Kiltalaiseksi valittu Veijo Järvinen vastaanotti vedoksen 

taulusta, muistoksi vuoden 2018 nimityksestään. 

Kokous hyväksyi v 2018 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä taseen ja 

kuuli varatoiminnantarkastajan (Matti Hakamäki) tarkastuskertomuksen, minkä 

jälkeen killan hallitukselle sekä toimihenkilöille myönnettiin yksimielisesti tili- ja 

vastuuvapaus. 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion, 

jotka hyväksyttiin sellaisenaan. 

Killan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet varajäsenineen sekä toimihenkilöt, 

valittiin yksimielisesti. 

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidettiin valitun hallituksen 

järjestäytymiskokous. 

Hallituksen kokoonpano; puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenineen sekä toimihenkilöt 

tehtävineen; 

Killan puheenjohtaja Timo Häyhä, varapuheenjohtaja Ari Nurkka, 

sihteeri Pertti Pörsti; muut jäsenet; Christer Eklund, Juha Dahlbo, Veijo Järvinen, 

Pentti Mäenpää, Kari Tikkamäki (uusi), Christer Sid, Reijo Peräkorpi sekä Hannu 

Wallius 

 

Varajäsenet: Lars Carlsson, Juhani Frangén, Heikki Kaján, Elis Nykvist ja Teuvo 

Romppanen (uusi) 
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Liisa Mäenpää jatkaa Rahastonhoitajana. 

Kimmo Rantanen toiminnantarkastaja, Rauno Kotilainen varatoiminnantarkastaja. 

Pentti Mäenpää jatkaa killan kotisivujen web-masterina, 

Martin Saarinen killan ja L-SMV:n yhdyshenkilö.  

Christer Sid varusmestari ja I lipunkantaja.  

Pertti Pörsti sihteeri ja II lipunkantaja. 

Killan hallituksen edustajiksi valittiin: 

Reijo peräkorpi Vaasan Kiltapiiri ry:n hallitukseen sekä edustajaksemme myös 

Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa ry hallitukseen.  

Kurssit ja koulutus: Yhdyshenkilö Hannu Wallius. 

 

Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet ja osallistuvat merivartioperinne-, 

ja -kilta -, sekä -veteraanityöhön. 

Kunniajäsenemme on v-amir Jaakko Smolander, 

Killan kokous hyväksyi hallituksen esityksen kutsua Kunniapuheenjohtajakseen Hannu 

Walliuksen. 

 

Hallituksen kokoonpano yhteystietoineen; 

Kotisivuilta sekä liitteessä 
 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys  
https://www.rajanperinneyhdistys.fi/ 

 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n piti vuosikokouksensa perjantaina 

8.3.2019 Rajatalossa, Helsingissä. 

Puheenjohtajana jatkaa perustamisestaan lähtien Martti Kukkonen. 

Timo Häyhä valittiin jatkamaan RMVJPY:n hallituksen jäsenenä. 

  

Tänä vuonna Rajan Perinneyhdistyksen ”Perinnepäivät” suuntautuu Kiteelle 25-26.5. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n hallituksen kokous pidetään 

seuraavan kerran Kiteellä Perinnepäivien yhteydessä edeltävänä päivänä 24.5. klo 16 

alkaen erillisen ohjelman mukaan. (liitteenä) 

 

”Kiteen rajakilta toivottaa Raja- ja merivartiokillat lämpimästi Tervetulleeksi 

Rajan Perinnepäiville Kiteelle ja Tohmajärvelle liitteessä olevan ohjelman 

mukaisesti 25. - 26.5.2019”. 

 

Ystävällisin terveisin, Timo Päivinen, puh. 050 374 522 

 

Merivartiolaitoksen (89v) vuoispäivää 1.6 vietetään 

Länsi-Suomen merivartioston toimeenpanemana ”Perinnepäivänä” 

toista kertaa.  Huom. Kuluvana vuonna tilaisuus järjestetään 7.6.  

Kiltamme osallistuu Vallgrundin mv-asemalla järjestelyihin ja ansioituneiden 

henkilöiden huomioimiseen viime vuotiseen tapaan ja mahdollisuuksien mukaan päivän 

arvokkuutta entisestään lisäten ja sen merkitystä korostaen. 

 

https://www.rajanperinneyhdistys.fi/
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Kilta tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.merivartiokilta.fi , jäsenille 

kirjeitse jaettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä ja esim. Radio Vaasassa 

tarvittaessa. Toimintakalenteria päivitetään tilanteen mukaan. 

 

Kilta on hankkinut uuden erän ”Isännän viirejä ” jäsenistölle tilattavaksi. 

Tiedustelut näitä ja muita tuotteita koskien varusmestarilta. Viirejä saa tilata: 

lomakkeella: https://merivartiokilta.fi/tilauslomake 
tai sähköpostilla myynti@merivartiokilta.fi  tai christer.sid@gmail.com hintaan 70€ + 
toimituskulu 

 

 

  Christer Sid 

ösbvm i a. 

rustmestare  

varusmestari 

 

050-307 4597 

myynti@merivartiokilta.fi 

christer.sid@gmail.com 

 
 

Toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen täyttää velvoitteensa ja maksaa 

jäsenmaksunsa säännöllisesti vuosittain. 

 

Pankkisiirtolomakkeet ovat erillisenä liitteenä, 

 

JOKAINEN VOI TARKISTAA HENKILÖKOHTAISEN TILANTEENSA  

Liisa Mäenpää 

lähihoitaja, rah.hoit. evp 

rahastonhoitaja PLMVK 

Kirkkopuistikko 9 B 

65100 VAASA 

044 5424263 

Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi  
 

Kiltamme hallitus toivottaa kaikille 

 

Hyvää ja menestyksellistä juhlavuotta. 
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