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      Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet 

 
 

Toimintamme 16. vuosi on edennyt jo pitkälle syksyyn, talven kynnykselle. 

Vietämme kautemme päätös- ja vuosijuhlapäivää perinteisesti Vaasan kasarmin 

Sotilaskodissa, ma 16.12 klo 18 alkaen. 

Kutsu ilmoittautumisohjeineen lähetetään tämän tiedotteen yhteydessä. 

 

Alla kertauksena muutama tapahtuma kuluvan vuoden ajalta killan toimintaan liittyen. 

 

Valitettavasti, kuluva vuosi alkoi ikävissä tunnelmissa, kun pitkäaikainen 

toiminnantarkastajamme kiltaveli mvkaptl evp Raimo Yli-Jouto siunattiin ja  

saateltiin viimeiselle matkalle. 

Vartioston havuseppeleen laski Vallgrundin mv-aseman päällikkö  

mvkaptl Martin Saarinen ja Killan havuseppeleen mvluutn evp Hannu Wallius. 

Asetimme omaisten pyynnöstä kunniavartion arkun äärelle tilaisuuden ajaksi. 

 

Syyskuussa ajasta iäisyyteen nukkui miinanraivaajaveteraani, kiltaveli 

merivartioylipursimies evp Toivo Leponiemi. 

7.6 Hänelle luovutettiin, kotonaan Vaasassa, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön 

kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran myöntämä Merivartioristi 

n:ro 36, Luovuttajana oli Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja, 

kom Petteri Partanen. Läsnä luovutustilaisuudessa olivat myös kiltamme edustajat. 

(M Saarinen, H Wallius, T Häyhä) 

 

Niin ikään, syyskuun lopulla. RVL:n päällikkö kenraaliluutnantti Ilkka Laitinen 

menehtyi ankaran sairauden uuvuttamana. 

Hänelle luovutimme Merivartioinnin aloittamisen 89- vuosipäivänä 1.6.2019 killan 

standaarin n:ro 63. 

 

Otamme osaa omaisten suruun. 

Kiltamme kunnioittaa perinteisesti jäsentemme sekä ammattiveljien muistoa, omaisten 

toiveiden mukaan ja heitä tukien. 



 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n tämänvuotinen retkemme 

suuntautui Kiteelle ja Tohmajärvelle 25-26.5 Kiteen Rajakillan vastatessa 

järjestelyistä.  

Killastamme 3 pariskuntaa osallistui hienosti järjestettyyn tapahtumaan. 

Yhteensä päivien aikana järjestettyihin eri tilaisuuksiin osallistui RMVJPY:n 

historian tähänastinen ennätysmäärä yli 120 henkeä. 

Päätöstilaisuudessa vastaanotimme Kiteen Rajakillan standaarin kiitoksena 

pitkäaikaisesta ja hyvästä yhteistyöstä.  

Kiitos Kitee. 

 

Länsi-Suomen merivartioston toista perinnepäivää vietettiin 7.6 

Vallgrundin mv-asemalla poutaisessa ja lämpimässä säässä. 

 

Kiltamme osallistui kyseiseen tapahtumaan, mm. luovuttaen 

Killan myöntämät ”Taskupuukot” saajilleen (mvluutn. Torbjörn Enroth n:ro 9 ja 

vanhempi mvja Daniel Snellman n:ro 10) sekä arpajaisten ja makkaroiden grillaamisen 

järjestelijänä. Suuret kiitokset tästä jälleen kerran puuhamiehille Veijo Järviselle ja 

Erkki Hietaselle. 

 

Lahjoituksena vastaanotimme rva Maire Yli-Joudon edesmenneen 

puolison, kaptl evp Raimo Yli-Joudon, Merivoimien päällystömiekan. 

Kyseistä miekkaa, johon on kaiverrettu henkilön nimen lisäksi killan logo,  

voidaan tarvittaessa käyttää edelleen kunniavartiotoiminnassa. 

Miekkavyön saimme lahjoituksena jo aiemmin. 

 Luovutuksen suoritti LSMV apulaiskomentaja kom Petteri Partanen 

killan edustaja pj. T Häyhälle. 

Kiltamme hallituksen esityksestä keväällä pidetyssä vuosikokouksessa, 

mvluutn evp Hannu Wallius, kutsuttiin Kunniapuheenjohtajaksi. 

Tämä julkistettiin luovuttamalla saajalleen mvluutn evp Reijo Peräkorven valmistama 

Kunniapuheenjohtajan kaulakilpi. 

Samassa yhteydessä luimme Kunniajäsenemme vara-amiraali evp  

Jaakko Smolanderin lämpimän tervehdyksen perinnepäivän viettäjille 

ja killan jäsenille. 

Erityisesti siinä kiiteltiin ja onniteltiin Kunniapuheenjohtajaamme, Hannu Walliusta, 

keskeisenä ideoijana ja käytännön toimijana. 

 

Muut palkitsemiset sekä huomioimiset: 

1.6.2019 on Länsi-Suomen merivartioston komentaja, kommodori Marko Tuomiselle, 

luovutettu Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n standaari n:ro 62 merivartioperinteen 

hyväksi tehdystä työstä. 



 

Raja- ja merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry hallituksen  

1.6.2019 myöntämät Hopeiset Ansiomerkit: 

n:ro 42 teknikerkaptenlöjtnant Karl-Gustav Westergård, 

n:ro 43 sjöbevakningslöjtnant Klas Back, 

n:ro 44 sjöbevakningsmästare Bo-Erik Åström, 

n:ro 45 sjöbevakningsmästare Ivar Ohls, 

n:ro 46 rouva Marita Peurón, 

n:ro 47 mvluutnantti Timo Häyhä 

 

Onnittelut huomioiduille sekä Kunniapuheenjohtajallemme 

merkkipäivän johdosta ja perinnepäivänä täyteen tulleista pyöreistä vuosista. 

 

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. 

Seuraavan kerran perinnepäivät järjestetään ensi vuonna 22-23.8.2020 Kotkassa. 

Suomenlahden Merivartiokillan isännöimänä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. 

Sinne toivotaan runsasta osanottoa ja aktiivisuutta myös meiltä.  

 

Myönnetyt Merivartioristit 2019: 

36  7.6.2019  Miinanraiv.vet mvylipursim Leponiemi Toivo  PLMVK 

37  16.8.2019  Toimitusjohtaja Järvinen Veijo  PLMVK 

38  16.8.2019  Yrittäjäneuvos Gästgivars Lars-Erik  PLMVK 

      

 

9-11.8.2019 Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Vaasassa; 

-Puolustusvoimien tervehdys, PPR Pohjanmaan aluetoimisto, 

evl Mauri Etelämäki. Lisäksi kuulimme VaaRPston entisen komentaja  

kommodori Hannu Luukkosen tervehdyksen ja lyhyen historiakatsauksen. 

Luento Suomen meripuolustuksen tulevaisuudesta vara-amiraali Veijo Taipaluksen 

esittämänä oli kuulemisen arvoinen ja vertaansa vailla. 

 

 

29.9.2019 Vaasan Sotilaskotiyhdistys ry. täytti 100 vuotta. 

Onnittelut kunnioitettavasta iästä ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 

Osallistuimme useiden muiden yhdistysten kanssa yhteiseen lahjakeräykseen, jolla 

hankittiin uusi kaukosäätimellä ohjattava heijastinkangas asennuksineen Vaasan 

Sotilaskotiin. 



Vastaanottotilaisuudessa onnitteluadressin lisäksi luovutimme ” Merivartiointia 75v ” -

kirjan killan leimalla ja pj:n allekirjoituksella varustettuna. 

 

 

 

 

Kiltamme sai 15 kpl RVL 100v -juhlateoksia ”TARINOITA RAJALTA” 

jaettavaksi aktiivisille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneille. 

Yksi teos on jäsenistömme lainattavissa varusmestarilta.  

C Sid.  
christer.sid@gmail.com 

050-307 4597 

Kaksi kirjaa on säästetty myöhempään käyttöön, esim. lahjaksi. 

 

 

Syyskuun 24:s päivä pidimme Kiltamme hallituksen tämän syksyn ensimmäisen 

kokouksen. Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.11.2019 klo 18:00 sotilaskodissa. 

 

 

 

 

 

26.10 Sininen Reservi ry:n järjestämänä ja Merivoimien kutsumana 

Meripuolustuspäivään Merisotakoululla, Suomenlinnassa osallistuivat 

killastamme T Häyhä ja P Pörsti. 

Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju sekä Sininen Reservi ry: n 

puheenjohtaja Antti Rautiainen vastaanottivat vieraat päätöstilaisuudessa. 

 

6.12 Itsenäisyyspäivää vietetään perinteiseen tapaan Vaasassa. 

Kunniavartioon Vaasan Sankarihaudoilla 1918, seppeleiden laskun ajaksi,  

osallistuvat A. Nurkka ja T Häyhä.  

Kaupungintalolla juhlatilaisuus alkaa klo 15. 

 

24.12 Jouluaaton kunniavartio Sankarihaudoilla Vaasassa, miekoin 

(täysvaihto, 4 miestä), myös perinteiseen tapaan  

(T Häyhä, P Kippola, A Nurkka, M Saarinen) 

Varalla R Kotilainen 

Vartiot 13:30-15:30 aikana. Kiltamme vartiovuoro tänä vuonna klo 14-14:30 
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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. paikallisradiossa 

tarvittaessa. 

Kotisivuilla olevaa toimintakalenteria päivitetään tarpeen mukaan. 

 

 

Olemme kuluvan vuoden aikana saaneet seitsemän (7) uutta jäsentä 

toimintaamme mukaan 

Tervetuloa joukkoon. 

 

 

Kilta on hankkinut erän ”Isännän viirejä ” jäsenistölle tilattavaksi. 

Näitä on vielä saatavissa. 

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 

 
 

Jäsenmaksuasiaa 

 
            Tiedot jäsenmaksusta ja sen suorittamisesta ohessa. 

 
 

KILLAN JÄSENMAKSU v 2019 

Pyydetään suorittamaan huhtikuun kuluessa. 
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Jäsenmaksu 25 €    kannatusjäsenmaksu 50 € 

Medlemsavgif 25 €   stödmedlemsavgift     50 € 

 

tili on: 567008-2223319 

IBAN FI2956700820223319 

pankkiyhteys; Vaasan Osuuspankki Alatori 

 

Jäsenmaksuna Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:lle  

kiltamme suorittaa 1 € / killan jäsen 

 
Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi 

 

Toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen täyttää velvoitteensa ja maksaa 

jäsenmaksunsa säännöllisesti vuosittain. 

Valitettavasti useita suorituksia jäsenmaksujen osalta 

on kirjanpitomme mukaan vielä maksamatta. 

Pyydämme ystävällisesti suoritukset vielä maksamatta olevilta mahdollisimman pian. 

 

HENKILÖKOHTAISEN TILANTEENSA voi tarkistaa yhteydenotolla: 

 

Liisa Mäenpää 

lähihoitaja, rah.hoit. evp 

rahastonhoitaja PLMVK 

Kirkkopuistikko 9 B 

65100 VAASA 

044 5424263 

Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi  
 

 

 
 

 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry     Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf  
hallitus                                            styrelse 
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