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                      JÄSENTIEDOTE        1/2020 

       perustettu  MEDLEMSBULLETIN      
          16.12.200 
           grundad 

 

      Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet 
 

    
Kevät etenee ja kilta jatkaa toimintaansa merivartioinnin 90v juhlavuoden 

merkeissä. 

 

Vuosikokous: 

Killan vuosikokous pidettiin Sotilaskodissa, Vaasassa, tiistaina 10.3.2019 klo 18:00 

alkaen. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Wallius ja sihteeriksi Pertti Pörsti 

sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Christer Sid ja Martin Saarinen. 

” Vuoden Kiltalainen” valitaan hallituksen aiemmin tehdyn päätöksen mukaan 

ainoastaan kun siihen katsotaan aihetta olevan. Ei siis välttämättä vuosittain. 

Kokous hyväksyi v 2019 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä taseen ja 

kuultiin toiminnantarkastaja Kimmo Rantasen antama tarkastuskertomus, minkä 

jälkeen killan hallitukselle sekä toimihenkilöille myönnettiin yksimielisesti tili- ja 

vastuuvapaus. 

Killan 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, Christer Sid, Reijo Peräkorpi sekä Hannu Wallius 

 

Varajäsenet: Lars Carlsson, Ronald Pått (uusi), Heikki Kaján, Elis Nykvist ja 

Pekka Palmu (uusi). 

 

Liisa Mäenpää Rahastonhoitaja. 

Kimmo Rantanen toiminnantarkastaja, Rauno Kotilainen varatoiminnantarkastaja. 

Pentti Mäenpää killan kotisivujen webmaster. 

Martin Saarinen  L-SMV:n edustaja.  
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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. 

 

Kunniapuheenjohtaja on mvluutn Hannu Wallius. 

Kunniajäsenemme on v-amir Jaakko Smolander, 

 

Hallituksen kokoonpano yhteystietoineen; 

Kotisivuilta sekä liitteessä 
 

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

 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n perjantaina 

13.3.2020 Rajatalossa, Helsingissä pidettäväksi suunniteltu vuosikokous on 

siirretty varotoimena koronavirustilanteen vuoksi myöhempään ajankohtaan. 

 

Tänä vuonna Rajan ”Perinnepäivät” suuntautuu Kotkaan 21-23.8. 

Järjestelyvastuussa ovat Suomenlahden Merivartiokilta ry yhdessä 

Rajavartiolaitoksen kanssa. 

 

Merivartioinnin (90v) vuosipäivä 1.6 

Mahdollisista juhlallisuuksista ilmoitetaan myöhemmin. 

  

Kilta tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.merivartiokilta.fi , jäsenille 

kirjeitse jaettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä ja esim. paikallisradiossa 

tarvittaessa. Toimintakalenteria päivitetään tilanteen mukaan. 

 

https://www.rajanperinneyhdistys.fi/
http://www.merivartiokilta.fi/
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Tuotteet: 

Tuotetiedot lähemmin kotisivuilla: https://merivartiokilta.fi/myyntituotteet 

Kilta on hankkinut uuden erän veneviirejä tilattavaksi. 

Tiedustelut näitä ja muita tuotteita koskien varusmestarilta.  
Viirejä saa tilata kotisivujen lomakkeella: https://merivartiokilta.fi/tilauslomake 
tai sähköpostilla myynti@merivartiokilta.fi  tai christer.sid@gmail.com hintaan 25€ + 
toimituskulut 
 

 
 
Myös Isännän viirejä on vielä saatavilla 70€ + toimituskulut 

 

 

  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 

rahastonhoitaja PLMVK 

044 5424263 

Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi  
 

Kiltamme hallitus toivottaa kaikille 

Hyvää kevään jatkoa 
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