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      Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet 

 
 

Toimintamme 17. vuosi on edennyt jo lähes talvipäivän seisauksen kynnykselle, 

joten ainakin kalenterin ja luonnon kiertokulun mukaan odotettavissa on valoisampia 

aikoja. 

Keväällä 10.3.2020 ehdimme pitää killan vuosikokouksen vielä normaaliin tapaan. 

Pian tämän jälkeen, koronatilanteesta johtuen, käytännössä lähes kaikki kiltaan 

liittyvät tapahtumat ja kokoontumiset peruuntuivat tai siirrettiin myöhemmin 

pidettäviksi. 

Näistä esimerkkeinä voidaan mainita mm. killan hallituksen kokoukset kevään ja 

osittain syksynkin osalta sekä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry 

maaliskuulla Rajatalolla Helsingissä pidettäväksi suunniteltu vuosikokous. 

Tuo kokous on edelleen pitämättä ja siirtyy vielä ensi vuoden puolelle. 

Merivartioinnin 90 v juhlavuoden kunniaksi suunnitellut tilaisuudet kevään aikana 

Turussa kuin myös ” Rajan Perinnepäivät” elokuussa Kotkassa on jouduttu vallitsevan 

tautitilanteen johdosta siirtämään vuodella eteenpäin. 

Seuraavan kerran Rajan perinnepäivät pyritään siis järjestämään näillä näkymin ensi 

vuonna Kotkassa, Suomenlahden Merivartiokillan isännöimänä, yhteistyössä 

Rajavartiolaitoksen kanssa. 

Palataan näiden tapahtumien osalta asiaan, kun saamme päivitettyä tietoa.  

Toteuttamatta jäi vielä myös suunnitelmissa ollut tutustumisvierailu entiselle 

Kummelgrundin merivartioasemalle Skaftungissa. Ehkä sekin järjestyy aikanaan. 

 

Vallitsevien ja voimassa olevien suositusten/ kokoontumisrajoituksien vuoksi emme 

myöskään vietä kautemme päätös- ja vuosijuhlapäivää perinteisesti 16.12. 

Terveysturvallisuus edellä toimimme ennen kaikkea muuta. 

 

 



Valitettavasti kevät alkoi ikävissä tunnelmissa, kun vastaanotimme suruviestin, 

kiltaveli ja hallituksemme varajäsen, merivartiomestari Elis Nykvistin poismenon 

johdosta. 

Merivartiomestari evp. Elis Nykvist menehtyi 26.3.2020 sairauskohtaukseen. Nykvist 

aloitti uransa 1.11.1968 Gåshällanin merivartioasemalla ja jäi eläkkeelle 1.11.1993 

aseman päällikkönä Kokkolan merivartioasemalta. Siunaustilaisuus pidettiin 18.4 

Raippaluodon kirkossa lähimpien läsnä ollessa. 

8.4.2020 keskuudestamme poistui kiltaveli mvylip Erik Nåhls. 

Siunaus toimitettiin läheisten läsnä ollessa vain viikko edellisestä 25.4.2020,  

 niin ikään Raippaluodon kirkossa. 

Otamme osaa omaisten suruun. 

Kiltamme kunnioittaa perinteisesti jäsentemme sekä ammattiveljien muistoa, omaisten 

toiveiden mukaan ja heitä tukien. 

 

Alla kertauksena lyhyesti maininnat tapahtumista, jotka saimme rajoitteet 

huomioiden, kaikesta huolimatta toteutettua kuluvan vuoden ajalta. 

 

Palkitsemiset sekä huomioimiset vuoden 2020 aikana. 

 21.8.2020 Pohjanlahden Merivartiokilta ry järjesti kevään ja alkukesän 

aikana palkituille huomioimistilaisuuden Vallgrundin merivartioasemalla, 

Länsi-Suomen merivartioston tukiessa ja aseman henkilöstön 

aktiivisesti avustaessa järjestelyissä.   

Tilaisuuteen oli kutsuttu huomioitujen lisäksi Killan hallituksen jäseniä, varajäseniä ja 

toimihenkilöitä. Mv-aseman työvuorossa oleva henkilöstö osallistui tapahtumaan 

mahdollisuuksiensa mukaan. 

Merivartioaseman Päällikön sekä Killan puheenjohtajan alkutervehdysten jälkeen 

pidimme hiljaisen hetken kuluvan vuoden aikana menehtyneiden kiltaveljiemme 

muistolle sekä otimme osaa juhannuksena virkatehtävissä menehtyneen ammattiveljen 

poismenon johdosta.  

 

Merivartioinnin 90- vuotispäivä 1.6.2020 Raja- ja Merivartiojoukkojen 

Perinneyhdistys ry. Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionförening r.f.  

Hallituksen myöntämät huomionosoitukset. 
 

Pöytästandaari n:ro 79 sbm ia. Christer Sid 

Ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä raja- ja merivartiojoukkojen historian sekä 

perinteen ylläpitäjänä ja vaalijana. 

 

Kultainen ansiomerkki Förtjänstemärket i guld:  

n:ro 38 mvmest evp Heikki Kaján  

n:ro 39 teknkaptl ia. Jarl Blom  



n:ro 40 sbmäst ia. Elis Nykvist (merkki luovutettu omaisille siunaustilaisuudessa). 

Erityisistä ansioista på grund av särskilda förtjänster. 
 

Hopeinen ansiomerkki Förtjänstemärket i silver: 

n:ro 52 sbmäst ia. Gustav Strandback 

n:ro 53 sbpremltn ia. Per- Erik Gammelgård  

n:ro 54 sbmäst ia. Boris Strandback  

n:ro 55 sbm ia. Kenth Nabb  

n:ro 56 vanh.mvja evp Eero Vaitiniemi 

  

Maanpuolustusmitalitoimikunnan myöntämä  

Maanpuolustusmitali kultaisella soljella, muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin 

osallistumisesta, luovutettiin luutnantti Petri Kippolalle. 

 

Pääosa huomionosoituksista oli Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen 

myöntämiä. 

1 standaari, 3 Kultaista Ansiomerkkiä sekä 5 Hopeista Ansiomerkkiä sekä 

Maanpuolustusmitalitoimikunnan myöntämä Maanpuolustusmitali, kultaisella soljella. 

Edellä mainittujen lisäksi kunniapuheenjohtajamme Hannu Wallius luovutti 

Aatto Häkkiselle, kunniakirjan kera, 

PV MAAVE:n myöntämän solkikorotuksen vuoksi, Viestiristiin kultaisen soljen. 
 

Killan Taskupuukot: 

Vartiolaiva Uiskolla luovutettiin Tuomas Salovaaralle taskupuukko n:ro 11. 

Luovuttajana toimi vartiolaiva Uiskon päällikkö kapteeniluutnantti Ilkka Sahla. 

Vanhempi merivartija Maria Vesterinen, Virpiniemen mv-asemalta, vastaanotti 

taskupuukon n:ro 12. 

Luovuttajana tässä tilaisuudessa oli LSMV komentaja kommodori Marko Tuominen. 

 

Erityisistä ansioista Rajavartiolaitoksen perinne- ja kiltatyön hyväksi 

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt 

Merivartioristit: 

seuraaville henkilöille 22.8.2020: 

nro 39: kommodori evp Isto Mattila 

nro 40: teknikkokapteeniluutnantti evp Gustav Rönn 

nro 41: toimitusjohtaja Jyrki Hukkataival - nro 42: toimitusjohtaja Hannes Porkka 

nro 43: laitosmies Stig Björklund - nro 44: komentajakapteeni evp Paul Karle - nro 45: 

kapteeniluutnantti Tommi Salopelto 

 

Vallgrundin merivartioaseman päällikkö Martin Saarinen luovutti 

mv-asemalla 11.9.2020 pidetyssä huomioimistilaisuudessa 

Merivartioristit Gustav Rönnille sekä laitosmies Stig Björklundille.  



Kiltamme muisti 30.11.2020 Rajan Perinneyhdistyksen RVL – yhdyshenkilönä 

toiminutta reserviin siirtyvää everstiluutnantti Sami Mattilaa Pohjanlahden 

Merivartiokilta ry:n standaari n:ro 64 kiitoksena kiltamme hyväksi tehdystä työstä. 

Luovutuksen suoritti RVL henkilöstöpäällikkö l-amir Tom Hanén. 

 

Lämpimät onnittelut vielä kaikille huomioiduille palkitsemisista. 

 
 

”VUODEN KILTALAINEN” 2020 

 

Kontra-amiraali Matti Möttönen 

Lämpimät onnittelumme myös perinnejoukko-osastomme Pohjanlahden merivartioston 

viimeiselle komentajalle k-amir Matti Möttöselle Merivartioinnin 90 v juhlavuoden 

2020 kutsusta ” VUODEN KILTALAISEKSI”. 

 

Kiltamme hallitus hyväksyi yksimielisesti kunniapuheenjohtaja Hannu Walliuksen 

tekemän esityksen kutsua k-amir Matti Möttönen ” VUODEN KILTALAISEKSI ” ja 

tähän liittyen saamaan omistukseensa taiteilija Hannu Ojalan etsauksen 

” KAAKKURIN AVO-OHJAAMO”. 

Teos on kiertänyt vuosittain nimityksen saaneilla. 

Kiltamme perustamisvaiheessa saaja on toiminut perinnejoukko-osastomme 

komentajana sekä aiemmin Vartiolaiva Kaakkurin päällikkönä. 

Hän on tukenut toimintaamme myös lippumme hankinnassa ja vihkimisessä sekä 

edesauttanut killan aloitteen ja esityksen toimeenpanossa ”Merivartioristin” 

aikaansaamiseksi. 

Tämä huomioimistilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettuna aikana. 
 

Kiltamme sai viime vuonna 2019 15 kpl RVL 100 v -juhlateoksia ”TARINOITA 

RAJALTA” jaettavaksi aktiivisille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneille. 

Yksi näistä teoksista on jäsenistömme lainattavissa varusmestarilta.  

C Sid.  
christer.sid@gmail.com 

050-307 4597 

Näistä kaksi kirjaa on säästetty myöhempään käyttöön, esim. lahjaksi. 

 

Syyskuun 29:s päivä pidimme Kiltamme hallituksen tämän syksyn ensimmäisen ja 

syyskauden ainoaksi jääneen kokouksen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 

toimitiloissa Vaasassa. Tuon kokouksen pöytäkirja lähetetään myöhemmin erillisenä, 

liitteenä. 

 

 

 

mailto:christer.sid@gmail.com


Kiltojen ja Länsi-Suomen merivartioston tapaaminen 26.11.2020. 

Länsi-Suomen merivartioston komentajan kutsumana järjestettiin 

perinteinen vuosittainen toiminta-alueen kiltojen ja merivartiokerhon  

yhteinen tapaaminen Turussa. Puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen. 

 

Itsenäisyyspäivänä Hannu Wallius laski seppeleet Vaasassa 

Suomen Vapaudenpatsaalle sekä Ilmailun muistomerkille. 

 

24.12 Jouluaaton kunniavartioiden toteutus v 1939–1944 Sankarihaudoilla Vaasassa, 

miekoin (täysvaihto, 4 miestä), perinteiseen tapaan, odottaa vielä 

 Pohjanmaan aluetoimiston laatimaa virallista käskyä. 

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

varalla J Dahlbo ovat varautuneet kunniatehtävään. 

Vartiot ovat 13:30-15:30 aikana.  

Kiltamme vartiovuoro on tänä vuonna klo 14:30-15:00 

 

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. 

 

Toivomme myös uusia jäseniä perheineen toimintaamme mukaan 

Tervetuloa joukkoon. 

 

   
 

 
 

Killan hankkimia ”Isännän viirejä ” sekä ”Veneviirejä.” ym. uita jäljellä olevia tuotteita 

voi tilata varusmestarilta lomakkeella: https://merivartiokilta.fi/tilauslomake 
tai sähköpostilla myynti@merivartiokilta.fi  tai christer.sid@gmail.com 
 

http://www.merivartiokilta.fi/
https://merivartiokilta.fi/index.php?k=177
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  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 2020 

Pyydetään suorittamaan huhtikuun kuluessa. 
 

Jäsenmaksu 25 €    kannatusjäsenmaksu 50 € 

Medlemsavgif 25 €   stödmedlemsavgift     50 € 

 

tili on: 

IBAN: FI29 5670 0820 2233 19 

pankkiyhteys: Vaasan Osuuspankki Alatori 

Jäsenmaksuna Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:lle  

kiltamme suorittaa 1 € / killan jäsen 

 

Toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen täyttää velvoitteensa ja maksaa 

jäsenmaksunsa säännöllisesti vuosittain. 

 

Valitettavasti joitakin suorituksia jäsenmaksujen osalta on kirjanpitomme mukaan 

vielä kuluvalta vuodelta maksamatta. 

Pyydämmekin ystävällisesti suoritukset maksamatta olevilta mahdollisimman pian. 

Henkilökohtaisen tilanteen voi tarvittaessa tarkistaa yhteydenotolla: 

 

Liisa Mäenpää 

rahastonhoitaja PLMVK 

044 5424263 

Liisa.M.Maenpaa@netikka.fi  
 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry     Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf  
hallitus                                            styrelse 
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