
 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA v2021  VERKSAMHETSPLAN år 2021 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf 

 

Yleistä: 

Pyrimme jatkamaan aktiivista toimintaa kiltamme tarkoitusperien ja sääntöjen mukaisesti. 

Jatkamme reserviläisyhteistyön kehittämistä Rajavartiolaitoksen Länsi-Suomen merivartioston 

kanssa sekä toimimme jäsentemme yhdyssiteenä. 

Keräämme ja vaalimme Pohjanlahden rannikkoalueella toimineiden merivartiojoukkojen, 

merivartioinninhistoriaa ja -perinteitä, merivartiomuseon toimintaa tukien. 

Perinnetyötä ja yhteistoimintaa jatkamme edelleen niin Raja- ja merivartiojoukkojen 

Perinneyhdistys ry:n kuin muidenkin maanpuolustushenkisten järjestöjen jäsenenä, jotka kilta 

katsoo päätöksellään tarpeelliseksi.  

Perinneyhdistyksen ja jäsenkiltojen pidemmän ajan tavoitteena on merkitä kaikki entiset 
rajajoukkojen käyttämät komentopaikat ja rajavartioasemat asianmukaisin muistolaatoin. 
RMVJPY:n hallituksen toiveena oli, että Rajavartiolaitos 100 vuotta kunniaksi alueelliset killat 
aloittaisivat muistolaattojen laittamisen entisistä komppaniarakennuksista. 
Alueemme johto- ja komentopaikkojen sekä mv-asemien merkitsemistä työstämme edelleen 
tähän liittyen. 
 
Merivartiostojen ja alueella toimivien kiltojen välisen yhteistyön ja toiminnan kehittämistä 

jatketaan. 

Uusia jäseniä, erityisesti aktiivipalveluksessa olevia merivartionaisia ja -miehiä, toivomme 

liittymään perheineen mukaan monipuolistamaan toimintaamme. 

Sininen Reservi ry:n sekä Merivoimien vuosittain järjestämille Meripuolustuspäiville osallistumme 

aiempien vuosien tapaan.  

Toimintakalenterin mukaisesti vakiintuneiden juhlapäivien lisäksi osallistumme kunniavartioihin 

sekä lippulinnoihin tarpeen ja mahdollisuuksiemme mukaan. 

Poisnukkuneita jäseniämme muistamme ja saatamme viimeisellä matkalla omaisia tukien ja 

toiveita huomioiden, mahdollisuuksiemme mukaan. 

Yhteydenpitoa Rajamme Vartijain Säätiön asiamieheen jatketaan. 



Merivartiointia (MVL) 90+1v  1.6.2021 on tämän vuoden yhtenä teemana, joka näkyy ja 

huomioidaan toiminnassamme. 

Vuonna 2020 pitämättä jääneet ja siirretyt tapahtumat pyritään järjestämään tänä vuonna. 

-LSMV pääjuhla Turussa paikkana mahdollisesti Forum Marinum sekä Suomen Joutsen. 

Kiltamme vuosipäiväjuhlan vietto ja joulupuuro 16.12 Vaasan Sotilaskoti. 

Perinneretket/ -päivät: 

Rajan Perinnepäivät on tarkoitus järjestää tänä vuonna elokuussa Kotkassa, jossa mielenkiitoista 

ohjelmaa on runsaasti tarjolla. Suomenlahden Merivartiokilta ry vastaa järjestelyistä yhdessä 

Rajavartiolaitoksen kanssa. Rajan Perinneyhdistys 10+1 v ja Suomenlahden Merivartiokilta 20+1v. 

Nämä juhlallisuudet jäivät viime vuonna ohjelmasta pois. 

Kotisivuja ja etenkin jäsenrekisteriosiota kehitetään sekä päivitetään edelleen toukokuussa 2018 

voimaan tulleen uuden tietosuoja-asetuksen GDPR mukaisesti ja henkilötietojen käsittelyä 

koskevien sääntöjen yhtenäiseksi soveltamiseksi. 

Jatketaan palkitsemisesineiden hankintaa ja luovutusta. 
Huomioidaan ja palkitaan Kiltamme toimintaa lähellä olevia yhteisöjä ja henkilöitä. 
 

Kiltatuotteita jäsenistön hankintavaksi pyrimme tilaamaan kysynnän ja mahdollisuuksiemme 

mukaan. 

Jäsenyydet ja yhteistyö: 

Vuosikokouksen uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen pohjalta valitaan henkilöt  

killan edustajiksi ainakin seuraaviin tehtäviin.   

Raja- ja merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry   Gräns- och sjöbevakningsgruppernanas 

Traditionsförening rf 

Killan edustaja hallituksessa 

Sininen Reservi ry  Marinreserven rf 

Killan edustajana hallituksessa 

-Pj Antti Rautiaisella on tarkoitus vierailla ja tutustua paikallisiin kiltoihin/ yhdistyksiin kuluvan 

vuoden aikana.  

Vaasan kiltapiiri ry  Vasa Gillesdistrikt rf 

 Killan edustaja hallituksessa 

Vaasan Kiltatalo ry  Gillenas Hus i Vasa rf  

Killan edustaja hallituksessa  

Metsähallitus pohjanmaan luontopalvelut  Forststyrelse Österbottens naturtjänster 



-Kumppanuussopimus 

Koulutus: 

Jäsenistöllä on vapaa aikanaan mahdollisuus toimia opetustehtävissä MPKY:n puitteissa sekä 

yhteistyössä ABOA Maren kanssa. 

 

-Hallitus   Styrelse- 

 

 

 

 

 

  

 

 


