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       KILTATIEDOTE 2022 

 

Tervehdys arvoisat kiltasisaret ja -veljet !    
 

Killan vuosikokous pidettiin keskiviikkona 16 pv:nä helmikuuta 2022 historiallisen 

Vaasan kasarmin Sotilaskodissa. Sotilaskoti on sarjassaan Suomen vanhimpia. 

Kokoukseen oli myös Teams-yhteys, jota Kunniajäsenemme Jaakko Smolanderin lisäksi 

usea jäsen hyödynsi mm. etenkin Oulun- sekä Kokkolan seudulta,   

Vuosikokousta johti puheenjohtaja Reijo Peräkorpi ja sihteerinä toimi 

Pertti Pörsti sekä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christer Sid ja Kari Tikkamäki. 

 

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, tilin päätöksen sekä taseen ja kuuli 

toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen, minkä jälkeen killan hallitukselle sekä 

toimihenkilöille myönnettiin tili ja vastuuvapaus. 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja 

rahastonhoitaja talousarvion. Nämä vuosikokous hyväksyi yksimielisesti. 

Henkilövalintojen osalta vallitsi yksimielisyys 

Killan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Wallius, sekä hallituksen jäseniksi; Martin 

Saarinen, Reijo Malkamäki, Eero Vaitiniemi, Christer Sid, Mika Ahola, Johnny Sten, 

Christer Eklund, Veijo Järvinen, Mikko Rahja ja Kari Tikkamäki. 

Mvkaptl Jani Vastamäki toimii killan ja L-SMV:n yhdyshenkilönä.   

Varajäseniksi valittiin; Pekka Palmu, Petri Kippola, Heikki Kaján ja Ronald Pått. 

Toiminnantarkastajiksi Rauno Kotilainen ja varalle Pasi Kettunen 

 

KIITÄN SAAMASTANI LUOTTAMUKSESTA JA PYRIN TOIMINNASSANI 

VASTAAMAAN SIIHEN! 
 

Jättäessäni killan edeltäjälleni, oli jäseniä > 80, ottaessani nyt tehtävän uudelleen 

vastaan oli maksaneita jäseniä n. 39–40.   
 

Toimintaani ohjaa seuraava Teesit  ”Avoimmuus, Rehellisyys, Luotettavuus” 
 

Länsi-Suomen Merivartiosto osaltaan on antanut toiminnallemme vahvan tukensa, jolla 

on vaikuttavuutta merkittävästi perinnetoimintaamme. Kiitos siitä! 
 

Puheenjohtaja kutsui killan hallituksen järjestäytymiskokoukseen, jossa päätettiin 

seuraavat henkilövalinnat; 

Martin Saarinen vpj:ksi, Christer Sid jatkaa varusmestarina, erillistä jäsensihteeriä ei 

käydyn keskustelun jälkeen valittu. 

Hallituksen ulkopuolelta; Liisa Mäenpää kutsuttiin killan rahastonhoitajaksi, Pertti 

Pörsti sihteeriksi, Pentti Mäenpää lupautui jatkamaan killan kotisivujen ylläpitäjänä, 

kunnes seuraaja valitaan tehtävään, HAKU ON PÄÄLLÄ!  I ja II lipunkantaja sekä 

killan edustaja Vaasan Kiltapiirin hallitukseen, Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa ry 

hallitukseen sekä Sinisen Reservin hallitukseen valitaan seuraavassa hallituksen 

kokouksessa 21.3.2022. 
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TEHTÄVÄT ja EDUSTUKSET 
 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry  Bottniska viken Sjöbevaknings gille rf hallitus  

piti kokouksensa 21.3. Vaasan kasarmin Sotilaskodissa. 

Hallitus päätti seuraavat henkilö valinnat:  

I lipunkantaja Christer Sid, II lipunkantaja Pertti Pörsti ja Kunniavartioryhmän ja 

vaihdon johtaja Martin Saarinen. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistys ry:n vuosikokoukseen killan viralliseksi 

edustajaksi pj Hannu Walliuksen sekä kaksi hallituksemme jäsentä Teams-yhteydellä; 

vpj Martin Saarisen sekä hallituksen jäsenen Reijo Malkamäen. 

Ylimvja evp Eero Vaitiniemeä esitimme Sinisen Reservin vuosikokouksessa hallituksen 

jäseneksi, Pertti Pörstin toimittua säädetyn 3x2 v kautta yhtäjaksoisesti em. 

tehtävässä. Eero Vaitiniemi valittiin Sin Res hallituksen jäseneksi. Hän on toiminut 

erittäin aktiivisesti Oulun sekä yleensäkin Perämeren alueella merivartioinnin 

perinteen sekä historian vaaliajana sekä mm. Merellinen Oulu ry:n toiminnassa Oulu-

laivan päällikkönä. Hän myös toimii merenkulun kurssien vetäjänä sekä kouluttajana 

trafin auditoimana em:ssa yhdistyksessä ja aluksella Aboa Maren toimesta. Hänellä on 

runsaasti kurssipäiviä mm. MPK:n harjoituksista, joita on johtanut Markku Lehto. Eero 

Vaitiniemi on myös vuosia toiminut aktiivisesti laivastokillan Oulun paikallisosaston 

aktiivina jäsenenä edelleen. 

Vaasan Kiltapiiri ry:n hallitukseen esitimme Martin Saarista, Reijo Peräkorven 

luopuessa paikastaan. Kiltapiirin vuosikokous 21 pv:nä huhtikuuta valitsi yksimielisesti 

Martin Saarisen hallituksensa jäseneksi.  

Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus hallituksen jäsenenä jatkaa Reijo Peräkorpi kuluvan 

kauden.  

Jäsensihteeriä ei keskustelun aikana nähty tarpeelliseksi erikseen valita/nimetä. 
 

PERINNETILAISUUDET ja TOIMINTA 
 

Huhtikuun 22 pv:nä luovuttivat pj H Wallius sekä vpj Martin Saarinen seurakunnan 

’neuvonpito tilaisuudessa kevään isänmaallisia juhlia’ seurakunnan vieraana pe 22.4.  

klo 13.00 eläkkeelle siirtyvälle rovasti Arto Lehtinevalle ”Tarinoita Rajalta” 1919–2019 

teoksen leimattuna omistus- ja kiitostekstein lähes 20 vuotisesta hyvin toimivasta 

yhteistyöstä. 
 

Kansallista veteraanipäivää 27.4. vietettiin Vaasassa pienimuotoisin seremonioin.  

Perinnemuuriolla oli seppeleenlasku eikä lippulinnaa asetettu. 
 

Kaatuneiden muistopäivänä 15.5. tuomme valtiolipun kirkkoon ja kirkosta kantajana pj 

sekä airueina kaksi killan jäsentä. Airueina toimineet siirtyvät jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkosta hautausmaalle Kunniavartioon 1918 Sankarihaudalle seppeleenlaskun 

ajaksi. Kiltamme lippu tuodaan kirkkoon muiden järjstölippujen mukana ja osallistuu 

perinteisesti lippulinnaan Vaasan Sankarihaudalla. 
 

Merivartiointi 90+2 v juhla 20.5. Turussa Forum Marinum seminaari, toiminta näytös 

sekä tutustuminen ja myöh. vastaanotto sekä iltatilaisuus VL Turvalla on saadun tiedon 

mukaan muuttunut sisältäen ainoastaan toimintanäytöksen sekä seminaarin johon 

osanottajamäärä rajoitettiin 70 henkilöön. Seminaari ’striimataan’.  
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Killassa vietämme ohjelmallista perinteistä MVL:n 92 :tta vuosipäivää 1.6. Vaasan 

Kiltatalolla, yhdessäolon merkeissä. Toivotamme jäseniä perheineen tervetulleeksi. 

Toivomme myös Raja- ja Merivartiojoukojen Perinneyhdistys ry:n Gräns- och 

Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf juuri valitun puheenjohtajan Tero 

Kaakisen jäsenkiltoihin tutustumiskierroksellaan ajoittavan myös tilaisuutemme 

kalenteriinsa. 
 

Rajavartiolaitoksen Perinnepäivät Kotkassa (RMVJPY:n hallitus kokoontuu, ja ohjelmaa 

jo paikalla oleville 18.-) 19.8. 2022 on toteutukseltaan uusi ja perinteisesti kaikkien 

kaikkia rajan kiltoja yhdistävä tilaisuus, joka vuosittain kiertää hallintoyksiköittäin eri 

puolilla Suomea. Edellisissä tapaamisissa ennen koronaa on jäseniä eri puolilta Suomea  

osallistunut n. > 100. Ohjeet tilaisuuteen ilmoittautumisesta jaamme erillisellä 

tiedotteella. On silti selvää, että ajoissa on jokaisen syytä varata Kotkasta majoitus,  

jonka jokainen itse hoitaa, koska osanotto saattaa olla runsas > 100–150 osanottajaa.  

Esim. ex Kotkan mv-asema toimii nykyisin mm. majoitusta tarjoavana yrityksenä n. 30 

yöpyjää. HUOM! Osallistumismaksua ei perinnepäivillä peritä. 

Perinnepäivän ajankohta liittää yhteen Raja- ja Merivartiojoukojen Perinneyhdistys 

ry:n Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf:s perustamispäivän 

18.8. 2010 Raja- ja Merivartiokoulussa Immolassa, johon liittyi myös sa-rajajoukkojen 

perinnetapaaminen sekä Erikois Rajajääkärikomppanian valatilaisuus, sekä yhdistyksen 

vuosittaisen perinneretken toukokuun puolivälissä jonkin hallintoyksikön alueella. 

Nyt perinnepäivillä myös Merivartiomuseolla on erityisesti mahdollisuus tuoda 

toimintaansa sekä toiveitaan esille perinteen sekä perinne-esineistön keräämisessä 

museon kokoelmiin. Kilta on ollut ja on yhteydessä Merivartiomuseoon kartuttaakseen 

ammattikunnan perinnetiedon säilymistä sekä esineistöä, joita merivartiomiehet ja 

heidän jälkeläisensä ovat tallennettavaksi antaneet. 
 

JOTAIN KORONA-AJASTA 
 

Korona-aikana killan toiminta on ollut lievästi sanottuna pysähdyksissä ja tätä peilaa 

osittain myös jäsenmaksujen kertyminen kyseisenä aikana. 

Jotain positiivista silti kyseinen aika toi kiltamme toimintaan. Kokousten järjestämi-

nen sekä osallistuminen mahdollistui sähköisesi, netin, puhelimen tai ennakolta 

kirjallisena työjärjestysasioihin vastaamisen muodossa. Ensinmainittu oli toiminnan 

kannalta ehdottomasti suosituin sekä kätevin. Etäisyyksien merkitys osallistujille 

ja/tai kokouksen pitopaikka menetti merkityksensä. Pitkät kokousmatkat  

n. 2–3:n tunnin kokousmatkoihin poistui ja kiltamme hallitukseen valittiin jäsen 

Kokkolan seudulta sekä Oulun seudulta kaksi. Hallitus voi puolestaan pitää kokouksensa 

koko killan toimintapiirin alueella paikkakunnasta riippumatta ja vastaavasti ne, jotka 

eivät ole fyysisesti paikalla osallistuvat esim. nettiyhteydellä kokoukseen. Pj on ollut 

yhteydessä Pat- ja rek.hall yhdistysrekisteriin ja em. kokouskäytäntö on tarkoitus 

mahdollistaa kiltamme sääntöjen päivityksellä. 

Kokkolan seudulla ollaan järjestämässä ’Merivartiopäivä’ loppukesän aikana ja Oulun 

seudulla käydään keskusteluja paikallisosaston perustamisesta kiltaan alkutalven 

aikana. Tällöin voimme osoittaa kiltamme II naulaamattoman ja vihkimättömän lipun  

varusteineen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön asianmukaisen seremonian jälkeen. 

Olemme myös hankkineet Suomen kantolipun varusteineen (kantopussi sekä kantovyö) 

Killan II lipun seuraksi. Näistä tapahtumista seuraavassa Jäsentiedotteessa 
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loppukesällä. 
 

RAJA- ja MERIVARTIOJOUKKOJEN PERINNEYDISTYS ry 
 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n piti vuosikokouksensa pe 

6 pv:nä toukokuuta RVLE:ssa Rajatalossa. Yhdistyksen jo vuoden puheenjohtajana 

toiminut Tero Kaakinen, on ottanut ripeästi tehtävän vastaan edeltäjältään 

Kunniapuheenjohtaja Martti Kukkoselta. Toiminta on vakaata perinnearvot säilyttäen. 

Kiltamme palautettiin yhdistyksen hallituksen edustajaksi ja virallinen edustajamme 

pj Hannu Wallius toimii hallituksen jäsenenä. 

Perinnetiedon sekä tarinaperinteen kerääminen on edelleen yhdistyksen sekä jäsen- 

kiltojen kuluvan vuoden eräs päätoiminnoista.  Yhdistyksen toiminnasta lisää 

kotisivuilta, jotka päivittyvät tarpeen ilmaannuttua www.rajanperinneyhdistys.fi  

 

Myös yhteistyö ja –toiminta Raja- ja Merivartiojoukkojen kiltojen kesken sekä 

järjestöissä, joissa kiltamme on jäsenenä, on toiminut sujuvasti yhteisten tavoitteiden 

hyväksi. 
 

HUOMIOINTI 
 

Muistamme poisnukkuneita kiltasisaria ja -veljiä sekä heidän Omaisiaan.  

Olemme läsnä viimeisessä palveluksessa omaisten toiveiden mukaan 

Olemme myös aktiivisesti yhteydessä Rajamme Vartijat Säätiön asiamieheen. 
 

Huomioimme sekä teemme esityksiä huomioimiseksi aiheen ilmaantuessa toimintamme 

tukijoita, ansioituneita kiltasisaria ja veljiä sekä yhteistyökumppaneita sääntöjen 

mukaisesti. 

Killan Standaari no 66 on myönnetty PohmAltston päällikölle evl ye Mauri Etelämäelle 

28.3. 2022. Hän siirtyi MPKK:uun  

RVL:n Merivartioristiesitykset sekä esitykset RMVJPY:n huomioimisista lähetetään 

edelleen käsiteltäväksi annetun määräajan puitteissa, viim. 31.5. mennessä. 

Tavoite on 18.8. 2022 Rajavartiolaitoksen Perinnepäiväksi. 

 ’Taskupuukot’ luovutetaan perinteisesti MVL:n vuosipäivänä 1.6. omistuskirjoineen 

Taskupuukko on ollut yksi kiltamme vakiintuneesta huomioimiskäytännöstä mv-

yksiköissä ansioituneen merivartionaisen / -miehen huomioimiseksi, joita on jo jaettu 2 

kpl vuosittain (jo yhteensä 14). 

Luovutus pyritään järjestämään mainittuna päivänä vuosipäivätilaisuudessa paikalla tai 

huomionosoituksen saajan palveluspaikassa. 
 
 

KUNNIAVARTIO 
 

Kilta asettaa mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa Kunniavartion isänmaallisiin 

tilaisuuksiin, ja omaisten toivomuksesta kiltasisaren tai -veljen siunaustilaisuuteen  

sekä killan ja suomen lipun ja suorittaa arkun verhoamisen.  

Killan vaihto Jouluaaton Kunniavartiossa Sankarihaudoilla päättää toimintavuotemme. 

 

Kilta tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.merivartiokilta.fi jotka päivitetään 

uudelleen tarpeitamme vastaavaksi, sekä FB:ssa PLMVK, jäsenille tarvittaessa 

kirjeitse jaettavilla tiedotteilla sekä sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan 

http://www.rajanperinneyhdistys.fi/
http://www.merivartiokilta.fi/
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osoitteeseen. Lisäksi kilta voi tarvittaessa ilmoittaa toiminnastaan myös julkisissa 

tiedotusvälineissä, kuten esim. paikallislehdissä tai alueradiossa. 

 

KILLAN JÄSENMAKSU v 2022 on 

Jäsenmaksu 20 € jäsenmaksu + 5 € seppelrahasto = 25 € 

Kannatusjäsenmaksu 50 € 
Pyydämme suorittamaan poikkeuksellisesti toukokuun kuluessa. 
Vaasan Osuuspankki Alatori (pankkiyhteys) 

tili on:  567008-2223319 

IBAN FI2956700820223319 

Jäsenen nimi mainittava viitenumero  161208 

Jäsenmaksuna  Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:lle  

kiltamme suorittaa 1 € / killan jäsen. 

Rahastonhoitajamme Liisa Mäenpää on huolissaan mahdollisesti Korona-ajasta 

johtuen, unohdettujen jäsenmaksujen suorittamisesta. 

Oman tilanteen voi varmistaa Liisa Mäenpäältä 

p 044 542 4263, LiisaMM@Live.fi 
 

Toivotamme jäsenistölle perheineen TURVALLISTA ja 

MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2022, sekä kauneinta varhaista 

kevättä ja jo orastavaa kesää ! 

   

 

 

 

 

 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry     Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf  

hallitus                                            styrelse 

 

psta Hannu Wallius 

puheenjohtaja 

ordförande 


