(päivitys 27.5.-22)

1

TOIMINTAKALENTERI VUOSI 2022
tammikuu

30.01.22

”Tammisunnuntai”
(tammikuun viimeinen sunnuntai, killan lippu osallistuu)

helmikuu

16.02.22

Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n vuosikokous

maaliskuu

04.03.22

L-S MV:ston komentajan kutsu vuosittaiseen
pj-tapaamiseen L-SMVE Turkuun

05.03.22

Viestijoukkojen vuosipäivä

maalis- huhtikuun
kuluessa

huhtikuu

toukokuu

Killan huomoimisesitykset RMVJPY ry:n
hallitukselle (Raja- ja Merivartioristi esitykset elokuulle)

21.03.22

RVL:n vuosipäivä

21.04.22

Kiltapiiri ry:n kevätkokous klo 18:00 (Vaasan Veteraanimuseo)

22.04.22

Seurakunta ja mp-järj neuvottelu kevään isänmaallisten
tilaisuuksien järjestelyistä, samalla ’seurakunnassa isänmaallisten
asioiden hoidossa on tapahtumassa vahdinvaihto’

23.04.22

Sininen Reservi ry vuosikokous
(Tampere Nuorten kulttuurikeskus
Monitoimitalo 13, Pellavatehtaankatu 4)

24.04.22

Killan perinnejoukko-osaston PLMV:n vuosipäivä

25.04.22

RMVJPY ry:n hallituksen kokous Rajatalo

27.04.22

Kansallinen Veteraanipäivä
Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa hallituksen- sekä
vuosikokous (Vaasan Kiltatalo)

06.05.22

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n
vuosikokous (Rajatalossa H:ki klo 12.00)

10.05.22

Pohjanlahden Merivartiokerhon vuosikokous Vaasan
kasarmin Sotilaskodissa klo 18:00, ilm viim. 9.5. 2022
maarit.kivioja@raja.fi tai 050 5563668

15.05.22

Kaatuneiden muistopäivä, killan lippupartio tuo kielekkeisen valtiolipun Vaasan kirkon alttarille ja johtaa
seppelpartiot Sankarihaudoille (killan lippu osallistuu),
mahdollisesti killan jäsenet avustavat seppelpartioissa

20.05.22

Merivartioinnin 90+2 v vuosijuhla ja Seminaari
Forum Marinum Turku
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kesäkuu

20.05.22

Sininen Reservi ry vuosipäivä

01.06.22

Merivartioinnin 92 s vuosipäivän (MVL:nperust.pv),
vietto Vaasan Kiltatalolla. Yhdessäoloa, huomioimiset ja killan
myöntämien numeroitujen ’Taskupuukkojen’ julkistaminen ja luovutus

04.06.22

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä (killan lippu
osallistuu lippulinnaan), Kunniavartion asettaminen

heinäkuu
elokuu

(päivitys 27.5.-22)
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mahdollisesti

LOMAKAUSI
18.-19.08.22

Rajavartiolaitoksen perinnepäivä ja Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n 10 v perinnetapaaminen
sekä hallituksen kokous (18.08) sekä ”30 vuotta Rajavartiolaitoksen
valmiusjoukkuetoiminnan perustamisesta nykytilaan”.
Juhlatapahtuma Kotkassa.

syyskuu

23.09.22

Viestikiltojen Liiton perustajan eversti A.R. Saarmaan syntymäpäivänä

lokakuu

19.10.13

Meripuolustuspäivä MSK (Suomenlinna)

joulukuu

06.12.22

Itsenäisyyspäivän lipunnosto perinnemuurilla,
Jumalanpalvelus Vaasan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa,
Sankarihaudoilla seppeleenlasku
(Killan lippu osallistuu, sekä paikalla olevat killan jäsenet
avustavat seppelpartioissa)
Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla kaupungintalolla
(yleisötilaisuus)

16.12.22

Killan toiminnan 19 v vuosipäivän vietto sekä
jouluun valmistautuminen päättämällä kuluneen
toimintavuoden 2022
Vaasan Kasarmin Sotilaskoti, joulupuuro

24.12.13

Jouluaaton Kunniavartio Vaasan Sankarihaudoilla
(Vaasassa vähintään 1 vaihto),
Killan jäseniä suositellaan osallistumaan kotiseudullaan
Jouluaaton Kunniavartiotoimintaan

Lisäksi

Kuluvan vuoden aikana killan toimesta kerätään sekä tallennetaan
Pohjanlahden Merivartioinnin historiaa haastatteluin sekä kuvien ja
esineiden muodossa edelleen.
Osallistumme kumppanuussopimuksemme puitteissa
Metsähallituksen Pohjanmaan puistopalvelun toimintaan
Kilta osallistuu kiltatalon ylläpitämiseksi järjestettäviin talkoisiin.
Kilta tulee myös järjestämään tutustumisia sekä matkoja
mielenkiintoisiin kohteisiin mahdollisuuksiensa mukaan
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