
Pohjanlahden Merivartiokilta Bottniska vikens Sjöbevaknings gille ry 

                          TOIMINTAKERTOMUS v 2013 

” 10 vuotta Merivartiohistoria ja –perinteen hyväksi ” 

” 10 år av Sjöbevakningshistoria och –tradition till godo ” 

Yleistä 

Olemme viettäneet toimintamme 10 :ttä vuotta monipuolisesti yllä mainitun teeman merkeissä. Kuluneena 
vuotena on kilta pyrkinyt erityisesti tämän huomioimaan toimintaa suunniteltaessa. Yhteistoiminta 
veljeskiltojen kesken on kehittynyt myönteisesti. Tästä esimerkkinä Satakunnan Rajamieskillan jäsenen 
mvmest evp Risto Härmän tarjoama apu edustaen kiltaamme, kunnioittaessamme Kaatuneiden muistopäivänä 
19.5.2013 MVL:n Pohjoisen piirin Sankarivainajia laskemalla kiltamme havulaitteen mvpursim Lauri Leväsen 
haudalle Merikarvian sankarihaudoilla. 

Kilta on myös toiminut edelleen aktiivisesti jäsenjärjestöissä, sekä sidosryhmien kanssa kuluneena 
kertomuskautena. Kilta on varautunut mahdollisen paikallisosaston toiminnan käynnistämiseen ja sille oman 
lipun käyttöön asiallisen lipunvihkimisen ja käyttöönoton jälkeen. Kiltamme tuki merkittävästi Raja- ja 
Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n L-SMV:oon ja Vaasaan 18.-19.5. suuntautuneen kevätretken 
valmisteluissa, antaen verkostonsa täysimääräisesti käyttöön. Länsi-Suomen Merivartiosto osoitti merkittävää 
tukea RMVJPY:n kevätretken järjestelyissä, sekä killan v:n 2013 jäsentiedotteiden lähettämisessä 
jäsenkunnalle. 

Kuluneena vuotena kiltamme sai vastaanottaa vartiostolta hylätyn 4-osaisen lukittavan metallikaapiston 
arvokkaimpien varusteidemme säilyttämiseksi. Kaapin sijoituspaikasta käydään neuvotteluja vartioston johdon 
kanssa. Länsi-Suomen Merivartioston tuki on osoittautunut merkittäväksi toiminnassamme. 

Jäsenet 

Killan tavoitteeksi asettama jäsenmäärän kasvu on ollut vakaata. Joukkoomme on kertomuskaudella liittynyt 6 
uutta jäsentä ja jäseniä 105. Kaikkien merivartionaisten sekä –miesten, heidän jälkeläisensä, reserviin sijoitetut 

ja henkilöt sekä yhteisöt jotka hyväksyvät killan säännöt ja toiminnan tarkoituksen ja osaltaan haluavat olla 
toiminnassa mukana sekä kannatusjäsenenä toivomme löytävän toimintamme ja osallistuvan siihen. 

Hallinto 

Killan hallitus on kokoontunut yhteensä 6 kertaa sekä pitänyt neuvottelukokouksia netissä 2 kertaa 
toimintakauden aikana. 

Hallituksen jäsenet 

LiiteB1a 

Edustus järjestöissä 

Liite B1b 

Veteraanit 

Kiltasisarten ja –veljien iltahuudon osalta olemme muistaneet perinteisellä havuseppeleellä Heitä, saatuamme 
tapahtuneesta tiedon, omaisten toivomusten mukaisesti. 

Myös kunniavartiotoiminta ja opastus on kiltamme taholta mahdollista. 

Kertomusvuotena nukkui jäsenemme mvmest evp Pekka Hakulinen ikiuneen. Omaisten toivomuksesta kilta 
asetti arkulle miekan sekä päähineen, Suomen sekä killan lipun ja edustajien saattaessa häntä viimeisellä 
matkallaan. Pidämme säännöllistä yhteyttä Rajamme Vartijat Säätiön asiamieheen ja välitämme tiedon 
alueemme poisnukkuneista merivartionaisista sekä -miehistä. 



 Merivartiojoukkojen perinteen vaaliminen ja perinnetyö 

Merivartioinnin historian ja perinnetiedon keruuta Pohjanlahdella kiltamme toimintapiirissä on aktiivisesti 
suoritettu ja suoritetaan edelleen äänitetallentein sekä kirjallista materiaalia ja esineistöä keräten. 

Tähän tärkeään toimintaan kannustamme jokaisen merivartionaisen ja -miehen omistavan hetken vapaa-
ajastaan, esimerkiksi muistiinpanoja tehden mielenkiintoisista tapahtumista aktiivipalveluksensa ajalta. 

Turun Yliopiston folkloristiikan laitoksen yliopisto-opettaja FT Pasi Enges johtaa sekä opastaa haastattelujen 
käytännön suorittamisessa. 

Rajavartiolaitoksen 100 v juhlavuotena julkaistaan kirja, jossa on kertomuksia Rajavartiolaitoksen eri 
hallintoyksiköissä palvelleiden kertomuksia sekä tarinoita vuosian varrelta. Kirjan sisältö tulee kattamaan koko 
valtakunnan alueen rajaamatta mitään ammattikuntaa. Aktiivisesti työssä on mukana myös Suomen 
Kansallisarkisto. 

Länsi-Suomen Merivartiosto on mahdollistanut sekä Merenkurkun että Perämeren alueella tapahtuvaa 
perinnetiedon keruun laajentamisen hankkimalla haastattelujen suorittamisessa tarvittavat äänentallentimet 
paikallisen merivartiomiehen käyttöön. Tämä on merkittävästi tehostanut perinnetiedon sekä historian 
keräämistä ja tallentamista. 

Killan puheenjohtaja selvitti Merivartiolaitoksen Pohjoisen piirin viiden sankarivainajan leposijat Merikarvialla, 
Närpiön Nämpnäsissä, Bergössä ja Vaasassa, sekä heidän sotahistoriaansa. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry toimintaan on osallistuttu erittäin aktiivisesti, kiitettävän 
yhteistyön merkeissä. 

Jäsenmaksu on 1 € / jokainen jäsenkillan jäsen eikä merkittävää jäsenmaksun korotuspainetta ole näköpiirissä. 

Jäsenten virkistystoiminta 

Kilta järjesti jäsenille NLC Ferry/Vaasanlaivat varustamon edustajan kanssa neuvoteltuaan edullisen 
Kiltaristeilyn Vaasa-Uumaja-Vaasa 17.5. 2013 johon myös kevätretkelle osallistuneilla veljeskiltojen sekä killan 
sekä Pohjanlahden Merivartiokerhon jäsenillä oli mahdollisuus osallistua. 

Risteilysää oli paras mahdollinen ja osanottajat totesivat mielellään osallistuvansa vuosittaiselle risteilylle, 
mikäli kilta sellaisen järjestää. Osallistujia oli yhteensä 23 henkilöä joista kaksi Pohjois-Karjalan Onttolan 
Rajamieskillasta. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen kevätretki Vaasaan 

Kiltamme suunnitteli ja vastasi Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n L-SMV:oon ja Vaasaan la 18.- 
su 19.5. suuntautuneen kevätretken järjestelyistä, jotka mahdollisimman hienon sään suosiessa onnistuivat 
erinomaisesti. Kevätretki alkoi Vaasan kasarmin Sotilaskodissa ruokailulla sekä kahvilla. Inger Wallius 
(virallistettu Vaasa-Mustasaari opas) opasti siirtymisten aikana linja-autossa ja pj teki saman toisessa linja-
autossa, paluumatkalla autoja vaihtaen. 

L-SMV:n Vallgrundin mv-aseman esittely, Ruotsin Sjöfartverket´n (Merenkulkulaitos) meripelastushelikopterin 
miehistön päällikkönään Matti Rytkönen, vinssausharjoitus mv-aseman henkilöstön kanssa, Merenkurkun 
maailman luonnonperintöalueen Terranovan esittely Pohjanmaan Museossa, Vaasan kaupungin vastaanotto ja 
iltapala Maaherrantalossa Pohjanmaan Sotilassoittokunnan esiintyessä kapellimestari kapteeni Sami 
Salmivuoren johdolla oli osallistujille elämys. 

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry esitteli Vaasan kaupunkia, sen elinkeinoelämää sekä historiaa, samoin 
Maaherran taloa, sekä mm. Mannerheimin huoneen joka on säilytetty alkuperäisessä asussaan senaatin 
toimiessa talossa. 

Puheenjohtaja eversti Martti Kukkonen luovutti Vaasan kaupungille Raja- ja Merivartiojoukkojen 
Perinneyhdistys ry:n standaarin, jonka kaupunginjohtaja Tomas Häyry mieluusti otti vastaan ja kiitti 
kiinnostuksesta Vaasaa kohtaan. 

Kiteen Rajamieskillan edustajat luovuttivat myös perinteiset tuliaisensa kiitokseksi Vaasan kaupungin hienosta 
vastaanotosta 



Päivän päättyessä Vaasan Kiltatalolla vietettyyn illanviettoon Snellman Oy:n laadukkaita tuotteita nauttien. 
Rajan Perinneyhdistyksen hallitus piti samassa tilaisuudessa kokouksensa illanvieton alkaessa. 

Puheenjohtaja luovutti illanvieton alkaessa Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n standaarin Länsi-
Suomen Merivartiostolle. Vartioston komentaja kommodori Jukka Savolainen otti vastaan ja piti hauskan 
kiitospuheen. 

Kiteen Rajamieskillan edustajat luovuttivat myös perinteiset tuliaisensa kiitokseksi vartioston hienosta 
vastaanotosta. 

Sunnuntaina joka oli myös kaatuneiden muistopäivä, osallistuivat retkeläiset Vaasan Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa pidettävään muistojumalanpalvelukseen sekä kiltojen mukana olleet liput lippulinnaan. 

Seppelepartioiden saatesanat suomeksi ja ruotsiksi luki Rajan Perinneyhdistyksen vpj evl Mikael Heinrichs, ja 
lähetti partiot Vaasan Sankarihaudoille Narvan Marssin soidessa kirkon lehteriltä. Mukana oli myös L-SMV:sto, 
joka oli asettanut seppelepartion kommodori Jukka Savolaisen johdolla, samoin Raja- ja Merivartiojoukkojen 
Perinneyhdistys ry puheenjohtajansa ev Martti Kukkosen johdolla. 

Seppeleet Vaasan Sankarihaudoilla laskivat partioiden johtajat lippujen muodostaman kunniakujan tervehtiessä 
ja Pohjanmaan Sotilassoittokunnan avustaessa kunnioitusta huokuvassa arvokkaassa tilaisuudessa.  

Osallistujia jo perinteisellä kevätretkellä oli 68 henkilöä RVLEsta ja L-SMV:sta sekä eri veljeskilloista; Helsinki, 
Tampere, Lappi, P-Kr, Kitee (l-auto), Onttola, Vaasa. Killastamme osallistujia oli yhteensä 23 jäsentä eri 

tapahtumissa. 

Sankarihaudoilta siirryimme Vaasan kasarmin Sotilaskotiin, jossa POHMALTSTO:n päällikkö ye kom Jukka Ranta 
esitteli Pohjanmaan Aluetoimiston toimintaa sekä puolustusvoima uudistuksen tulevia muutoksia sekä 
haasteita. 

Esitelmän lopuksi puheenjohtaja eversti Martti Kukkonen luovutti Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys 
ry:n standaarin POHMALTSTO:lle, jonka päällikkö komentaja Jukka Ranta vastaanottaessaan totesi saavan 
arvoisensa paikan. 

FT Pasi Enges kertoi meneillään olevasta perinnetiedon sekä -tarinoiden keruusta ja tallentamisesta. Hän 
rohkaisi kuulijoita kirjaamaan vaikkapa paperille muisteluita sekä tapahtumia, jotka voidaan siirtää paperilta 
digi-muotoon edelleen tallennettavaksi ja tarvittaessa käytettäväksi. 

Lapin rajavartioston killan puheenjohtaja Ilkka Karonen kertoi Lapin Rajavartiostoon ja Ivaloon tulevana 
vuotena suuntautuvasta Rajan Perinneyhdistyksen kevätretkestä ja mainitsi ohjelman suunnittelun olevan jo 
hyvässä vaiheessa. Myös LR:n komentaja eversti Jarmo Vainikka toivotti retkeläiset tervetulleeksi lapin 
perukoille. 

Lopuksi nautitun maukkaan Sotilaskotisisarten valmistaman lounaan jälkeen puheenjohtaja eversti Martti 
Kukkonen luovutti Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n standaarin Pohjanlahden Merivartiokilta 
ry:lle, jonka puheenjohtaja otti vastaan lausuen kiitoksen arvostetusta huomionosoituksesta killallemme. Rajan 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja kiitti erittäin hyvin onnistuneesta ja organisoidusta kevätretken 
monipuolisesta ohjelmasta sekä vierailusta Vaasassa, ja toivoi entistä suuremman joukon tapaavan Ivalossa 

tulevana vuotena 2014. 

Rajaoltermanni kenrl Yrjö Kärkkäisen 95 v merkkipäiväjuhlaan 29 pv:nä 

kesäkuuta Hänen kesäpaikalleen sai killan pj vaimoineen kutsun. 

Tilaisuudessa julkistettiin kenrl Yrjö Kärkkäisen kirja ”Rajakomppania sodassa” II painoksen vedos. 

Päätettiin viidestä oikolukijasta, jotka olivat prkenr Pasi Kostamovaara, ev Tero Kaakinen, Rajan 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja ev Martti Kukkonen, sihteeri koulutoimenjohtaja Arto Juntunen sekä 
kiltamme puheenjohtaja. 

Tavoitteeksi asetimme kirjan saattamiseksi valmiiksi oikoluettuna painokuntoon elokuun perinnepäivään 
mennessä. Tämä myös toteutui. 

Kiltamme pj osallistui RVLE:n kutsusta 2013 elokuussa Immolassa 

järjestettävään sa-rajajoukkojen perinnetapaamiseen ja 

ErikoisRajajääkärikomppanian valatilaisuuteen. 



Samalla RVL:n johtoa sekä Rajan Perinneyhdistyksen hallitus varajäsenineen on perinteisesti pitänyt 
kokouksensa sekä vapaamuotoiseen keskustelu-/iltatilaisuuteen. Tilaisuudessa yllätysvieraana oli Aira Suvio-
Samulin, seuraten mielenkiinnolla kokouksemme työskentelyä. Rajaoltermanni kenraaliluutnantti Yrjö 
Kärkkäinen esitteli tuoreen kirjansa II painoksen ja jakoi oikolukijoille henkilökohtaisine omistuskirjoituksineen 
oman kappaleen sekä hallituksen jäsenille signeeratut kappaleet. Tilaisuudessa hän samalla luovutti kaikki 
kirjan julkaisu- sekä markkinointioikeudet Rajan Perinneyhdistykselle. 

Killan 10 v vuosipäiväjuhla 16.12.2013 

Juhlavuotemme kulminoitui killan 10 v vuosipäiväjuhlallisuuksiin Vaasassa 

maanantaina 16.12. 2013. 

Kiltamme läsnä olevat hallituksen jäsenet suorittivat Kunniakäynnin Sankarihaudoilla 
laskien seppeleen sekä laskien havulaitteet Vaasan uudella hautausmaalla lepäävien 
perinnejoukko-osastomme Pohjanlahden Merivartioston komentajien Esko Pohjannoron, 

Jorma Smolanderin sekä sa-lentäjän Elias Raution haudoille, Suomen sekä kiltamme 

lipun suorittaessa kunnianosoituksen. Tilaisuutta läsnäolollaan kunnioittivat Länsi-
Suomen Merivartioston komentaja komdri Jukka Savolainen sekä Raja- ja 

Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja ev Martti Kukkonen. 

Välittömästi tilaisuuden jälkeen kesken tiukan aikataulumme, otti Radio Vaasan 
toimittaja Hippi Hovi puheenjohtajaan yhteyttä ja välttämättä halusi tehdä 

haastattelun suoraan lähetykseen. Kertoessani keitä henkilöitä on seurassani, hän 
entistä ponnekkaammin ilmaisi halunsa saada meidät 10 min:ksi studioon. Kiireestä 
huolimatta näin päätimme tehdä ja asiallinen haastattelu sai kerralla melkoisen 

kuulijakunnan Radio Vaasan kuuluvuusalueelta aina nettiä myöten. Länsi-Suomen 
Merivartiosto, Rajan Perinneyhdistys sekä kiltamme saivat yhdessä esiintyessään 

varsin positiivista julkisuutta toiminnastaan juhlapäivänämme. Suurkiitos siitä Radio 
Vaasan toimittajalle Hippi Hoville! 

Vaasan kasarmin Sotilaskodissa järjestettyyn päiväjuhlaan oli kutsuamme 

noudattanut Rajavartiolaitoksen, Länsi-Suomen Merivartioston, Raja- ja 
Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen, Sininen Reservin, ABOA MAREN, sekä 
useiden sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden edustajat, mukaan lukien kiltasisaret 

sekä –veljet yhteensä 64 henkilöä. 

Kiltamme sai vastaanottaa runsaasti tervehdyksiä sekä huomionosoituksia mm. 
Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajan Perinneyhdistys, Rajaoltermanni kenrl Yrjö 

Kärkkäinen, kunniarajajääkäri opetusneuvos Antti Henttonen, rajan piirissä toimivat 
veljeskillat, ABOA MARE, Vaasan maanpuolustusjärjestöt sekä useat jäsenet, eri 
sidosryhmät ja yt-kumppanit edustajiensa kautta muistivat juhlapäivänämme kiltaa. 

Killan puheenjohtaja toivotti kutsuvieraat sekä läsnä olevat kiltasisaret ja –veljet 

tervetulleeksi juhlaan, todeten mm. päivän olevan historiallinen killan toiminnassa. 

Läsnä ovat aina Merivartiolaitoksen alkuajalta Pohjanlahden kolmen ensimmäisen 
komentajan pojat, viimeinen komentaja, apulaiskomentaja sekä nykyisen Länsi-

Suomen Merivartioston komentaja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun he kaikki 
tapaavat toisensa yhteisessä tilaisuudessa. 

Juhlapuhe ja Rajavartiolaitoksen tervehdys 

Kontra-amiraali Matti Möttönen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja perinnejoukko-
osastomme PLMV:n viimeinen komentaja, toi juhlapuheessaan esille Merivartioinnin 

historiaa ja kehittymistä Pohjanlahdella sekä Vaasan kaupungin asemaa 



rajavartiotoiminnan historiassa, aina vartiotulista (vainovalkeat), Tornion 
Rajavartiopataljoonan vaiheista lukien aina Merivartiolaitoksen perustamiseen sekä 

sen Pohjoisenpiirin kehityksestä edelleen Pohjanlahden Merivartiostoksi aina 31 pvä 
tammikuuta 2004 saakka sen yhdistyessä osaksi juuri perustettua Länsi-Suomen 
Merivartiostoa. 

Puheessaan hän toi esille myös Rajavartiolaitokselle asetetut säästötavoitteet sekä 

niiden vaikutuksen laitoksen toimintaympäristöön. Tehtävät hoidetaan edelleenkin 
tukeutuen uusimpaan tekniikkaan ja kalustoon. 

Puheessaan hän myös kiitti kiltaamme sen aktiivisesta panoksesta merivartioinnin 

historian tutkimisessa ja perinteen vaalimisessa Rajavartiolaitoksessa. Tähän 
toimintaan hän kannusti kiltamme ja sen jäsenten suuntaavan edelleen aktiivisesti 

aikaansa sekä voimavarojaan, josta jo osoituksena on tänään jaettavat 
Rajavartiolaitoksen päällikön kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen myöntämät 
Merivartioristit jäsenten erityisistä ansioista perinne- ja kiltatyön hyväksi 

Rajavartiolaitoksessa. 

Merivartiokiltatoimintaa 10 vuotta Pohjanlahdella 

Perustaminen 

Puheenjohtaja Hannu Wallius kävi läpi killan toimintaa tunnustelu-/valmisteluajasta 
alkaen ennen perustavan kokouksen koollekutsumista 2001-2003 aikana. 

Tuolloin jo hahmottelimme pääasiallisen toimintamuodon suuntautuvan merivartio-

historian, -perinteen sekä näihin liittyvien –esineiden tutkimisen keräämisen ja 
tallentamisen. 

Vartioston esikunnan lähettämä samaa aihetta koskeva kirjelmä 990/07/2002 
16.12.2002 antoi varsinaisen sysäyksen killan perustamishankkeelle, ja perustava 

kokous järjestettiin Vaasan virastotalon auditoriossa 16.12.2003. 

Tuolloin kokouksessa läsnä ollut vartioston komentaja komdri Matti Möttönen toivoi 
hankkeellemme menestystä sekä totesi tavoitteemme haasteellisuuden. 

Killan tunnuksen suunnittelu aloitettiin myös välittömästi tavoitteena oman lipun sekä 

kiltaristin aikaansaaminen. Hallitus kokouksessaan 16.2.2004 päätti: ”Keskusteltiin 
killan tulevasta lipusta ja siihen tulevista tunnuksista, päätettiin järjestää kysely 

jäsenkunnalta, millaiset tunnusten tulisi olla”. Samassa kokouksessa päätettiin ryhtyä 
toimiin killan kotisivujen luomiseksi. 

Kiltamme rekisteröityi 8.3.2004 Pat- ja Rekhall yhdistysrekisteriin. 

Killan tunnus ja lippu 

Rajavartiolaitoksen päällikön vara-amiraali Jaakko Smolanderin hyväksyttyä killan 

tunnuksen / merkin, sai lippuhankkeemme reippaasti myötäistä tuulta toteutuakseen. 
Hankimme samalla Suomen kantolipun sekä 2 kiltamme lippua kantovöineen ja 
säilytyspusseineen. 

Lippumme vihittiin 16.12.2007 Vaasan Upseerikerholla arvovaltaisten kutsuvieraiden 
läsnä ollessa. Killan hallituksen vahvistama lippusääntö astui samalla voimaan. Killan 
merkki toteutui eri vaihtoehdoista käytyjen keskustelujen sekä esitysten jälkeen 

samaan aikaan. 



Kiltaristiprojektimme eteni vakaasti. 

Ensimmäistä vuosikokoustaan valmistellessaan 12.5.2004 killan hallitus teki 
päätöksen kiltaristin suunnittelusta ja käyttöönotosta. Lähtökohdaksi haettiin 

perinteisiin liittyvää symboliikkaa, johon sopi Merivartiolaitoksen kokardi sekä sa 
1.VMV LV. 

1943 risti (ns. rähinäremmi merkki). Puheenjohtaja laati Pohjanlahden 

Merivartiokiltarististä 3 yksityiskohdiltaan poikkeavaa esitystä jotka Sporrong OY:n 
taiteilija Tom Björkqvist piirsi puhtaaksi. Kannanottoja eri vaihtoehdoista pyydettiin 
jäseniltä sekä PLMV:ssa palvelleilta upseereilta. 

Rajavartiolaitoksen Esikunnan Henkilöstöosaston osastopäällikkö lippue-amiraali Erkki 

Uitti ilmoitti hyvin perusteltuna henkilökohtaisena kantanaan, että ei näe 
tarkoituksenmukaiseksi jokaisen killan teettävän oman ristinsä vaan toivoisi 

merivartiokiltojen ryhtyvän toimiin yhden yhteisen kiltaristin aikaansaamiseksi. 

Totesimme samassa yhteydessä kannattavamme myös mahdollisen Rajavartioristin 
aikaansaamista veljeskiltojen toimesta. 

Kiltamme esitys päätyi lopuksi myös Rajavartiolaitoksen hyväksymäksi 

Merivartioristiksi 7.6.2010. 

Killan jäsenyys ja toiminta Sininen Reservi ry:ssä on auttanut kosketuksen säilymistä 
merelliseen toimintaympäristöön sekä toimijoihin monin tavoin jo vuosien ajan. 

Kiltamme evp jäseniä toimii myös mm. ABOA MAREn järjestämillä merenkulun 

kursseilla kouluttajina ja antavat siten yhteiseksi eduksi käyttöön osaamistaan. 

Kiltatuotteina olemme aikaansaaneet; adressit, isännänviirin, veneviirin, kiltamukit 
sekä varalaitakupin. Lisäksi Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen 
jäsentuotteita sekä saatavilla olevaa kirjallisuutta on mahdollista hankkia kauttamme. 

Länsi-Suomen Merivartiosto on osoittanut tukensa mm. kiltamme toiminnasta 

tiedottamisessa niille jäsenille, joilla ei ole käytettävissään sähköposti- eikä 
internetyhteyttä. Lisäksi olemme saaneet lukitusmahdollisuudella olevan 4 

peltikaappia sisältävän kalusteen killan arvokkaimpien esineiden sekä varusteiden 
säilyttämiseksi. 

Marraskuussa hankimme killan logolla painettuja kirjekuoria 1000kpl A5 kokoa sekä 

650 kpl A4 käytettäväksi kirjepostiin sekä adresseihin. 

Kiltamme on erittäin aktiivisesti pyrkinyt antamaan panoksensa sa-raja- ja meri-
vartiojoukkojen perinne- ja historiatyöhön keskuudessaan sekä Raja- ja Merivartio-
joukkojen Perinneyhdistys ry:n toiminnassa kuluneena kautena. 

Killan hankkimat 4 Kunniavartiomiekkaa (upseerimiekka meriv.) sekä osin 
lahjoituksina saadut 11 kpl vöitä ovat tarvittaessa killan jäsenistön käytössä. 

Kilta ottaa edelleen mielellään vastaan lahjoituksena omistajilleen 
tarpeettomina sekä vöitä, että miekkoja kunniavartiokäyttöön. 



Kiltamme järjesti Kunniavartion I vaihdon miekoin Vaasan Sankarihaudoilla tulevana 
jouluaattona. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan vuosittaiseksi toimintavuoden 

päätökseksi. 

Perinnetyö tänään 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja eversti Martti 

Kukkonen loi katsauksen aktiivisen yhdistyksen perustamisesta nykyhetken 
tilanteeseen. 

Hän totesi jäsenmäärän kasvaneen lähtökohdastaan merkittävästi, käsittäen RVL:n 

piirissä toimivasta rekisteröidystä 15:sta killasta kuuluvan 13 kiltaa jäseniksi ja sen 
myötä henkilöjäsenmäärä olevan 2020 henkilöä. 

Perinnetyö voi hyvin ja kiltojen ohella myös perinneyhdistys itsenäisesti toimii tässä 

mm. ottaen osaa Rajaoltermanni kenrl Yrjö Kärkkäisen kirjan ”Rajakomppania 
sodassa” oikolukemiseen ennen kirjan julkaisemista. Tärkein tämän hetken tavoite on 
saada yhdistykselle oma lippu. 

Rajan Perinneyhdistys järjestää vuosittain eri puolille suomea kulloinkin paikallisen 

jäsenkillan tukemana perinneretken touko- kesäkuun aikana. Lisäksi perinneyhdistys 
on kehittää edelleen omaa huomioimis- ja palkitsemisesineistöään. 

Yhdistykselle on kehitetty myös oma adressi sekä isännänviiri jäsen- sekä ammatti-

kunnan käyttöön. Lisäksi perinnetyöstä sekä sa-rajavartiojoukkojen toiminnasta kuin 
myös nykyhetken rajavartioinnista julkaistut teokset ja muut tuotteet ovat jäsenten 

hankittavissa. Rajan Perinneyhdistyksen hallitus pitää vuosittain perustamis-
ajankohtana juhlakokouksen perustamispaikassaan Raja- ja Merivartio-koululla 
Immolassa. 

Tilaisuus liittyy aina sa-rajajääkärijoukkojen veteraanien perinnetapaamiseen sekä 

Erikoisrajajääkärikomppanian valatilaisuuteen. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja eversti Martti 
Kukkonen luovutti lahjaksi teoksen ”Rajan ja sodan kenraali E.J. Raappana", kiittäen 

kiltaamme aktiivisesta toiminnasta perinne- ja kiltatyön hyväksi Rajan Perinne-
yhdistyksessä toivoen sen jatkuvan edelleen. www.rajanperinneyhdistys.fi 

Länsi-Suomen Merivartioston tervehdyksen 

toi Vartioston komentaja kommodori Jukka Savolainen. Hän loi katsauksen Länsi-Suomen Merivartiostossa 
tapahtuneisiin muutoksiin, joihin on sopeuduttu hyvin, toki vielä on odotettavissa muutoksia. Nämä eivät ole 

silti estäneet toimintaa ja annetut tehtävät on hoidettu annettujen tavoitteiden mukaisesti. Kommodori Jukka 
Savolainen mainitsi tilaisuuden muistuttavan ”suurta perhejuhlaa”. Hän mainitsi osallistuvansa jo toisen kerran 
kuluvana vuotena Vaasassa juhlavaan tilaisuuteen, jossa perinteille on annettu ansaittu merkittävä sija ja 
saaneensa mahdollisuuden tutustua toimintaan mukana ollen. Lopuksi hän totesi jokaisen terveen organisaation 
kunnioittavan perinteitään ja Länsi-Suomen Merivartiosto on tehdystä perinnetyöstä vuosipäiväänsä viettävälle 
killalle kiitollinen. 

Kiltamme 10 vuosipäivän palkitsemisia sekä huomioimisia, joita oli myönnetty poikkeuksellisen runsaasti 
perinne- ja kiltatyössä ansioituneille henkilöille, sekä kiltatoimintaamme tukeneille Vaasan kaupungille ja 
yrityksille. 

Rajavartiolaitoksen päällikön kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen myöntämät neljä Merivartioristiä jakoi ja 
kiinnitti saajilleen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Matti Möttönen. Saajat; kaptl evp Urpo 
Rajala no 13 Raahe (ei sair. johtuen paikalla), mvylip evp Ivar Granskog no 14, mvmest evp Tenho Lohikoski 
no 15, ylimvja evp Christer Sid no 16. Samoin hän jakoi ja kiinnitti Tapani Pahkalalle myönnetyn hopeisen 

http://www.rajanperinneyhdistys.fi/


Vapaaehtoisen maanpuolustustyön Ansiomitalin. Paavo Tepolle on myönnetty Maanpuolustusmitali kultaisella 
soljella (ei saapuvilla) sekä Veijo Järviselle solkiluokan korotus kultaiseksi soljeksi, jonka hän vastaanotti. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry.n puheenjohtaja eversti Martti 
Kukkonen luovutti yhdistyksen myöntämät huomionosoitukset, standaarit 
merkittävästä perinneyhdistyksen toiminnan tarkoituksen hyväksi tehdystä työstä 

raja- ja merivartiojoukkojen historian sekä perinteen ylläpitäjänä ja vaalijana; kontra-
amiraali Matti Möttönen no 36, sekä ja merivartiojoukkojen historian sekä 

merivartioperinteen tallentajana ja vaalijana ylil Martin Saarinen no 37. 

Pohjanlahden Merivartiokillan myöntämät korkeimmat huomionosoitukset standaarit 
myönnettiin seuraavasti; perinnejoukko-osastomme kahden ensimmäisen 
komentajan, komkapt Hilding Enqvistin perikunnalle no 37 jonka vastaanotti Valter 

Enqvist sekä kom Olli Kääriän perikunnalle no 38 jonka vastaanottivat Mikkko Kääriä 
sekä veljenpoika Kari Kääriä, eversti Martti Kukkonen 44, mv-yliluutnantti evp Kimmo 

Rantanen 45, ylimerivartija evp Allan Furu 46, kapteeni Sami Salmivuori 47, 
kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen 48, yrittäjä Marko Laitala 49, sekä no:tta VAASAN 

KAUPUNKI vastaanotti valt pj Joakim Strand, HALONEN KY vastaanotti Päivi Halonen 
sekä SNELLMAN OY vastaanotti Staffan Snellman. 

Länsi-Suomen Merivartioston komentaja kommodori Jukka Savolainen luovutti killan 
esityksestä ”Merivartiointia 75 vuotta” Merivartiolaitoksen ja merivartioston historia 

1930-2005 teokset seuraaville henkilöille; ins Valter Enqvist, joht Kimmo Kääriä, Kari 
Kääriä, kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars, rah hoit Liisa Mäenpää, toim.tartk. 

mvkaptl evp RaimoYli-Jouto, mvylil Martin Saarinen, mvluutn evp Lars Carlsson, 
mvmest evp Heikki Kaján, mvmest evp Sven Westman, ylimvja evp Bertel Österberg 
sekä mvmest evp Risto Härmä Satakunnan Rajamieskillasta. 

Lopuksi Sininen Reservi ry:n esityksestämme myöntämän standaarin luovutti 
varapuheenjohtaja Jarmo Holm ABOA MARE:lle ja sen vastaanotti Robert Stolpe. 

Puheenvuorot 

Lippueamiraali Erkki Uitti kertoi Merivartioristin syntyhistoriaa ja palautti mieliin sen ohella Rajavartioristin 
tarpeellisuudesta Rajavartiolaitoksessa tehtävän kilta- ja perinnetyön korkeimpana huomionosoituksena, jonka 
myöntämisestä päätöksen tekee aina Rajavartiolaitoksen päällikkö Henkilöstöosaston osastopäällikön 
esittelystä. 

Lippueamiraali Erkki Uitti toi esille myös merivartiokiltojen roolin Merivartioristin aikaansaamiseksi. Hän kiitti 
kiltaamme yhteistyökyvystä ja aktiivisuudesta edellä mainitun ristin kehittelyssä sekä lopputulokseen 
johtaneesta esityksestämme. 

Joakim Strand esitti puheenvuorossaan huomionosoituksen saaneiden sekä Vaasan 

kaupungin puolesta kiitoksen ja esitteli kaupunkimme tilaa sekä kehitysnäkymiä 
tulevaisuudessa. 

Hän totesi tyytyväisen todenneensa kaupungissamme myönteisen maanpuolustus- 
sekä kiltahengen myös historian vaalimisessa. Staffan Snellman käytti myös hauskan 

kiitospuheenvuoron mainiten edustamansa yrityksen arvoihin myös vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön arvostus. 

Killan puheenjohtaja päätössanoissaan onnitteli palkittuja sekä huomionosoituksen 

saaneita. Samalla hän toi läsnäolijoille esille tyytyväisyytensä ja kiitollisuutensa killan 
vuosipäivätilaisuuden osanottajien runsaslukuiseen määrään. 



Samalla hän toivotti osallistujat tervetulleeksi HOTELLI VALLONIAssa järjestettävään 
kiltapäivälliseen sekä sisar- ja veljesillanviettoon. 

Diplomiurkuri Arto Ristolaisen säestyksellä seisten lauletun Vaasan Marssin jälkeen 

päiväjuhla päättyi Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen sisarten valmistamaan ja 
tarjoilemaan perinteiseen todella herkulliseen joulupuuroon. 

KIITÄMME SAAMISTAMME TERVEHDYKSISTÄ sekä HUOMIONOSOITUKSISTA! 

KILTAPÄIVÄLLINEN sekä KILTASISAR- ja –VELJESILTA HOTELL VALLONIA 

Kiltamme kunniajäsen vara-amiraali Jaakko Smolander liittyi seuraamme illanviettoon. 

Kiltapäivälliseen sekä illanvieton osallistujia tervehti aulassa kiltaveli kansanedustaja 
Lars-Erik Gästgivars tarjoten Jouluglögin samalla muistellen hauskasti omaa 
palvelusaikaansa Pohjanlahden Merivartiostossa merivartijana vartiolaivojen ja mv-

asemien kokkina. 

Tervehdyksen aikana nautitun jouluglögin jälkeen siirryimme kabinetti ’Lya’an. 

Herkullisen päivällisen nauttimisen lomassa vara-amiraali Jaakko Smolander kertoi 
Merivartioinnin kehityksestä, ja muisteli lapsuusmuistojaan Pohjanlahden 

Merivartiostosta. Keskustelu kävi vapautuneen vilkkaana ja omia hauskojakin 
muistojaan sekä kokemuksiaan puheenvuorojen käyttäjät jakoivat läsnäolijoille illan 

kuluessa mukavassa ilmapiirissä. 

Julkisuus ja toiminta 

Killan kotisivut ovat saamassa asiallisen ulkoasun lisäksi myös mielenkiintoisen sisällön, jota parhaillaan luo 
Tapani Lehto opinnäytetyönään. Kiltamme kotisivu www.merivartiokilta.fi on kehittynyt positiiviseen suuntaan. 
Tämä osaltaan kannustaa jatkamaan sivujen kehittämistä kävijä- sekä käyttäjäläheiseen suuntaan. 

Killan toiminnasta sekä tapahtumista on tiedotettu Rajamme Vartijat lehdessä, Rannikon Puolustaja lehdessä, 
paikallislehdissä, sekä kaikissa toiminta-alueen maanpuolustuslehdissä. Lisäksi paikallinen Radio Vaasa on 
antanut ohjelma-aikaa kiitettävästi toiminnastamme tiedottamiseen. Killan lippu on osallistunut perinteisesti 
Vaasassa maanpuolustustilaisuuksien lippulinnassa. 

Koulutus 

Kiltaveli Tapani Pahkala on certifioitu ja toimii ABOA MARE:n järjestämien merenkulun-kurssien kone-, huolto- 
sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opettajana. 

VHF-SRC meriradiokursseja on kiltaveli Ronald Pått pitänyt jo vuosia alueellamme vakiinnuttaen toiminnan. 
Asiasta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä heihin tai pj:aan. 

Huomiointi 

Kilta on mahdollisuutensa mukaan 10 vuotisen toimintansa juhlavuotena esittänyt sekä huomioinut tavallista 
runsaammin aktiivisia jäseniä sekä sidosryhmiä ja heidän edustajiaan esityksin Ritarikuntien, 
Rajavartiolaitoksen, Perinneyhdistyksen, kiltamme että myös Sininen Reservi ry:n ja eri valtakunnallisten 
järjestöjen palkitsemisvälinein hallituksen toimesta. 

Liite B2a 

JOULUAATON KUNNIAVARTIO 

Kiltamme asettama I vaihto; Timo Lehto, Kimmo Rantanen, Rauno Kotilainen sekä Hannu Wallius, Jouluaaton 
Kunniavartioon Vaasan Sankarihaudoilla päätti kiltamme 10:n toimintavuoden. 

http://www.merivartiokilta.fi/

