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  Pohjanlahden Merivartiokilta ry 

  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf 

 

Toimintakertomus v 2016 
 

Yleistä 
Kulunut toimintakausi on ollut vilkas eikä seuraavissa kolmessa vuodessa 

ole muutosta nähtävissä. 
Yhteytemme RVL:een, Rajamme Vartijat säätiöön, veljeskiltoihin, sekä toimintamme  

tukijoihin ovat välittömät ja toimivat. 

Aktiivinen osallistuminen Rajan Perinneyhdistyksen piirissä on antanut oman virkeän 

erityispiirteen kiltamme tointaan. 

Kilta vastaanottanut lahjoituksena 1 T ulkoisen kiintolevyn, killan koko sähköisen tiedoston 

tallennuksen varmistamiseksi. Olemme vastaanottaneet ja lisänneet yhden m-30 manttelin 

varusteisiin. 

Kiltamme jäsenet, merivartionaiset ja –miehet ovat omaksuneen kiitettävästi käyttöönsä 

kiltamme adressit, joita hankimme kuorineen 200 kpl erän lisää. 

Käyttämällä adressejamme samalla tuetaan toimintaamme ja erityisesti seppelrahastoa.  
 

Asetetut tavoitteet 
Olemme noudattaneet toimintasuunnitelmaamme, joka tosin on myös ’joustanut’ 

yllättäen vastaan tulleiden tapahtumien johdosta. 

Merenkurkun Maailman perintöalue 10 v juhlavuoden tapahtumat Valassaarilla 

oli esimerkki kiltamme toiminnan joustavuudesta. 
Kotisivujemme toimivuus on kuluvana vuotena saatu asianmukaiseen kuntoon ja web-master 

Pentti Mäenpää ottaa mielellään vastaa mielipiteitä sekä ideoita sivujen kehittämiseksi. 

Killan Kunniavartiomiekkojen käyttö saavutti optiminsa Jouluaattona, jolloin kaikki miekat 

oli samanaikaisesti käytössä vaihdossamme Vaasan Sankarihaudalla. 

Kiltaamme on liittynyt myös nuoria uusia jäseniä, joka on yksi tärkeistä tavoitteistamme. 

Toivotamme Heidät Tervetulleeksi joukkoomme sekä osallistumaan aktiivisesti toimintaan.  
 

Jäsenistö  
Killassamme on n. 100 jäsentä. Uusia jäseniä tulee verkkaisesti ja nuorempaa polvea 

toivotamme Tervetulleeksi joukkoomme. liittyminen on yksi tärkeistä tavoitteistamme 

ja vähitellen heidän osuutensa kasvaa. Kiltamme on ns. avoin. Jäsenyyden vahvistaa  

killan hallitus kokouksessaan. 

Jäsenenä voi olla myös palveluksessa oleva, joten ’eläköityminen’ ei ole jäsenyytemme  

ehto.  
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Poisnukkuneet 
Kuluvana vuotena ovat seuraavat kiltamme jäsenet nukkuneet ajasta iäisyyteen; 

rva Elmi Uitti 87v  5.1., mvmest evp Helge Norrgård 87v 4.6., mvpursim evp Reino 

 Petäjäsoja 90v 20.8. , sekä mvkaptl evp Urpo Rajala 89v 11.12. 

Hallituksen kokouksen alussa vietämme aina hiljaisen hetken poisnukkuneen jäsenemme 

kunniaksi sekä muistoksi. 

Kilta on muistanut 12.1. 2016 yllättäen sairaskohtaukseen menehtyneen SlMvK:n Pj:n Arto 

Pielan omaisia kiltamme muistoadressilla. 

Kiltamme on osoittanut omaisille surunvalittelunsa adressillaan sekä mahdollisuuksien  

mukaan puheenjohtaja osallistunut tai olemme tukeutuneet paikallisten kiltaveljien sekä 

palveluksessa olevien merivartiomiesten puoleen siunaustilaisuuden järjestelyissä  

omaisten toiveen mukaisesti. 

Hautajaisjärjestelyissä olemme voineet tarjota Suomen- sekä killan lipun, tarvittaessa  

miekan päähineineen, sekä kunniamerkkityynyn, joita kaikkia on kuluvana vuotena 

käytetty. 

Omaisten pyynnöstä on kirjoitettu myös muistokirjoitus, riittävän perustiedon  

saatuamme. 

Killallamme on toimivat yhteys Rajamme Vartijat säätiöön ja sen asiamieheen  

majuri Sami Mattilaan.  

On aina hyvä ottaa yhteys puheenjohtajaan omaisen kuolemaan liittyen entisen 

Rajavartiolaitoksen Hautausapukassan jäsenyyden selvittämiseksi. 

Rajamme Vartijat säätiö hallinnoi vielä kassan varoja ja jakaa niitä, kunnes ne on  

käytetty varsinaiseen tarkoitukseensa. 
 

Historian ja Perinteen tallentaminen 
Merivartiomuseon esineistöä sekä kuva- ja muuta kirjallista materiaalia kartutamme 

mahdollisuuksiemme mukaan. 

Merivartionaisten sekä -miesten tarinoita edelleen keräämme kirjallisina sekä haastatteluja 

tallentamalla.  

Kirjallinen toiminta on myös tärkeää, koska eri kirjallisuus- ja arkistolähteissä on runsaasti 

Pohjanlahden merivartioinnin historiaan liittyvää aineistoa, joka olisi hyvä saada tallennettua 

’yksiin kansiin’. Tästä on esimerkkinä itsenäisyytemme aamunkoiton aikaan liittyvä Itämeren 

laivaston Pohjanlahden rannikon merivartioston arkisto asiakirjat kohdistuen ajanjaksoon 

1916-1917. Arkiston diaari on suomennettu, mutta asiakirjat alkuperäiskielellä. Oivallinen 

kohde merivartioinnin historian tutkijalle. 

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=21D62C91B74EDDCE6EFEAF

526425E422?kuvailuTaso=AY&avain=2268182.KA  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD6

25786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA  

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD6

25786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA  
 

Omat äänitteet ja videotallenteet sekä valokuvat luovat erittäin hyvän kuvan merivartioinnin  

olosuhteista ja kehityksestä vuosien saatossa. Olemme saaneet vastaanottaa edesmenneiden 

kiltamme jäsenten, merivartiomiesten kotiarkistoista kuvia tallennettaviksi aina 1940 luvulta 

alkaen. 
 

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=21D62C91B74EDDCE6EFEAF526425E422?kuvailuTaso=AY&avain=2268182.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=21D62C91B74EDDCE6EFEAF526425E422?kuvailuTaso=AY&avain=2268182.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD625786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD625786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD625786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CE6752928B8015BFA7DDD625786E14C3?kuvailuTaso=SARJA&avain=284534.KA
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Perinnetoiminta 
Yhteydenpito sa-mv-veteraaneihin on vakiintunut käytäntö killassamme. Tiedotamme heille 

kirjallisena jäsentiedotteena toiminnastamme sekä merkittävistä tapahtumista. 

Jouluna olemme saaneet jakaa heille RVL:n ja L-SMV:n myötävaikutuksella Rajavartiolaitoksen 

seinäkalenterin, joista he ovat olleet yllättyneen kiitollisia. 

Toiminta Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:ssä on ollut aktiivista ja 

yhdistyksen lipun vihkimisestä teetettiin muistokirja. 

Kilta asetti jälleen Jouluaaton Kunniavartio osaston, tällä kerralla täyden vaihdon miekoin  

ensi kerran. Tämä sai huomiota ja osoitti ’ryhtiä’ vielä löytyvän myös työajan ulkopuolella. 

Kunniavartiossa olivat mvylil Martin Saarinen, insluutn Ari Nurkka, mvluutn Timo Häyhä sekä 

mvluutn evp Hannu Wallius. 
 

 

Toiminta, tilaisuudet ja tapahtumat 
Killan jäseniä on osallistunut moniin paikallisiin maanpuolustustapahtumiin 

kotipaikkakunnillaan.  

Kiltamme toinen lippu, odottaa edelleen käyttäjäänsä. Jos paikallisesti merivartionaiset ja 

-miehet tekevät päätöksen oman osaston perustamisesta, voimme antaa oman lipun 

käyttöön, sen arvokkaan siunaamisen jälkeen. 

Isänmaallisissa maanpuolustustilaisuuksissa kiltamme lippu liehuu muiden kiltalippujen  

mukana yhteisessä lippulinnassa / kunniakujassa. 

Merenkurkun Maailman perintöalueen 10 juhlavuotena kiltamme osallistui Metsähallituksen 

Merenkurkun luontopalvelun järjestämään tapahtumaan Valassaarilla. Toimestamme 

asiantuntevina oppaina toimivat x mv-aseman päällikkö mvluutn evpLars Carlsson sekä  

vartioupseeri mvmest evp Elis Nykvist, molemmat pitkään Valassaarten mv-asemalla 

palvelleina. 

Tapahtuma oli suosittu ja Lars Carlssonin haastattelu radioitiin Ylen toimesta. 

Tulevana vuotena järjestäjä haluaisi uusia tapahtuman, tulevana vuonna Svedjehamnissa 

Björkössä. 

Puheenjohtaja osallistui RVL:n päällikön kutsusta perinteiseen sa-rajajoukkojen 

perinnetapamiseen, valajuhlaan sekä Rajan Perinneyhdistyksen hallituksen kokoukseen  

Raja- ja Merivartiokoulussa Immolassa elokuussa 

Perinteiseen Sininen Reservi ry:n ja Merivoimien Meripuolustuspäivään 22.10.2016 

osallistui killastamme SR:n hallituksen jäsen Pertti Pörsti sekä killan pj Hannu Wallius. 

Lisäksi killan edustajana puheenjohtaja on kutsuttu lukuisiin maanpuolustustapahtumiin 

ja juhlatilaisuuksiin kertomusvuoden aikana. 

Killan hallitus päätti perinnejoukko-osastomme PLMV:n kunniataulun kunnostamisen 

käynnistämisen, liittyen Itsenäinen Suomi 100 v vietettävään juhlavuoteen 2017, 

jolloin ehostettu KUNNIATAULU Paljastetaan L-SMVE:ssa.   

Kertomuskauden aikana Kunniataulu on kuljetettu Vaasaan kunnostettavaksi. 

Killan Kunniavartio-osasto harjoitteli varusteineen Hotelli Vallonia´n autohallissa jonka  

jälkeen kiltamme jäsen, johtaja Lars-Erik Gästgivars tarjosi osallistujille jouluglögin. 

Jouluaattona kuvaaja Jaakko Salo kuvasi osastomme, joista kuvista killan hallitus valitsee 

killan teettämään omaan joulukorttiin tulevat kuvat v 2017 aikana. 
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Jäsenyydet ja edustukset 
Kilta on yhteisöjäsenenä seuraavissa keskusjärjestöissä tai yhdistyksissä, ja  

killan edustus näiden hallinnoissa: 
 

Raja- ja Merivartiojoukkojen  hallitus  Hannu Wallius 

Perinneyhdistys ry  2009, 2010-2016 
 

Metsähallitus Pohjanmaan puistopalvelut yt-kumpanuus 3 vuosittain 
 

Sininen Reservi ry 2016-2017  hallitus     Pertti Pörsti 
 

Vaasan Kiltapiiri ry  hallitus   Juhani Frangén    

   varajäsen   Pertti Pörsti 
  

Vaasan Kiltatalo  hallitus   Reijo Peräkorpi 

Gillenas Hus i Vasa ry 
 

Koulutus 
Killan jäseniä toimii aktiivisesti yhteistyössä ABOA MAREn sekä Trafin kanssa  

merenkulun kouluttajina erityisesti Perämeren alueella Oulun seudulla. 

Kiltaveli, ins kaptl evp Tapani Pahkala kouluttaa yt:ssä Aboa Maren kanssa 

koneenhoitajia kursseilla. ylimvja Eero Vaitiniemi vastaavasti kouluttaa 

kuljettajia kursseilla, Ronald Pått sekä Jarmo Pitkänen kouluttavat GMDSS SRC 

radiokursseja Vaasan ja Oulun alueella. Heidän pitämänsä kurssit johtavat 

asianomaiseen pätevyyteen riittävän käytännön kokemuksen karttuessa. 
 

Yhteistyö 
Teemme tiivistä yhteistyötä eri RMVJPY ry:n piirissä toimivien jäsenkiltojen sekä 

muiden maanpuolustus järjestöjen kanssa. 

Yhteistyö myös RVLE:n, L-SMV:ston sekä Rajamme Vartijat säätiön kanssa on sujuvaa. 

Annamme koulutustukemme käyttöön viranomaisten valmiutta tukevassa koulutuksessa. 
 

Virkistys 
RMVJPY:n kevätretki Turkuun oli kaikin puolin onnistunut. Tutustuminen Länsi-Suomen 

Merivartiostoon, MRCC Turkuun sekä UVL Uiskoon oli todella mielenkiintoista.  

Archipelaco VTS Meriliikennekeskuksen ja merenkulkuoppilaitoksen ABOA MAREn  

esittely sekä opastettu kierros Turun Linnassa olivat mielenkiintoisia kohteita. 

Kevätretkemme jälleen näki uuden ennätyksen osallistujien määrässä liki 90 henkilöä 

rajan piirissä toimivista killoista ympäri maan. Killastamme osallistujia oli ennätysmäärä 

11 jäsentä. 

Pääosa majoittui laivahotelli BORE:lla, jossa myös vietimme veljesillan ja -päivällisen.  
 

Vaasan kaupunginteatteri lähestyi kiltaamme ja tarjosi edullista ryhmälippua kiltamme 

jäsenille Topi Sorsakosken elämästä kertovaan teatterimusikaaliin ”ON KESÄYÖ” . 

Tähän edelleen suosittuun musikaaliin osallistui 22.9.  9 henkilöä killastamme. 

Esitys oli todella hyvä ja musiikki mukaansa tempaavaa.  
 

Muut tapahtumat 

Kuluneen vuoden toimintasuunnitelmassamme oli myös laivaristeily Uumajaan, jonka 

peruutimme vähäisen kiinnostuksen johdosta.  

Palaamme laivaristeilyyn tulevana kesänä ja ehkä toiseen kohteeseen. 
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Julkisuus 
Olemme saaneet julkisuutta toiminnastamme useissa Pohjanlahden rannikolla ilmestyvissä 

paikallisissa päivälehdissä sekä mp-lehdissä, ja mm. muistokirjoituksiemme julkaisulupaa on 

pyydetty myös valtakunnallisiin mp-lehtiin. 

Kuluneen vuoden aikana on YLE:n toimesta suoritettu kiltaveli Lars Carlssonin  

radiohaastattelu Merenkurkun maailman perintökohteen Valassaarten tapahtuman pohjalta. 

Joulutervehdyksemme luettiin jouluviikolla Radio Vaasan kuuluvuusalueella molemmilla 

kotimaisilla kielillä. 

Kiltamme kotisivujen toimivuus on ollut todella merkittävän tärkeä eikä sitä 

voi koskaan liiallisesti korostaa. Se on ehdottomasti paras, kattavin ja nopein  

tapa tiedottaa toiminnastamme.  

 

Huomiointi 
Yt-kumppaneita sekä aktiivisia kiltamme jäseniä on huomioitu kuluvana toiminta 

vuotena. Huomiointi on yksi näkyvä ja tärkeä tapa osoittaa kiitollisuuttamme 

toimintamme hyväksi tehdystä työstä ja saamastamme tuesta. 

 

Yhteenveto 
Vuosi 2016 on kiltamme hallitukselle sekä työntäyteinen että monivivahteinen. 

Asetettujen eri tavoitteiden saavuttamisen tarve sekä tekemisen halu on hyvä 

yhtälö menestyksekkään kiltatoiminnan edelleen kehittämiseksi. 

Toiminnan tehostamiseksi tekemistä riittää ja jäsenten osallistumista virkistys- sekä  

harraste- ym. kiltatoimintaan tulee panostaa jatkossa. 

Killan omat kotisivut ovat jälleen toiminnassa ja päivitetyt. Lisäksi on avattu PLMV:ssa 

palvelleille erityinen sisäinen FB-sivu. 

Erityinen kiitos siitä kiltamme web-master Pentti Mäenpäälle.  

Kiltatuotteita pyritään pitämään varastossa riittävä määrä ja on saatavilla killan 

varusmestarilta Christer Sidiltä. 

Hallitus    Styrelse 

 


