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TOIMINTAKERTOMUS v 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2017   

     Pohjanlahden Merivartiokilta  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille ry 

 
 
Yleistä 

Toimintavuodellemme leimaa antavin teema oli SUOMI 100 v  ja näkyi monin eri tavoin 

tapahtumissa sekä omassa, että tukien yhteistyössä muiden valtakunnallisten 

järjestöjen vastaavia tapahtumia. 

Kiltamme SUOMI 100 v  MVL:n Pohjoisen piirin / PLMV:n KUNNIATAULUn puhdistus 

ja uudelleen kultaaminen oli merkittävä tapahtuma joka anomuksestamme hyväksyttiin 

yhdeksi valtakunnalliseksi Suomi 100 -hankkeeksi, valtioneuvoston kanslian asettaman 

työryhmän toimesta ja johon liittyi koko toimintavuoden oheistoimintana 

KUNNIAVARTIOTOIMINTA.  

Killan hallitus päätti suhtautua myönteisesti tiedusteluihin asettaa vuoden aikana 

KUNNIAVARTION miekoin kaikkiin sankarihaudoilla; v 1918 sekä v1939-44 

järjestettäviin kunnianosoituksiin. Tämä toteutui suunnitellulla tavalla. 

Kunniavartiotoimintaan ovat osallistuneet toimintakautena; Timo Häyhä, Ari Nurkka, 

Martin Saarinen, Rauno Kotilainen, Petri Kippola sekä Hannu Wallius eri 4 miehen 

kokoonpanoissa. 

Toinen poikkeuksellinen asia on kuluneen toimintavuoden aikana kovin monen 

merivartiomiehen siirtyminen taivaalliseen merivartiolaivueeseen. 

Heitä olemme muistaneet viimeiseen iltahuutoon omaisten toivomusten mukaisesti. 

 

Killan kannalta merkityksellisimmät tapahtumat ja tilaisuudet toimintakaudella; 

    

toukokuu    
 

19.05.17   Perinnejoukko-osastomme, MVL:n Pohjoisen piirin /Pohjanlahden Merivartioston 

               KUNNIATAULUN kunnostus, paljastus ja luovutus Länsi-Suomen Merivartioston 

                esikunnassa Turussa. Kiltamme anomuksesta Valtioneuvoston kanslian SUOMI 100 

                v-toimikunta hyväksyi hankkeemme yhdeksi valtakunnan merkkivuoden tapahtumis- 

                ta. Hankkeessamme mukana; RVL, L-SMV:sto, Rajan Perinneyhdistys, Kaatuneiden 

                Muistosäätiö sekä Hautaustoimisto Forsell. 
 

21.05.17.1  Kaatuneiden muistopäivä, kiltamme Kunniavartio miekoin Vaasan 1918 Vapaussodan 

 Sankarihaudalla insylil Ari Nurkka sekä mvluutn evp Timo Häyhä. Killan lippu 

 osallistui perinteiseen lippulinnaan. Killan pj avustaa seppelpartiossa (Suomen 

 Ilmailupatsas). 

 Vastattu Valtioneuvoston kansliaan  Suomi 100 ohjelmapäällikkö Suvi Innilälle 
 kiltamme suomi 100 v Pro Patria hankkeen toteutumisesta ja loppuun 

 saattamisesta. 



2 

 

 

                        

 

 

kesäkuu  
 

01.06.17 Merivartioinnin (MVL:n) 87 vuosipäivä. Huomioimiset, killan myöntämien 

  ’Taskupuukkojen’ luovutus valituille saajilleen.  
 

04.06.17 Puolustusvoimien lippujuhlapäivä (killan lippu osallistui lippulinnaan, killan 

                    Kunniavartio miekoin v 1918 Sankarihaudalla) 
 

10.-11.06.17 RMVJPY:n kesätretki Suomussalmelle ja KR:ston toimintapiiriin, killastamme 

 osallistui 4 jäsentä, myös killan lippu mukana.  
 

17.06.17       Metsähallituksen Pohjanmaan Puistopalvelun Suomi 100 v Luontopäivä ’Rakastu  

      saaristoon’  Raippaluoto, Sommarö Södra Vallgrund, sekä Svedjehamn Björkö,   

      jossa kiltamme jäsenet mvluutn evp Lars Carlsson sekä mvmest evp Elis Nykvist  

      yhdessä Vallgrundin mv-aseman miehistön kanssa esittelivät kiltamme sekä Rajan 

     Perinneyhdistyksen toimintaa ja merivartiointia sekä historiaa. 
 

20.06.17 Killan jäsenten ohjelmallinen ’Perhepäivä’ Vaasan Kiltatalolla yhdessäolon, 

 grillauksen, arpajaisten sekä kahvituksen merkeissä. 
 

heinäkuu 
 

08.07.17 Merivoimien vuosipäivä ja paraati Vaasassa, pj kutsuttu vastaanotolle. 
 

elokuu 
 

23.08.17 MPK:n Suomi 100 ’Nuku hyvin’ valtakunnallinen kokonaisturvallisuuteen liittyvä 

tapahtuma Vaasan sisäsatamassa suunnattuna kouluikäisille ja nuorisolle. 

Kilta osallistui omassa osiossaan ja jakoi tietoa varusmiespalveluksen 

suorittamisesta Rajavartiolaitoksen varusmiesyksiköissä.  

Kiinnostus oli yllätys ja keskustelu ajoittain vilkasta opettajien kanssa. 

Vallgrundin mv-asema osallistui pelastusnäytöksen esittämiseen. 
 

lokakuu  
 

13.10.17 Puheenjohtaja edustanut kiltaa Rajaoltermanni kenrl Yrjö Kärkkäisen 

 siunaus- sekä muistotilaisuudessa Honkanummen kappelissa ja Vantaalla 

 

14.10.17 Puheenjohtaja edustanut kiltaa Tampereen seudun Raja- ja Merivartiokillan  

40 v juhlassa ja samalla luovutti standaarimme juhlivalle killalle. 
 

28.10.17 Mvmest Odal Söderholmin ’Vuoden 1977 Rajamies’ siunaustilaisuus Bergön 

 kirkossa, pj, Christer Sid sekä Martti Juvonen laskivat seppeleen. 
  

marraskuu 
  

11.11.17 Meripuolustuspäivä MvE Heikkilässä Turussa Merivoimien komentajan kutsu 

 pj osallistui, yhteiskuljetus Vaasasta muiden merellisten toimijoiden kanssa. 

 

27.- 28.  Satakunnan Rajamieskillan kutsu vuoden päätöstilaisuuteensa laivaristeilylle 

11.17 Turku-Tukholma-Turku. PLMVK:n pj esitteli kuulijakunnalle (>40 jäsentä)  

Rajan Perinneyhdistyksen sekä kiltamme toimintaa tyytyväiselle ja  
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kiinnostuneelle kuulijakunnalle. 
 

xx.xx.17 Kotimaanliikenteen Laivurikurssi ei alkanut kysynnästä huolimatta Vaasassa 

  ytt:ssä ABOA MAREN kanssa ? Kurssin rahoitusta ei saatu ajoissa järjestymään. 
  

joulukuu       

06.12.17 Itsenäisyyspäivän lipunnosto perinnemuurilla, Jumalanpalvelus Vaasan Pyhän 

  Kolminaisuuden kirkossa, v 1918 Sankarihaudalla killan asettama Kunniavartio 

,seppeleenlaskun ajaksi. Killan lippu osallistui, sekä paikalla olevat 

 killan jäsenet avustivat seppelpartioissa, pj Suomen Vapaudenpatsas sekä  

 Suomen Ilmailupatsas.  

Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla kaupungin-talolla,  yleisötilaisuus 
 

16.12.17 Killan vuosipäiväjuhla vietto, Huomioiminen sekä joulupuuro, jouluun 

                    valmistautuminen päättämällä kuluneen toimintavuoden 2017  

                    Vaasan Kasarmin Sotilaskoti 
 

24.12.17 Jouluaaton kunniavartio Sankarihaudoilla Vaasassa 

vähintään 1 vaihto miekoin (suositellaan jäsenten 

osallistumista kotiseutunsa Sankarihaudoilla 

kunniavartiotoimintaan) 

 

Huolimatta erittäin vilkkaasta toimintavuodesta, on kilta suoriutunut pääsääntöisesti 

kaikista toimintasuunnitelman kattavista tapahtumista. 

Tästä on kiittäminen niitä kiltamme jäseniä, jotka ovat halukkaina valmiina 

osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. 

 

Omaisuus erillisellä liitteellä. 

Killan jäsenten sekä jäsenkiltojen Huomiointi erillisellä liitteellä. 

 

Hallitus        Styrelse 

 


