
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS v 2018 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2018 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf 

  

Yleistä: 

Toimintamme 15. vuosi on ollut aiempien vuosien tapaan varsin tapahtumarikas. 

Kiltamme on jatkanut vuoden aikana aktiivisesti osallistumisiaan ja tekemisiään 

periaatteidensa mukaisesti ja perinteitä vaalien. 

Jäsenmäärämme on säilynyt lähes ennallaan (n. 100).  Säännöllisesti vuosittain 

maksunsa hoitaneita on kuitenkin huomattavasti vähemmän, mikä huolestuttavana 

piirteenä todettakoon. 

Vuosikokouksen 20.02.2018 ja heti tämän jälkeen pidetyn uuden hallituksen 

järjestäytymiskokouksen lisäksi, olemme pitäneet kaikkiaan 3 hallituksen kokousta; 

Yhden keväällä ja kaksi syksyn aikana. 

Kiltaa koskevat ja toimintaan ovat vaikuttaneet myös muut, kuten esim. Raja- ja 

merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen sekä muiden järjestöjen/ yhdistysten 

kokoukset, joissa olemme olleet edustettuina. 

Alla on mainittu kuukausittain kiltaamme liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin 

olemme osallistuneet. 

Enemmän tietoa ja kuvia näistä löytyy kotisivuiltamme sekä jäsentiedotteista.  

https://www.merivartiokilta.fi 

 

Tammikuu: 

Merkittävimmistä tapahtumista ja tilaisuuksista, joissa kiltamme on ollut edustettuna 

vuoden aikana, on syytä mainita esim. Vöyrin koulun ja kanta-aliupseerikoulutuksen 

100v- juhla tammikuussa (26.1.). 

Hannu Walliuksella oli kunnia olla rakentamassa ja viettämässä kyseistä juhlaa ja 

toimia yhtenä perinneyhdistyksen uuden lipun naulaajana. 

https://www.merivartiokilta.fi/


Kunniavartiossa paikalla olivat edustettuina kaikki puolustushaarat sekä RVL. 

Lippulinnassa olivat Raja -ja merivartiokoulun kantajana kapteeni Jyrki Juvonen sekä 

Perinneyhdistyksen lippu maj evp Timo Päivinen. 

 

26-27.1. Seinäjoella oli valtakunnallinen Tammisunnuntain juhla. 

Vaasassa kiltamme lippu osallistui Kasarmintorilla lippulinnaan.  

Killan lipunkantajana toimi C Sid.  

 

Helmikuu: 

20.2. Raippaluodossa Berny´s Cafe & Restaurant pidetyssä vuosikokouksessa valittiin 

mm. uusi puheenjohtaja Timo Häyhä sekä varapuheenjohtaja Ari Nurkka 

vetovastuuseen.  Hallitus varajäsenineen sekä toimihenkilöt yhteystietoineen löytyvät 

kiltamme jäsentiedotteesta ja kotisivuiltamme.  

”Vuoden kiltalaiseksi” valittiin Veijo Järvinen. 

 

Jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlaa vietettiin näyttävästi Vaasassa helmikuussa 

(23-25.2.)  

Vaasan torilla pidetyn paraatikatselmuksen jälkeen oli vuorossa ohimarssi. 

24.2. Kiltamme asetti Kunniavartion miekoin, (täydellä vaihdolla) v1918 

sankarihaudoille Vaasassa. Kunniavartioon osallistuivat A Nurkka, R Kotilainen, T 

Häyhä, P Kippola. 

 

Maaliskuu: 

10.3. pidettiin Valtakunnallisen 52. Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus ja Vaasan 

Sotaveteraanipiirin 50-vuotisjuhla Vaasan kaupungintalolla, pj puolisonsa kanssa 

osallistui ja luovutti kiltamme onnitteluadressin. 

 

16.3. Pääsimme yhteistyökumppaneidemme kanssa tutustumaan ulkovartiolaiva 

VLTurvaan Vaasan Vaskiluodon satamassa. Vierailun yhteydessä 

luovutimme alukselle kiltamme pöytästandaarin. Runsas osanotto osoitti vierailun 

kohteen olevan mielenkiintoinen. Osallistujia oli n. 30. 

 

Huhtikuu: 

27.4. Kansallista veteraanipäivän juhlaa vietimme Vaasan torilla. 

Kunnioitimme tilaisuutta osallistumalla Lippulinnaan, P Pörstin toimiessa lipunkantajana. 

 

Toukokuu: 

20.5. Kaatuneiden muistopäivää kunnioitimme osallistumalla Lippulinnaan sekä 

asettamalla Kunniavartion miekoin (täydellä vaihdolla) v 1918 sankarihaudoille 

Vaasassa. 

Lipunkantajana C Sid; Kunniavartiossa R Peräkorpi, R Kotilainen, T Häyhä, P Kippola. 



 

26.-27.5. Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n tämänvuotinen retkemme 

suuntautui Tampereelle, Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillan 

vastatessa järjestelyistä. Ohjelmassa oli mm. tutustuminen Satakunnan lennostoon, 

veljesillallinen Tampereen Suomalaisella Klubilla sekä Tampereen tuomiokirkon 

esittely. Killastamme osallistui 6 henkilöä kyseisille päiville. 

 

Kesäkuu: 

1.6. Merivartiointia 88 vuotta. 

Länsi-Suomen merivartiosto toimeenpani järjestyksessään ensimmäisen  

Länsi-Suomen merivartioston perinnepäivän. 

Tilaisuus järjestettiin samanaikaisesti merivartioston esikunnassa sekä erikseen 

ennalta määrätyillä asemilla. Osallistujia oli runsaasti lähes 60. Läsnä oli niin nuorta 

väkeä, kuin myös vanhempaa polvea. Tapahtuma oli erittäin pidetty. 

Kiltamme osallistui Vallgrundin mv-asemalla kyseiseen tapahtumaan, mm. luovuttaen 

Killan myöntämät ”Taskupuukot” saajilleen (mvluutn. Miikka Rautavirta n:ro 7 ja 

vanhempi mvja Rasmus Vikström n.ro 8) sekä arpajaisten ja makkaroiden grillaamisen 

järjestelijänä. 

 

4.6. Puolustusvoimain Lippujuhlanpäivän vietto sekä valtakunnallinen paraati 

järjestettiin Seinäjoella, joten Vaasassa ei kyseistä päivää juhlittu, eikä perinteistä 

juhlallista lipunnostoakaan Vaasan Kasarmintorin perinnemuurilla pidetty. 

 

Heinäkuu: 

9.7. Osallistuimme näyttävästi Vaasan torilla järjestettyyn 

Vapaudenpatsas 80v-juhlatilaisuuteen; Lippulinnaan sekä asettamalla kunniavartion, 

miekoin (täydellä vaihdolla) patsaalle. Kunnioitettu sotiemme veteraani Ivar Granskog 

oli läsnä muiden kutsuttujen veteraanien sekä lottien ja heidän omaistensa mukana. 

Paikalla oli kolme henkilöä, jotka ovat olleet myös patsaan paljastustilaisuudessa. 

Killan lipunkantajana toimi C Sid ; Kunniavartiossa M Saarinen, R Peräkorpi; A Nurkka, 

T Häyhä. 

 

Elokuu: 

15-16.8. ErRjK :n valatilaisuus sekä Sodanajan rajajoukkojen veteraanien tapaaminen 

Raja- ja Merivartiokoululla, Immolassa, järjestettiin nykymuodossaan näillä näkymin 

viimeistä kertaa. Killastamme osallistuivat pj:n lisäksi Hannu Wallius, jonka Rajan 

perinneyhdistys palkitsi arvostetulla huomionosoituksella, pöytästandaarilla n:ro 77, 

sekä Lars Carlsson, joka vastaanotti RVL päällikön myöntämän Merivartioristin. 

Pj luovutti RVL päällikölle, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukaselle 1.9.2018 johdosta, 

kiltamme perinteiset ”Karhunpäälasit” sekä onnitteluadressin. 



Myös seuraajaa, 1.9 kenraaliluutnantiksi ylennettyä Ilkka Laitista, olemme muistaneet 

onnitteluadressilla. 

 

 

Syyskuu: 

5.9. Vaasan sisäsatamassa järjestetyssä ”Nuku rauhassa” turvallisuuspäivän 

tapahtumaan osallistuivat pj. sekä Pertti Pörsti, joka toimi Sinisen Reservin 

edustajana. 

 

12.9. Merivartiomuseon tutkijoiden, Vilma Lempiäisen sekä Heikki Mustosen 

kutsumana osallistuimme Vallgrundin mv-asemalla merivartioesineiden 

tiedonkeruuiltaan. 

Tilaisuuden tarkoituksena oli auttaa valokuvien avulla tunnistamaan ja ajoittamaan 

esineitä, joista on säilynyt vain vähän tai ei lainkaan tietoja sekä kertomaan niiden 

käyttöön liittyviä kokemuksia, muistoja ja tarinoita taltioitaviksi myös jälkipolville. 

 

25.9. Pidetyssä Kiltamme hallituksen kokouksessa 

edustajaksi Vaasan Kiltapiiri ry:n hallitukseen, Juhani Frangénin tilalle, omasta 

esityksestä, valittiin Reijo Peräkorpi, joka on edustajamme myös Vaasan Kiltatalo – 

Gillenas Hus i Vasa rf hallituksessa. 
 

Lokakuu: 

12.10. Vaasan Kaupunginteatterissa olimme yhdessä (10 henkilöä) katsomassa 

”Myrskyluodon Maija” – musikaalia.  

 

20.10. Satakunnan Rajamieskillan 30v- juhla Eurajoella, jolloin onnitteluadressin lisäksi 

luovutimme veljeskillalle kiltamme veneviirin. (pj puolisonsa kanssa edustajina) 

 

Marraskuu: 

8.11. Pohjanmaan aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Mika Piiroisen huomioiminen 

kiltamme pöytäviirillä, n:ro 61. (pj ja H Wallius) 

 

9.11. Pohjanmaan aluetoimiston päällikkyyden vaihtotilaisuus Maaherrantalolla 

Vaasassa. (pj ja H Wallius kutsuttuna paikalla) 

 

24.11. Meripuolustuspäivä Pansiossa, jossa kiltamme edustus oli paikalla (pj sekä 

sihteeri P Pörsti Sinisen Reservin edustajana. 

 

Joulukuu: 

6.12. Itsenäisyyspäivää vietettiin perinteiseen tapaan Vaasassa. 

Osallistuttiin Lippulinnoihin ja asetettiin Kunniavartio v 1918 sankarihaudoille. 



Iltapäivällä oli vuorossa yleisötilaisuutena Vaasan kaupungin järjestämä 

Itsenäisyyspäivän juhla kaupungintalolla. 

Killan lipunkantajana päivän aikana toimi R Pått; Kunniavartiossa R Kotilainen, T Häyhä. 

 

14.12. MPK/Meripuolustuspiiri sekä Vaasan Meriosasto MPK:n 25-vuotisjuhla 

Vaasassa. Kutsutilaisuus. (pj osallistui) 

 

15.12 Valloniassa viettämämme vuosipäiväjuhlan myötä valmistauduimme jouluun. 

Huomioimiset sekä joulupuuro ja -kahvit päättivät kuluneen toimintavuoden 2018. 

LSMV komentaja komdri Marko Tuominen sekä PLMV perinne joukko-osastomme 

komentajista komdri Kauko Lehtinen evp, juhlapuhujana, kunnioittivat tilaisuutta 

läsnäolollaan.  Puheissa saimme kuulla PLMV:n eri vaiheista sekä päivityksen 

merivartioinnin nykytilanteesta ja hieman tulevasta kehityksestäkin. 

Yrittäjäneuvos Lars Gästgivars osallistui myös juhlaamme mukavia 

ja mielenkiintoisia muistoja ja tarinoita kertoen. Kiltamme vastaanotti L-SMV:n 

plaketin pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 

 

24.12 Jouluaaton kunniavartio v 1939-1944 Sankarihaudoilla Vaasassa, miekoin 

(täydellä vaihdolla), perinteiseen tapaan. Kunniavartioon osallistuivat M Saarinen, A 

Nurkka, T Häyhä sekä P Kippola. 

Suositeltu jäsenten osallistumista kotiseutunsa Sankarihaudoilla 

kunniavartiotoimintaan.  

 

Poisnukkuneita Kiltamme jäseniä  (6) olemme muistaneet ja saattaneet viimeiseen 

iltahuutoon omaisten toivomusten mukaisesti. 

 

Lisäksi olemme syksyn aikana osallistuneet kiltana merivartiostojen sekä kiltojen 

yhteistoiminnan kehittämispalavereihin. Tampereella kokoonnuttiin Suomalaisella 

Klubilla 22.9. Sinisen Reservin koordinoimana ja kutsumana tilaisuuteen, jossa läsnä 

olivat MPK:n edustajat, Merivartiostojen komentajat sekä mv-kiltojen edustajat. 

(Häyhä ja Wallius kiltamme osallistujina) 

Turussa LSMV: n komentajan kutsumana järjestettiin yhteispalaveri alueen kiltojen 

sekä Saaristomeren merivartiokerhon puheenjohtajien kanssa. 

LSMV on nimennyt killoille yhteyshenkilöksi Timo Tuomen ja hänen vastuualueenaan on 

erityisesti sotilaallisen maanpuolustuksen asiat. 

Pasi Kylä-Kause toimii yhdyshenkilönä/yhdyspisteenä vartioston ja alueella olevien 

kiltojen välillä ns. yhden luukun periaatteella. 

 

Kilta on tiedottanut ja tiedottaa edelleen toiminnastaan kotisivuillaan 

www.merivartiokilta.fi, jäsenille, kirjeitse jaettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä 

ja esim. Radio Vaasassa tarvittaessa. 

http://www.merivartiokilta.fi/


Kotisivuilla olevaa toimintakalenteria päivitetään myös tarpeen mukaan. 

 

Olemme kuluvan vuoden aikana saaneet kuusi (6) uutta jäsentä toimintaamme mukaan. 

 

Huomioimiset 2018 erillisen liitteen mukaan. 

 

Huolimatta erittäin vilkkaasta toimintavuodesta, on kiltamme suoriutunut pääosin 

toimintasuunnitelman mukaisista tapahtumista. 

Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille sekä yhteistyökumppaneille ja tahoille, jotka ovat 

tämän osallistumisillaan ja toiminnallaan mahdollistaneet.  
 

-Hallitus  Styrelse- 

 


