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TOIMINTAKERTOMUS v 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 

Pohjanlahden Merivartiokilta  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille ry 

 
 

 

Yleistä 

Kulunut toimintavuosi oli merivartioinnin merkkivuosi, jota olemme viettäneet 

monipuolisesti yllä mainitun teeman merkeissä. Kuluneena vuotena on kilta pyrkinyt 

huomioimaan erityisesti tämän toimintaa suunniteltaessa. 
 

Tärkeimmät vuosikokouksen toiminnallemme asettamat tavoitteet on hallituksen 

toimesta toteutuneet. 
 

Järjestimme MVL:n ja Merivartioinnin vuosipäivänä 1.6.2015 Vaasan Kiltatalolla 

jäsenistölle sekä yt-kumppaneille suunnatun ohjelmallisen illanvieton, johon myös 

Pohjanlahden Merivartiokerhon jäsenet oli kutsuttu. Tilaisuutta läsnäolollaan yllättäen 

juhlisti myös L-SMV:n komentaja komdri Jukka Savolainen sekä L-SMVE:n meritston 

päällikkö Kalle Osola. Vartioston komentaja Jukka Savolainen piti merivartioinnin ja 

Merivartiolaitoksen historiaan tänä merkkivuonna sekä vuosipäivänä liittyvän 

mielenkiintoisen ja keskustelua herättäneen esitelmän.  
 

Killan hallitus on Vallgrundin mv-aseman päällikön mvkaptl Seppo Penttilän aloitteesta 

toteuttanut palveluksessa olevalle henkilökunnalle suunnatun huomioimisesineen  

numeroidun ’killan Taskupuukon’, jota myönnetään kulloinkin merivartioinnin 

vuosipäivänä 1.6.  2:lle merivartionaiselle tai –miehelle killan hallitukselle osoitetun 

esityksen ja sen tekemän päätöksen mukaan. Kilta on hankkinut tähän tarkoitukseen 

numeroituja puukkoja 30 kpl. Ensimmäiset puukot jaettiin 1.6. Vallgrundin sekä 

Virpiniemen mv-asemalla vastaanottajilleen. Puukot on valmistanut rvluutn evp Martti 

Turunen Ilomantsista. Kuluvana merivartioinnin 85v merkkivuotena, kiltamme teki 

aloitteita ja esityksiä sekä myönsi huomionosoituksia tavanomaista runsaammin, jotka 

toteutuivat. 
 

Rajavartiolaitoksen ja Länsi-Suomen Merivartioston osoittama tuki perinne- ja 

kiltatyöllemme on ollut merkittävä ja toiminnallemme varsin tärkeä. Vastaavasti 

olemme pyrkineet tukemaan vartiostoa perinnetyössä keräämällä tarinoita sekä 

perinnetietoa merivartioinnista ja tapahtumista ajan saatossa sen toimintapiirissä. 

Edustuksemme eri järjestöissä ja aktiivinen toimintamme niissä sekä yhteistyö-

kumppaneidemme kanssa on ollut omiaan killan toimintaa aktivoivaa ja rikastuttavaa. 
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Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry Gräns- och 

Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf toiminnassa kiltamme on 

pyrkinyt aktiivisena jäsenenä antamaan oman panoksensa. Kertomusvuonna Rajan 

Perinneyhdistys on saattanut suunnitelmansa mukaisesti toteen yhdistyksen lipun, joka 

juhlallisesti naulattiin sekä vihittiin Immolassa elokuun sa-rajajoukkojen 

perinnetapaamisessa sekä Erikoisrajajääkäri-komppanian alokkaiden valatilaisuudessa 

Raja- ja Merivartiokoulussa. 

Myös muut palkitsemis-/huomioimisesineet on toteutettu, kuten; hopeisen ja kultaisen 

numeroidun ansiomerkin kunniakirjoineen, sekä ’Karhupuukko’ ja ’Perinnepuukko’ 

kunnia-/ luovutus-kirjoineen, joista ’Perinnepuukko’ on tarkoitettu henkilökunta-

kurssien ja varusmies-ikäluokan parhaalle jaettavaksi.  
 

Jäsenet 
Seuraavat kiltamme jäsenet on kutsuttu ’hiljaiseen merivartiolaivueeseen’ 

toimintakauden aikana; ye kom evp Esa A. Salonsaari 11.6.2015 Kotka sekä  

kaptl evp Raimo Puukka 15.6.2015 Tampere. Kilta on muistanut edesmenneiden 

jäsenten omaisia adressilla. 

 

Uusina jäseninä on kiltaamme liittynyt Pentti Mäenpää, Pekka Favén (liittyi uudelleen), 

Timo Tervo sekä Terho Kinnari.  
 

Killan Lippu 
Killan lippu on osallistunut lipunkantajien Pertti Pörstin sekä Christer Sid ’ in toimesta 

kaikkiin killan sekä valtakunnallisiin tilaisuuksiin ja maanpuolustusjärjestöjen 

tilaisuuksiin  kutsusta. 
 

Toiminta 
Kuluneen ilmoituskauden toiminta on noudattanut v2015 toimintasuunnitelmaa, pl:ien 

toukokuun kevätristeily sekä kiltaretki heinäkuussa, jotka eivät toteutuneet, ehkä 

liian tiiviistä ohjelmasta johtuen. 

Rajan Perinneyhdistys (RMVJPY ry) järjesti kevätretken Imatralle ja Immolaan, jossa 

olimme Raja- ja Merivartiokoulun ja Kaakkois-Suomen Rajavartioston vieraana 

Kaakkois-Suomen Rajamieskillan isännöidessä erittäin onnistunutta perinteistä 

kevätretkeä. Retkelle osallistui yhteensä 77 henkilöä Lapin Rajamieskillasta alkaen. 

Killastamme osallistui 1+6 henkeä. Retkelle perinteisesti ovat myös avec tervetulleita. 

Tulevana vuotena 2016 retki suuntautuu Turkuun Länsi- Suomen Merivartioston 

vieraaksi Saaristomeren Merivartiokillan toimiessa isäntänä. 

 

Vietimme ainoana merivartiokiltana 1.6.2015 Merivartiolaitoksen ja Merivartioinnin  

85 v vuosipäivää monipuolisen ohjelman kera Vaasan Kiltatalolla kauniin sään sekä  

runsaan osanottajajoukon kera.  

Tilaisuutta läsnäolollaan yllättäen juhlisti myös L-SMV:n komentaja komdri Jukka 

Savolainen sekä L-SMVE:n meritston päällikkö Kalle Osola. Vartioston komentaja 

Jukka Savolainen piti merivartioinnin ja Merivartiolaitoksen historiaan liittyvän 

mielenkiintoisen ja keskustelua herättäneen esitelmän. Lisäksi ohjelmassa oli 
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arvontaa, aktiivien jäsenten sekä toiminnan tukijoiden huomiointi ja grillausta. Tässä 

olivat monen yhteistyökumppanimme osoittaneet kiinnostuksensa sekä tukensa 

toiminnallemme. Tästä olemme kiitollisia ja pyrimme vastaavasti muistamaan heitä 

tilaisuuksia järjestäessämme vastaisuudessa.  
 

Virkistys  
Kilta pyrkii kehittämään jäsentensä virkistystilaisuuksia ja sen vuoksi hallitus ottaa 

mielellään vastaan esityksiä sekä aloitteita tapahtumista sekä toimintamuodoista. 
 

Kiltatuotteet 
Monipuoliset kiltatuotteemme ovat kaikkien merivartionaisten sekä miesten 

hankittavissa ja käytettävissä. Tuotteita on saatavilla killan varusmestarilta,  

Christer Sidiltä. Kiltatuotteiden kehittämisessä hallitus ottaa vastaan aloitteita. 
 

Jäsenyydet järjestöissä 
Kiltamme on perinteisesti osallistunut toiminnassaan tärkeiden järjestöjen hallitusten 

toimintaan jo vuosien ajan. kts liite ’killan edustus järjestöissä’. 
 

Huomiointi 
Kilta on tehnyt esityksiä sekä aloitteita aktiivisten jäsentensä sekä toiminnan 

tukijoiden huomioimiseksi. Lisäksi kilta on huomioinut yhteisöjä sekä henkilöitä, joiden 

toiminnalla on ollut vaikuttavuutta killan tarkoitusperien hyväksi tehdyssä työssä. 

Tässä juhlavuosi on haluttu näkyvän myös huomioimisten määrässä. 

Samoin Merivartioinnin juhlavuotena kilta perusti palveluksessa olevien 

merivartionaisten ja –miesten huomioimiseksi killan numeroidun ’Taskupuukon’, joita 

myönnetään ja luovutetaan toimipisteen esityksen perusteella vuosittain 

Merivartioinnin vuosipäivänä 1.6. aina 2 kpl jakaantuen eri alueelle Virpinniemessä ja  

Vallgrundissa, vartiolaivoilla, tai MRCC:ssa palvelevien keskuudesta osoitettuihin 

henkilöihin. Liite huomioimisista v 2015 
 

Julkisuus 

EDELLEEN KÄYTÄMME TOIMINNASTAMME KAIKKIA TIEDOTUSTAPOJA NIITÄ 

SAMALLA KEHITTÄEN. 

Killan toiminnasta sekä tapahtumista on tiedotettu Rajamme Vartijat -lehdessä, 

Pohjanmaan Maanpuolustaja -lehdessä sekä Rannikon Puolustaja -lehdessä, 

paikallislehdissä, sekä kaikissa toiminta-alueen maanpuolustuslehdissä. Lisäksi 

paikallinen Radio Vaasa on antanut ohjelma-aikaa kiitettävästi toiminnastamme 

tiedottamiseen. 
 

 


