
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS v 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2019 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry  Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf 

  

Yleistä: 

Toimintamme 16. vuosi on sujunut varsin rauhallisesti. 

Kiltamme on jatkanut vuoden aikana aktiivisesti osallistumisiaan ja tekemisiään 

periaatteidensa mukaisesti ja perinteitä vaalien. 

Jäsenmäärämme on säilynyt lähes ennallaan (n. 90).  Vuoden aikana saimme 8 uutta 

jäsentä. Säännöllisesti vuosittain maksunsa hoitaneita on kuitenkin huomattavasti 

vähemmän, mikä huolestuttavana piirteenä todettakoon.  

Vuosikokouksen 05.03.2019 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. 

Kotimaan liikenteen laivurikoulutus käynnistyi usean vuoden tauon jälkeen Vaasassa ja 

Oulussa yhteistyössä ABOA MAREn kanssa. Kunniapuheenjohtajamme Hannu Wallius 

kävi avaamassa Vaasassa alkaneen kurssin, kertoen lyhyesti yhteistyön historiaa ja 

tavoitteita koulutuksessa. Kiltamme jäseniä toimii opetus- ja koulutustehtävissä 

molemmilla paikkakunnilla. 

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 

 

https://www.merivartiokilta.fi/


Merkittävimmistä tapahtumista ja tilaisuuksista, joissa kiltamme on ollut edustettuna 

vuoden aikana: 

 

Tammikuu: 

19.1.2019 Kiltaveli mvkaptl evp Raimo Yli-Joudon siunaustilaisuus Vaasassa. 

Länsi-Suomen merivartioston havuseppeleen laski Vallgrundin mv-aseman päällikkö 

kaptl Martin Saarinen ja killan havuseppeleen laski mvluutn evp Hannu Wallius. 

Arkun äärellä kunniavartiossa olivat mvylil evp Reijo Peräkorpi, mvylil evp Rauno 

Kotilainen sekä mvluutn evp Timo Häyhä ja mvluutn Petri Kippola. 

  

27.1.Tammisunnuntain juhla. 

Vaasassa kiltamme lippu osallistui Kasarmintorilla lippulinnaan.  

Killan lipunkantajana toimi ösbvm i a C Sid.  

 

Maaliskuu: 

5.3. Vaasan kasarmin Sotilaskodissa pidetyssä vuosikokouksessa puheenjohtaja Timo 

Häyhä sekä varapuheenjohtaja Ari Nurkka valittiin jatkamaan vetovastuussa. Hallitus 

varajäsenineen sekä toimihenkilöt yhteystietoineen löytyvät kiltamme 

jäsentiedotteesta ja kotisivuiltamme.  

”Vuoden kiltalaiseksi” valittiin Hannu Wallius. 

Killan kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen Hannu Walliuksen kutsumisesta  

kiltamme Kunniapuheenjohtajaksi. 

 

21.3 RVL 100-vuotisjuhla Turun linnassa: 

Wallius ja Häyhä kiltamme edustajina tilaisuudessa. 

 

Huhtikuu: 

27.4. Kansallinen veteraanipäivän juhla Vaasan torilla. 

Kunnioitimme tilaisuutta osallistumalla Lippulinnaan, lipunkantajana C Sid. 

 

Toukokuu: 

20.5. Kaatuneiden muistopäivää kunnioitimme osallistumalla Lippulinnaan sekä 

asettamalla Kunniavartion miekoin v 1918 sankarihaudoille Vaasassa. 

Lipunkantajana C Sid; Kunniavartiossa A Nurkka ja T Häyhä. 

 

24.-26.5. Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n tämänvuotinen retkemme 

suuntautui Kiteelle ja Tohmajärvelle Kiteen Rajakillan vastatessa järjestelyistä. 

Killastamme 3 pariskuntaa osallistui hienosti järjestettyyn tapahtumaan. Yhteensä 

päivien aikana järjestettyihin eri tilaisuuksiin osallistui RMVJPY:n historian 

tähänastinen ennätysmäärä yli 120 henkeä. Päätöstilaisuudessa vastaanotimme Kiteen 

Rajakillan standaarin kiitoksena pitkäaikaisesta ja hyvästä yhteistyöstä 



Kesäkuu: 

1.6. Merivartiointia 89 vuotta. 

Länsi-Suomen merivartioston komentaja, kommodori Marko Tuomiselle 

on luovutettu Pohjanlahden Merivartiokilta ry standaarin n:ro 62, 

merivartioperinteen hyväksi tehdystä työstä. 

4.6  Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä osallistuimme Vaasan Kasarmitorin 

perinnemuurilla juhlalliseen lipunnostoon yhdessä aluetoimiston kanssa. 

Lippulinnassa kantajana Pertti Pörsti, kunniavartiomiehet T Häyhä, P Kippola. 

 

7.6 Länsi-Suomen merivartiosto toimeenpani järjestyksessään toisen  

Länsi-Suomen merivartioston perinnepäivän. 

Tilaisuus järjestettiin samanaikaisesti merivartioston esikunnassa sekä erikseen 

ennalta määrätyillä asemilla. Osallistujia oli runsaasti, kaikkiaan lähes 90. Läsnä oli niin 

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

Kiltamme osallistui kyseiseen tapahtumaan, mm. luovuttaen 

Killan myöntämät ”Taskupuukot” saajilleen (mvluutn. Torbjörn Enroth n:ro 9 ja 

vanhempi mvja Daniel Snellman n:ro 10) sekä arpajaisten ja makkaroiden grillaamisen 

järjestelijänä. Suuret kiitokset tästä puuhamiehille Veijo Järviselle ja Erkki 

Hietaselle. 

Lahjoituksena vastaanotimme rva Maire Yli-Joudon edesmenneen puolison kaptl  evp 

Raimo Yli-Joudon päällystömiekan edelleen kunniavartiotoiminnassa käytettäväksi. 

Miekkavyön saimme lahjoituksena jo aiemmin. 

Mvluutn evp Hannu Walliukselle luovutettiin mvylil evp Reijo Peräkorven valmistama 

Kunniapuheenjohtajan kaulakilpi. 

Raja- ja merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen myöntämiä hopeisia Ansiomerkkejä 

jaettiin kuudelle henkilölle.  

n:ro 42 teknikerkaptenlöjtnant Karl-Gustav Westergård, 

n:ro 43 sjöbevakningslöjtnant Klas Back, 

n:ro 44 sjöbevakningsmästare Bo-Erik Åström, 

n:ro 45 sjöbevakningsmästare Ivar Ohls, 

n:ro 46 rouva Marita Peurón, 

n:ro 47 mvluutnantti Timo Häyhä. 

 

Elokuu: 

9-11.8.2019 Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Vaasassa; 

-Puolustusvoimien tervehdys, PPR Pohjanmaan aluetoimisto, 

evl Mauri Etelämäki. Lisäksi kuulimme VaaRPston entisen komentaja  

kommodori Hannu Luukkosen tervehdyksen ja lyhyen historiakatsauksen. 

Puheen Suomen meripuolustuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta, vara-amiraali 

VeijoTaipalus. Ohjelma jatkui illallisella sekä seuraavana päivänä vierailulla 

Sotaveteraanimuseossa päättyen saaristoristeilyyn. 



Kiltamme jäseniä oli kutsuttu mukaan kyseisille päiville. 

 

 

 

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

Raja- ja Merivartiokoululla, Immolassa, järjestettiin nykymuodossaan näillä näkymin 

viimeistä kertaa. Missä muodossa ja miten perinteet jatkuvat on mietinnässä ja työn 

alla. Seuraavan kerran perinnepäivät järjestetään kuluvana vuonna 21.-23.8. Kotkassa. 

Suomenlahden Merivartiokillan isännöimänä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. 

Myönnetyt Merivartioristit 2019: 

36  7.6.2019  Miinanraiv.vet mvylipursim Leponiemi Toivo  PLMVK 

37  16.8.2019  Toimitusjohtaja Järvinen Veijo  PLMVK 

38  16.8.2019  Yrittäjäneuvos Gästgivars Lars-Erik  PLVKM 

 

Kiltamme sai 15 kpl RVL 100v -juhlateoksia ”TARINOITA RAJALTA” jaettavaksi 

aktiivisille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneille. Yksi teos on jäsenistömme 

lainattavissa varusmestarilta. 

 

Syyskuu: 

Syyskuussa ajasta iäisyyteen nukkui miinanraivaajaveteraani, kiltaveli 

merivartioylipursimies evp Toivo Leponiemi. 7.6 Hänelle luovutettiin, kotonaan 

Vaasassa, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran 

myöntämä Merivartioristi n:ro 36, Luovuttajana oli Länsi-Suomen merivartioston 

apulaiskomentaja, kom Petteri Partanen. Läsnä luovutustilaisuudessa olivat myös 

kiltamme edustajat. (M Saarinen, H Wallius, T Häyhä) 

Niin ikään, syyskuun lopulla. RVL:n päällikkö kenraaliluutnantti Ilkka Laitinen menehtyi 

ankaran sairauden uuvuttamana. Hänelle luovutimme Merivartioinnin aloittamisen 89- 

vuosipäivänä 1.6.2019 killan standaarin n:ro 63 

29.9.2019 Vaasan Sotilaskotiyhdistys ry. täytti 100 vuotta. 

Onnittelut kunnioitettavasta iästä ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 

Osallistuimme useiden muiden yhdistysten kanssa yhteiseen lahjakeräykseen, jolla 

hankittiin uusi kaukosäätimellä ohjattava heijastinkangas asennuksineen Vaasan 

Sotilaskotiin. 

 

Lokakuu: 

26.10 Sininen Reservi ry:n järjestämänä ja Merivoimien kutsumana 

Meripuolustuspäivään Merisotakoululla, Suomenlinnassa osallistuivat 

killastamme T Häyhä ja P Pörsti. 

Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju sekä Sininen Reservi ry: n 

puheenjohtaja Antti Rautiainen vastaanottivat vieraat päätöstilaisuudessa. 

 



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 A Nurkka, T Häyhä. 

 

16.12 Killan 16-vuotispäivää vietimme perinteisesti, jouluisissa tunnelmissa, Vaasan 

kasarmin Sotilaskodissa. 

Tilaisuudessa palkittiin Raja-ja merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen hallituksen 

myöntämillä Hopeisilla Ansiomerkeillä seuraavat henkilöt: 

n:ro 48 ylimerivartija evp Sune Skog 

n:ro 49 insinööriyliluutnantti Ari Nurkka 

n:ro 50 viestiohjaaja Christer Eklund 

 

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 (2) olemme muistaneet ja saattaneet viimeiseen 

iltahuutoon omaisten toivomusten mukaisesti. 

 

Ltn Roosa-Maria Tuomi 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. paikallisradiossa tarvittaessa. 

Kotisivuilla olevaa toimintakalenteria päivitetään myös tarpeen mukaan. 

 

Vuoden 2019 aikana saaneet kuusi (8) uutta jäsentä toimintaamme mukaan. 

 

Kiltamme on suoriutunut pääosin kaikista toimintasuunnitelman mukaisista 

tapahtumista. 

Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille sekä yhteistyökumppaneille ja tahoille, jotka ovat 

tämän osallistumisillaan ja toiminnallaan mahdollistaneet.  
 

-Hallitus   Styrelse- 

http://www.merivartiokilta.fi/

