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Toimintamme 18. vuosi on edennyt jo lähes talvipäivän seisauksen kynnykselle, 

joten ainakin kalenterin ja luonnon kiertokulun mukaan odotettavissa on valoisampia 

aikoja. 

Koronatilanteesta johtuen pidimme killan vuosikokouksen vasta kesällä 1.6.2021. 

Koko vuoden 2021 kiltaan liittyvät tapahtumat ja kokoontumiset peruuntuivat tai 

siirrettiin myöhemmin pidettäviksi. 

Killan hallitus on kokoontunut kaksi kertaa keväällä, uusi hallitus kesäkuussa ja 

syyskuussa. 

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry hallituksen kokoukseen on 

osallistunut Timo Häyhä ja vuosikokoukseen Pertti Pörsti. Kokoukset ovat tapahtuneet 

etäkokouksina. 

Pertti Pörsti on osallistunut Sininen Reservi ry: hallituksen kokouksiin,jotka on pidetty 

osin etäkokouksina. Hän on osallistunut myös Meripuolustuspäiville turun Heikkilässä. 

 

Merivartioinnin 90 v juhlavuoden kunniaksi suunnitellut tilaisuudet on jouduttu 

vallitsevan tautitilanteen johdosta peruuttamaan tai siirtämään eteenpäin. 

Rajan perinneyhdistyksen tapahtumat tarkemmin Perinneyhdistyksen kotisivuilla.  

Toteuttamatta jäi vielä myös suunnitelmissa ollut tutustumisvierailu entiselle 

Kummelgrundin merivartioasemalle Skaftungissa. Ehkä sekin järjestyy aikanaan. 

 

Vallitsevien ja voimassa olevien suositusten/kokoontumisrajoitusten vuoksi emme 

myöskään vietä kautemme päätös- ja vuosijuhlapäivää perinteisesti 16.12.2021 

Terveysturvallisuus edellä toimimme ennen kaikkea muuta. 

 

Vuoden aikana olemme vastaanottaneet suruviestin ammattiveljen Eero Vartialan sekä 

kiltaveljet Pirkka Mellasen, Jörgen Södergran, Raimo Ylänen ja Martti Simolan sekä 

kiltasisar Tarja Rintasen poismenon johdosta. Otamme osaa omaisten suruun. 

Kiltamme kunnioittaa perinteisesti jäsentemme sekä ammattiveljien muistoa, omaisten 

toiveiden mukaan ja heitä tukien. 

 

Alla kertauksena lyhyesti maininnat tapahtumista, jotka saimme rajoitteet 

huomioiden, kaikesta huolimatta toteutettua kuluvan vuoden ajalta. 



 

Palkitsemiset sekä huomioimiset 

 

Merivartioristit: 

Erityisistä ansioista Rajavartiolaitoksen perinne- ja kiltatyön hyväksi 

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt: 

46 18.8.2021  Komentaja evp Isohanni Jouko Helsinki 

47 18.8.2021  Majuri evp Munukka Raimo Vartiolentolaivue 

 

KAM 

Raja- ja merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry hallituksen 16.12.2020 myöntämä 

Kultainen Ansiomerkit: n:ro 51 Mvylip evp Thore Einar Wickström. Pohjanlahden 

Merivartioston ensimmäinen raja-/merivartiokoiramies. 

 

Killan Standaari 

Perinnejoukko-osastomme Pohjanlahden Merivartioston 

esikuntapäällikkö/apulaiskomentaja, Merivartiokoulun johtaja, kom evp Jouko 

Isohannille myönnetään kiltamme standaari, päivättynä Merivartioinnin 90 v 

juhlavuoden kunniaksi, päivättynä killan vuosipäiväksi 16.12. 2021. Standaari 

luovutetaan myöhemmin sopivana ajankohtana., 

 

Vuoden 2020 aikana myönnetty Sinisen reservin ansioristi luovutettiin Pertti 

Pörstille meripuolustuspäivillä Turussa 30.10.2021. 
 

Killan Taskupuukot: 

Killan vuosikokouksessa luovutettiin taskupuukko n:ro 14 Petri Kippolalle.  

Jens Södergård vastaanotti taskupuukko n:ro 13 kotonaan 1.6.2021. Luovuttajana 

toimi Martin Saarinen. 

 

Lämpimät onnittelut kaikille huomioiduille palkitsemisista. 

 
”VUODEN KILTALAINEN” 2021 

VUODEN KILTALAINEN jätettiin valitsematta koronatilanteesta johtuen. 

 

Suositellaan jäsenten osallistumista kotiseutunsa sankarihaudoilla 

kunniavartiotoimintaan. Tästä toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua 

puheenjohtajalle.  

 

Kilta tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.merivartiokilta.fi , jäsenille kirjeitse 

jaettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä ja esim. paikallisradiossa tarvittaessa. 

Kotisivuilla olevaa toimintakalenteria päivitetään tarpeen mukaan. 

 

Toivomme myös uusia jäseniä perheineen toimintaamme mukaan 

http://www.merivartiokilta.fi/


Tervetuloa joukkoon. 

 

   
 

Killan hankkimia ”Isännänviirejä ” sekä ”Veneviirejä.” ym. muita jäljellä olevia tuotteita 

voi tilata varusmestarilta lomakkeella: https://merivartiokilta.fi/tilauslomake 

tai sähköpostilla myynti@merivartiokilta.fi  tai christer.sid@gmail.com 

 

  Christer Sid 

rustmestare  

varusmestari 

050-307 4597 

 

Jäsenmaksuasiaa 
Tiedot jäsenmaksusta ja sen suorittamisesta ohessa. 

KILLAN JÄSENMAKSU v 2021 

Pyydetään suorittamaan viipymättä. 
 

Jäsenmaksu   20 € + kukkaraha  5€ = 25€ kannatusjäsenmaksu 50 € 

Medlemsavgif 20 € + blompengar 5€ = 25€ stödmedlemsavgift     50 € 
 

tili on: 

IBAN: FI29 5670 0820 2233 19 viite: 1 61208 

pankkiyhteys: Vaasan Osuuspankki Alatori 

Jäsenmaksuna Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:lle  

kiltamme suorittaa 1 € / killan jäsen 

 

Toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen täyttää velvoitteensa ja maksaa 

jäsenmaksunsa säännöllisesti vuosittain. 

 

Valitettavasti useita jäsenmaksusuorituksia on kirjanpitomme mukaan vielä kuluvalta 

vuodelta maksamatta. 

Pyydämmekin ystävällisesti suoritukset maksamatta olevilta mahdollisimman pian. 

Henkilökohtaisen tilanteen voi tarvittaessa tarkistaa yhteydenotolla: 

 

Liisa Mäenpää 

rahastonhoitaja PLMVK 

044 5424263 

LiisaMM@Live.fi  

 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry     Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf  
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