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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

1. YLEISTÄ 

Kulunut vuosi oli killan 35. toimintavuosi. Toiminta on edennyt vuosikokouksen 4.3.2015 

hyväksymän toimintasuunnitelman yleislinjojen mukaisesti. Vaasan Sotaveteraanimuseo ja 

sen näyttelytoiminta ovat edelleen keskeisessä asemassa killan toiminnassa. Yhteistyö mui-

den maanpuolustusjärjestöjen kanssa on ollut runsasta ja edelleen vahvistunut. Jäsenhan-

kinnassa on jatkuvasti tehostamistarvetta.  

 

2. MAANPUOLUSTUSTIEDOTUS 

Killan jäsenille on lähetetty postitse yksi jäsenkirje. Niille killan jäsenille, joiden sähköpos-

tiosoite on tiedossa, on toimitettu tiedotteita ajankohtaisista tapahtumista sekä välitetty 

Maanpuolustuskiltojen liiton sähköiset tiedotteet (valitettavasti tiedotus liiton taholta on 

ollut vähentyneistä henkilöresursseista aikaisempaa niukempaa). Pohjalaisessa, Vasablade-

tissa, Maanpuolustaja- ja Pohjanmaan Maanpuolustaja-lehdissä sekä Kustveteranen – Ran-

nikkoveteraani ja Sotaveteraani-lehdissä on ollut useita uutisia ja artikkeleita killan ja Sota-

veteraanimuseon toiminnasta. Lehtien toimintapalstoja on hyödynnetty tiedotuksessa. 

 

3. VARUSMIEHET 

Kainuun prikaati, Porin prikaati ja Uudenmaan prikaati ovat jakaneet killan levykkeitä kun-

niakirjoineen ansioituneille pohjalaisille varusmiehille.  

 

4. TAPAHTUMAT 

- Killan Vuosipäivänjuhlaa vietettiin jo perinteeksi muodostuneella tavalla maanpuolus-

tusjärjestöjen yhteisenä Tammisunnuntain juhlana 25.1. Vaasan Kaupungintalolla. Juh-

lapuhujana oli oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Musiikista vastasi Laivaston soit-

tokunta musiikkikomentajakapteeni Timo Kotilaisen johdolla. Musiikkia esitti myös On-

kilahden koulun 5.-6. musiikkiluokkien kuoro Camilla Sundbergin ja Anne Tienhaaran 

johdolla.  Vuosijuhlassa jaettiin syksyllä 2014 järjestetyn ainekirjoituskilpailun palkinnot 

ja kilpailussa palkittu Nanna Heino (Vasa gymnasium) esitti voittoisan esseensä ”Hur 

börjar ett krig?”. Killan ansioristin saivat kouluneuvos Per-Elof Boström, musiikin maiste-

ri Katariina Korkman ja pastori Arto Lehtineva.  

 Juhlapäivän ohjelmaan kuului lisäksi perinteinen seppeleenlasku Perinnemuurille, tilai-

suuteen osallistui maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, jossa oli mukana Suomen lipun 

lisäksi 20 järjestölippua. Suomen lippua kantoi Raimo Havusela ja killan lippua Pasi Jus-

sila. Vaasan Sotaveteraanimuseo oli juhlapäivänä avoinna yleisölle. 
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 Jääkäriprikaati 27 Perinneyhdistys ry:n Vaasan osaston 25.2. järjestämiin kunnianosoi-

tuksiin Jääkäripatsaalla, Jääkärien muistomerkillä Vaasan vanhalla hautausmaalla ja Pe-

rinnemuurilla sekä osaston vuosikokoukseen ja jääkäripäivällisille Vaasan Sotilaskodissa 

osallistui useita killan jäseniä. 

 Vaasan Sotaveteraanimuseon vuoden 2015 erikoisnäyttely avattiin Talvisodan päättymi-

sen muistopäivänä 13.3. Suomen ilmavoimia ja ilmatorjuntaa vuosina 1918 – 1945 käsi-

telleen näyttelyn avasi museotoimikunnan puheenjohtaja Per-Erik Fant. 

 Killan edustajana Vaasan Kiltapiirin kevätkokouksessa 19.3. toimi puheenjohtaja. 

 Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseensa 28.3. Helsin-

gissä. Liittovaltuuston jäseninä Ilkka Virtanen, Teuvo Rodén ja Timo Koukku osallistuivat 

kokoukseen. 

 Vaasan Sotaveteraanimuseon esitelmätilaisuudessa 14.4. professori Paavo Okko esitel-

möi aiheesta ”Puna-armeija Stalinin tentissä” runsaan kuulijajoukon läsnä ollessa. 

 Vaasan läänin maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlaan Vaasan Kaupungintalossa 

osallistui runsas joukko killan jäseniä.  

 Maanpuolustuskiltojen liiton liittokokous järjestettiin 25.4. Jyväskylässä. Puheenjohtaja 

edusti kiltaa kokouksessa. Killan jäsenistöstä Ilkka Virtanen ja Timo Koukku jatkavat liit-

tovaltuuston jäseninä ja Teuvo Rodén valittiin uudelleen jäseneksi. Per-Elof Boström on 

MPKL:n liittohallituksen jäsen. 

 Killan edustajat osallistuivat runsaslukuisasti Kansallisen veteraanipäivän juhlaan Vaasan 

Kaupungintalossa 27.4. 

 Killan lippu osallistui maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaan Kasarmintorin lipunnostoti-

laisuudessa ja kunniakäynnillä sankarihaudoille Kaatuneiden muistopäivänä 17.5., Puo-

lustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. sekä Itsenäisyyspäivänä 6.12. Killan lipunkantajina 

eri tilaisuuksissa toimivat Raimo Havusela, Pasi Jussila ja Ilkka Virtanen.  

 Lippujuhlapäivänä laskettiin laakeriseppele marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaalle 

Kaupungintalossa. Killan edustajien (Virtanen, Fant) ohella seppeleenlaskuun osallistui 

komentaja Jukka Ranta. Lippuvartiossa olivat Kaj Sandström ja Matias Muotio. Pohjan-

maan aluetoimiston järjestämässä ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa Per-Erik Fantille 

luovutettiin puolustusministerin myöntämä MPKL:n kilta-ansiomitali. 

 Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden liiton liittokokouksessa Turussa kiltaa 

edusti puheenjohtaja Ilkka Virtanen. Virtanen jatkaa liiton hallituksen jäsenenä vuonna 

2016. 

 Vaasan Kiltatalon ulkoalueita hoidetaan kesäaikana jäsenjärjestöjen nimikkotalkoovii-

koilla. Killan talkooviikolla Ilkka Virtanen ja kesätyöntekijä Matias Muotio siistivät 30.7. 

ruohon- ja vesakonleikkuulla talon edustaa sekä sisääntulo- ja pysäköintialueita.  

 Vaasan sisäsatamassa järjestettiin 26.8. sotilassoittokuntien MilJazz -tapahtuma. Kiltalai-

sia osallistui sekä kutsuvieraina tapahtuman yhteydessä järjestetylle vastaanotolle että 

varsinaiseen konserttiin. 

 Tampereella 4.-6.9. järjestettyjen Kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä puheenjoh-

taja Ilkka Virtaselle luovutettiin Sotavahinkosäätiön myöntämä 1500 € suuruinen tun-

nustuspalkinto kilta-ansioista.  

 Puheenjohtaja edusti kiltaa Vaasan Kiltapiirin syyskokouksessa 21.10. 

 Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston syyskokous ja maanpuolustusjuhla järjes-

tettiin 21.–22.11. Turussa. Liittovaltuuston jäsenet Ilkka Virtanen, Teuvo Rodén ja Timo 
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Koukku sekä hallituksen jäsen P-E Boström osallistuivat tilaisuuksiin. 

 DI Carl-Fredrik Geust piti 2.12.2015 Sotaveteraanimuseossa esitelmän aiheesta Talviso-

dan aikaiset pommitukset Vaasassa. Esitelmätilaisuus sai osakseen runsaan kuulijajou-

kon, mukana n. 10 pommitukset omakohtaisesti lapsuudessaan kokenutta. 

 Pohjanmaan aluetoimiston järjestämässä ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa 4.12. 

Vaasan sotilaskodissa Gustav Geustille ja Carl-Henrik Klockarsille luovutettiin MPKL:n 

hopeiset kiltaristit. Mitalit luovutti puheenjohtaja Virtanen. 

 Jouluaaton kunniavartioon sankarihaudoilla killan vartiovuorolla osallistuivat puheen-

johtaja ja Pasi Jussila. Tänä vuonna killan vartiovuoroon sijoitettu toinen järjestö ei saa-

nut paikalle yhtään kunniavartiomiestä. Hautausmaan tapahtumia aattona valokuvannut 

killan jäsen Raimo Latvala tuli mukaan täydentämään vartiovuoroa, joten tuo yksi vuoro 

tuli hoidetuksi nyt kokonaan oman kiltamme voimin. Killan jäsenistä Kaj Sandström oli 

mukana muun yhteisön kunniavartiossa. 

   

5. MUSEO 

 Vuoden 2015 erikoisnäyttelynä oli Suomen ilmavoimat ja ilmatorjunta vuosina 1918 – 

1945. Näyttely avattiin 13.3. ja se oli esillä vuoden loppuun asti. 

 Museon perusnäyttelyyn kohdistuvana kehitysprojektina jatkettiin asekokoelman uudel-

leenjärjestelyä. Aseet on nyt järjestetty ajallisesti ja valmistajan perusteella loogiseen 

järjestykseen. Asekokoelma on varustettu myös yksityiskohtaisilla aseiden valmistuk-

seen ja käyttöön liittyvillä tiedoilla.  

 Museo on ollut avoinna yleisölle talvikaudella sunnuntaisin klo 14–16 ja kesäkuukausina 

arkisin tiistaista perjantaihin klo 10 – 12 ja 13 – 16 sekä lauantaisin klo 11–15. 

 Museon vuoden 2015 toiminnasta on laadittu yksityiskohtainen erillinen kertomus. 

 

6. AINEKIRJOITUSKILPAILU  

Kilta järjesti jälleen syksyllä 2015 Traditionsföreningen för IR 61 -yhdistyksen aloittaman 

ainekirjoituskilpailun. Vuodesta 2000 lähtien kilta on huolehtinut kilpailun järjestämisestä. 

Palkintojen päälahjoittajana on v. 2010 lähtien toiminut Vaasan Aktia -säätiö. Vuonna 2015 

tukea saatiin myös Maanpuolustuskiltojen liitolta. Asiantuntijoina toimivat lehtorit Christian 

Ahlbom ja Arja Kujanpää. Kilpailuun osallistui n. 20 kirjoitusta 7 eri koulusta. Tulokset julkis-

tettiin ja palkinnot jaettiin vuoden 2016 vuosijuhlassa.  

 

7. LAHJOITUKSET 

Kilta on vuoden mittaan saanut sekä esinelahjoituksia että apurahoja. Museon toiminta ra-

kentuu pääosin lahjoitusten ja apurahojen varaan.  

 

8. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ 

Timo Koukku, Teuvo Rodén ja Ilkka Virtanen ovat Maanpuolustuskiltojen Liiton liittoval-

tuuston jäseniä ja Per-Elof Boström sen hallituksen jäsen. Ilkka Virtanen on Suojeluskuntien 

ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton hallituksen jäsen. Ilkka Virtanen edustaa kiltaa Vaasan 

Kiltapiirin ja Vaasan Kiltatalon hallituksissa. Per-Elof Boström on Vaasan Kiltapiirin hallituk-

sen puheenjohtaja ja Teuvo Rodén sen valtuuskunnan puheenjohtaja. Sami Salmivuori on 

Kiltatalon hallituksen puheenjohtaja ja Raimo Latvala sen varapuheenjohtaja. 
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9. KOKOUKSET 

Vuosikokous pidettiin 4.3. Vaasan Sotaveteraanimuseossa. Kokoukseen osallistui 13 killan 

jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitus on kokoontunut 5 kertaa.  

 

10. JÄSENISTÖ 

Killan jäsenmäärä 31.12.2015 oli 84 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöä. Jäsenmaksut peri-

tään keskitetysti MPKL:n toimesta maanpuolustusjärjestöjen yhteistä jäsenrekisteriä hyö-

dyntäen.   

 

12. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                    

Puheenjohtaja Ilkka Virtanen 

Varapuheenjohtaja Teuvo Rodén  

Muut jäsenet Kaj Ericsson (rahastonhoitaja) 

 Per-Erik Fant (museotoimikunnan pj) 

 Lennart Johansson 

 Carl-Henrik Klockars (asevastaava) 

 Kim Kurenmaa 

 Erkki Paajanen 

 Arja Rantanen 

 Kaj Sandström 

 Filip von Schantz 

Asiantuntijajäsen Gustav Geust                       

Sihteeri Raimo Havusela 

 

Toiminnantarkastajat: KHT Hans Bertell ja Olavi Wetterstrand 

Varatoiminnantarkastajat: Anders Knip ja Pekka Innilä 


