ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE - POHJANMAAN
MAANPUOLUSTUSKILTA rf

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Vuosi 2020 oli killan 40. toimintavuosi. Vuoden aikana killan johdossa tapahtui muutos.
Vuosikokouksessa maaliskuussa Ilkka Virtanen luopui puheenjohtajan tehtävästä 23
vuoden jälkeen. Tasavallan presidentti myönsi Ilkka Virtaselle 6.12.2020 Vapaudenristin 2.
luokan ansiomerkin hänen ansioistaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla.
Vuoden 2020 aikana toimintaa varjosti koronapandemia, joka puhkesi Suomessa
maaliskuun puolivälissä. Kilta sopeutti toimintansa valtiovallan ja
aluehallintoviranomaisten määräysten mukaisesti. Siltä osin, kun
maanpuolustustapahtumia pystyttiin järjestämään, oli mottona ”Koruttomasti mutta
koronattomasti”.
KILLAN TOIMINTA
Tammisunnuntaita 26.1.2020 juhlistettiin seppeleenlaskulla Perinnemuurilla ja
Kaupungintalossa järjestetyllä juhlalla. Juhlan teemana oli Sota ja rauha. Juhlapuhujana
oli emeritus arkkipiispa Jukka Paarma. Seuraavat henkilöt palkittiin killan ansioristillä
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä: Henry Byskata, Christian Petander ja Gunvor Pått.
Juhlassa jaettiin myös ainekirjoituskilpailun palkinnot ja kilpailun voittaja, Tuomas
Ylimäki, Onkilahden yhtenäiskoulu, esitti aineensa Puhe sotaveteraanin haudalla. Finska
hästen – Krigshästen kiertopalkinnot saivat Onkilahden yhteiskoulu ja Vasa övningsskolas
gymnasium. Airi Ropponen-Lindroos ja Jussi Hietikko lausuivat Gabriela Mistralin
Suomalainen mestari. Musiikista vastasi Laivaston soittokunta.
Vuoden aikana kilta osallistui seuraaviin tapahtumiin Vaasassa:
• 13.3.2020 klo 18 huomioitiin 80 vuotta talvisodan päättymisestä seppeleenlaskulla
ja 105 muistokynttilän sytyttämisellä Vanhan hautausmaan sankarihautausmaalla,
jonka jälkeen konsertti ja hartaustilaisuus Vaasan kirkossa. Samana päivänä
paljastettiin Valtionrautateiden virkamiesten Pro Patria -kyltti rautatieasemalla.
• 27.4.2020 Kansallinen veteraanipäivä, seppeleenlasku Vapaudenpatsaalla
kaupunginjohtaja Tomas Häyryn ja everstiluutnantti Mauri Etelämäen johdolla.
• 4.6.2020 Puolustusvoimain lippujuhla, seppeleenlasku Perinnemuurilla.
• 8.9.2020 Anna-Maija Iitolan läksiäisjuhla, jossa kiltaa edusti Ilkka Virtanen.
• 6.12.2020 Itsenäisyyspäivä, kynttilöiden sytytys ja seppeleiden lasku
sankarihaudoilla, jumalanpalvelus ja virtuaalinen itsenäisyyspäivänjuhla
Kaupungintalossa. Killalle jaettiin tilaisuudessa Vaasan Jaakkoo säätiön stipendi,
2 000 €. Museo oli avoinna klo 12–16, glögiä ja pipareita tarjolla.
• 24.12.2020 killan edustajat kunniavartiossa hautausmaalla.
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SOTAVETERAANIMUSEO
Vuosi 2020 oli museon 21. toimintavuosi. Museo oli avoinna tammikuusta 15.3.2020
saakka, jolloin se jouduttiin sulkemaan. Museo avattiin 2.6.2020 ja kesäkuukausina se oli
avoinna tiistaista lauantaihin aina 26.8.2020 saakka. Talviaukiolo alkoi 13.9.2020 ja
syksyn 2020 aikana museo voitiin pitää avoinna sunnuntaisin koronapandemian
jatkumisesta huolimatta. Museovierailijoiden määrä laski ymmärrettävistä syistä vuoden
aikana.
Museon kesätyöskentelijänä oli valtiotieteen maisteri Oskar Lang.
Museossa oli esille kaksi näyttelyä: suomalaiset jääkärit Liettuassa -näyttely, jonka
Liettuan Kansallisarkisto oli koonnut sekä Raimo Havuselan tekemä näyttely Lapin
sodasta.
Maaliskuussa 2020 museon johto siirtyi Per-Erik Fantilta Ilkka Virtaselle ja hänen
avukseen nimitettiin museotoimikunta. Museon perusnäyttelyä ja kokoelmia huollettiin
vuoden aikana. Myös lahjoituksia otettiin vastaan.
AINEKIRJOITUSKILPAILU 2020
Kilta järjesti syksyllä ainekirjoituskilpailun, jonka Traditionsföreningen för IR 61 -aloitti
1900-luvun lopulla ja jonka toteuttamisesta kilta on vastannut vuodesta 2000.
Pääpalkinnon on sponsoroinut vuodesta 2010 Vaasan Aktiasäätiö. Kilpailussa jaettiin
1 300 € palkintosumma tammikuussa 2021. Kilpailujuryn jäseninä olivat lehtorit Arja
Kujanpää ja Moja Ladvelin. Kilpailuun osallistui kuusi koulua ja yhteensä 15 ainetta.
Palkintojen jako 10 oppilaalle suoritettiin 29.1.2021 sotaveteraanimuseossa ja 2.2.2021
Mustasaaren aikuisopistolla.
MAANPUOLUSTUSTIEDOTUS
Killan jäsenien informointi killan toiminnasta tapahtuu killan kotisivun, sähköpostien ja
lehdistön avulla. Jäsenistö saa kaksi jäsenlehteä, Maanpuolustaja, jota julkaisee
Maanpuolustuskiltojen Liitto (2 numeroa/vuosi) ja Pohjanmaan Maanpuolustaja (4
numeroa/vuosi). Juttuja killan toiminnasta on julkaistu myös muissa lehdissä.
VARUSMIEHET
Kilta jatkaa pohjalaisten varusmiesten palkitsemista Uudenmaan Porin ja Kainuun
prikaateissa killan laatoin ja diplomein.
KILLAN EDUSTUS MUISSA MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSISSÄ
Kilta on jäsenenä kahdessa valtakunnallisessa yhdistyksessä, Maanpuolustuskiltojen
Liitossa ja Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin perinteiden liitto ry.

2(6)
Arja Rantanen on hallituksenjäsen Maanpuolustuskiltojen Liitossa ja Timo Koukku, JanErik Juslin ja Mårten Holmberg ovat liittovaltuuston jäseniä.
Ilkka Virtanen on hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin
perinteiden liitto ry:ssä. Hän edustaa myös kiltaa Vaasan Kiltatalo - Gillenas Hus i Vasa
ry:n hallituksessa.
Arja Rantanen on vuonna 2020 toiminut Vaasan kiltapiiri ry:n puheenjohtajana.
KILLAN JÄSENET
Vuoden 2020 lopussa killassa oli 71 jäsentä. Jäsenhankinta vaatii jatkuvaa huomiota.
Maanpuolustuskiltojen Liitto vastaa jäsenmaksujen perinnästä.

TALOUS
Killan toimintaa ovat vuoden 2020 aikana tukeneet useat säätiöt, yhdistykset ja Vaasan
kaupunki. Kilta on myös voinut käyttää juokseviin menoihin Urlus-säätiöltä vuonna 2016
saatua apurahaa. Tiedot killan taloudesta ja sen saamasta taloudellisesta tuesta käyvät ilmi
tilinpäätöksestä.
Killan saama 2 000 € tuki Maanpuolustuskiltojen Liitolta käytettiin kokonaisuudessaan
Vaasan kiltatalon ikkunaremonttiin.

KOKOUKSET
Killan vuosikokous pidettiin 9.3.2020 Vaasan Sotaveteraanimuseossa. Hallitus on
kokoontunut kolme kertaa ja pitänyt yhden sähköpostikokouksen.
HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet

Ilkka Virtanen (9.3.2020 asti)
Arja Rantanen (9.3.2020 lukien)
Teuvo Rodén
Kaj Ericsson (varainhoitaja)
Per-Erik Fant
Lennart Johansson
Lars-Eric Häggman
Kim Kurenmaa (sihteeri)
Kaj Rönnlund
Kaj Sandström (asevastaava)
Filip von Schantz
Lars-Erik Wägar

Toiminnantarkastajat: Hans Bertell ja Raimo Latvala, varahenkilöt Anders Knip ja Pekka
Innilä.

