
 

 
 

ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE - POHJANMAAN 

MAANPUOLUSTUSKILTA rf 

  

  

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

Vuosi 2021 oli killan 41. toimintavuosi.  
 

Tapahtumat 

Vuoden aikana kilta oli vastuullisena järjestäjänä seuraavissa tapahtumissa Vaasassa:  

• Tammisunnuntaita 31.1. juhlistettiin messulla Vaasan kirkossa, jossa puhujana oli 
europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja seppeleenlaskulla 
Perinnemuurilla. Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna oli mukana 
seppeleenlaskussa. Koronarajoitusten vuoksi Kaupungintalossa ei voitu järjestää 
juhlaa. 

• Perinnemuurin täydennykseksi hankittiin muistolaatta Sotilaspoikajärjestölle. 
Laatta paljastettiin 29.5.2021 Perinnemuurilla järjestetyssä tilaisuudessa. 

• Vaasan kolmelle sankarihautausmaalle, sodan 1918 haudat ja sotien 1939-1944 
haudat Vanhalla hautausmaalla sekä sodan 1918 ja sotien 1939-1944 haudat 
Vähässäkyrössä, hankittiin muisto- ja informaatiolaatat, jotka yhteistyössä 
seurakuntien kanssa asennettiin paikoilleen kevätkunnostustöiden yhteydessä. 
Erillisiä paljastustilaisuuksia ei järjestetty.  

Killan edustajat olivat kutsuttuina mukana seuraavissa maanpuolustustapahtumista: 

• JP27 Perinneyhdistyksen Vaasan osaston järjestämänä Jääkäripäivänä 25.2. killan 
edustajia oli mukana laskemassa seppelettä/kukkalaitetta Vanhan hautausmaan 
Jääkärimuistomerkillä, Jääkäripatsaalla ja Perinnemuurilla. 

• Osallistuttiin Pohjanmaan aluetoimiston Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. järjestämään seppeleenlaskutilaisuuteen Suomen 
Vapaudenpatsaalla Vaasan torilla. 

• Osallistuttiin Pohjanmaan aluetoimiston Kaatuneitten muistopäivänä 16.5. 
järjestämään seppeleenlaskutilaisuuteen Vaasan Vanhalla hautausmaalla. 

• Osallistuttiin Pohjanmaan aluetoimiston Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivänä 4.6.2021 seppeleenlaskutilaisuuteen Perinnemuurilla. 
Maaherrantalossa järjestetyssä aluetoimiston palkitsemistilaisuudessa 
puheenjohtaja Arja Rantanen luovutti yhdessä everstiluutnantti Mauri Etelämäen 
kanssa killan aloitteesta killan jäsenille myönnetyt kunniamerkit:  

o Raimo Havusela              Suomen Leijonan ritarimerkki  
o Kaj Sandström                 Kilta-ansiomitali 
o Lars-Eric Häggman        Maanpuolustuskiltojen Liiton hopeinen kiltaristi 

• Itsenäisyyspäivänä 6.12 Sankarihaudoilla kynttilöiden sytytys aamulla ja 
seppeleiden lasku jumalanpalveluksen jälkeen. Sotaveteraanimuseo avoinna. 
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• Suojeluskuntajärjestön perinnetyön alkamisen 40-vuotisjuhlaseminaari 
Puolustusvoimien Koulutuskeskuksessa Tuusulassa. Arja Rantasella oli esitys 
Kansallisarkiston roolista perinnetyössä. 

• Killan edustajat osallistuivat jouluaaton 24.12. kunniavartioihin 
Sankarihautausmaalla. 

 

Sotaveteraanimuseo 

  

Vuosi 2021 oli museon 23. toimintavuosi. Koronapandemiasta huolimatta museo oli koko 
vuoden avoinna, talvikaudella vapaaehtoisin päivystäjävoimin sunnuntaisin ja kesällä 
päivittäin tiistaista lauantaihin. Kesäkaudella palkattuna museosihteerinä toimi 
oikeustieteen ylioppilas Aapo Partanen. 

  

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kävijämääriin. Vaikutus näkyi myös tärkeän 
kohderyhmän, vierailevien koululuokkien vähenemisenä. Kun vuosittain (ensimmäistä 
koronavuotta 2020 lukuun ottamatta) museossa on vieraillut 20–25 koululuokkaa, niitä 
vuonna 2021 oli vain seitsemän. Talvikaudella sunnuntaivierailijoita oli vaihdellen 
muutamasta kävijästä noin 10:een, poikkeuksena Itsenäisyyspäivä, jolloin n. 30 kävijää 
tutustui museon kokoelmiin. Kesäkaudella koronatilanne oli tasaantumisvaiheessa, jolloin 
myös kävijämäärät lisääntyivät vilkastuneen turismin takia. Kesä toi myös perinteisesti 
ulkomaisia kävijöitä museoon. Syyskaudella 2021 erityisen ilahduttavaa olivat erikseen 
sovitut ryhmävierailut. Ryhmistä monet olivat Vaasan ulkopuolelta, kaksi Ruotsista ja 
Norjasta. Erityisen merkittävänä voidaan pitää maanpuolustuksen parissa toimivien 
ryhmien vierailut: Porin Prikaatin johtoon kuuluva ryhmä apulaiskomentaja eversti Riku 
Suikkasen johdolla, Suomen Reserviupseeriliiton ja Vaasan reserviupseeripiirin johtoa 
edustanut ryhmä sekä Lotta Svärd 100-vuotisjuhlavuoden Lottaperinnepäivien 
osanottajien ryhmä. 

 

Hankittiin osana asekokoelman turvajärjestelyn kehittämistä asekaappi niitä aseita varten, 
jotka eivät kuulu esillä olevaan kokoelmaan. Asiaa hoidettiin asevastaava Kaj Sandströmin 
johdolla.  

Sotaveteraanimuseon vartiointi- ja hälytysjärjestelmä uusittiin kesällä 2021. Museon 
yleisilmettä kohotettiin lattian ja seinien maalauksella. Perusteellinen vuosisiivous 
toteutettiin ostopalveluna.  

Museo saa jatkuvasti lahjoituksia kokoelmiinsa. Merkittävin lahjoitus vuoden aikana oli 
Pohjanmaan aluetoimiston lahjoittama Billnäsin kirjoituspöytä ja tuoli sekä kirjakaappi ja 
vitriini. 

 
Kirjoituskilpailu   

 
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 900 
€ palkintosumma tammikuussa 2022. Kilpailujuryn jäseninä olivat lehtorit Sonja Luoma ja 
Moja Ladvelin sekä killan edustajina professori emeritus Nils Erik Villstrand ja killan 
puheenjohtaja Arja Rantanen. Kilpailuun osallistui viisi koulua ja 11 tekstiä. Palkintojen 
jako suoritettiin osittain sotaveteraanimuseossa, osittain kouluissa.  



2(4)  

 
 
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, levikki 2 200 kpl). Juttuja killan toiminnasta on julkaistu myös muissa 
lehdissä. 
 
 
Varusmiehet 
 
Kilta jatkaa pohjalaisten varusmiesten palkitsemista Uudenmaan Porin ja Kainuun 
prikaateissa killan laatoin ja diplomein. Uudenmaan prikaatiin lähetettiin lisää killan 
laattoja. 
 
 
Edustukset muissa järjestöissä 

 

Kilta on jäsenenä kahdessa valtakunnallisessa yhdistyksessä, Maanpuolustuskiltojen 
Liitossa ja Suojeluskuntien perinteet ry:ssä (aiempi Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
perinteiden liitto ry.) sekä Naisten valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunnassa. 
 
Arja Rantanen on hallituksen jäsen Maanpuolustuskiltojen Liitossa ja killan jäsenet Timo 
Koukku, Jan-Erik Juslin ja Mårten Holmberg ovat liittovaltuuston jäseniä.  
 
Arja Rantanen ja Ilkka Virtanen toimivat hallituksen jäseninä Suojeluskuntajärjestön 
perinteet ry:ssä.  

 

Arja Rantanen on edustanut kiltaa Naisten valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunnassa 
ja toiminut Vaasan kiltapiiri ry:n puheenjohtajana vuodesta 2020. 
 

Ilkka Virtanen edusti kiltaa Vaasan Kiltatalo - Gillenas Hus i Vasa ry:n hallituksessa.  

 

Killan jäsenyys 
 
Vuoden 2021 lopussa killassa oli 67 jäsentä. Jäsenhankinta vaatii jatkuvaa huomiota. 
Maanpuolustuskiltojen Liitto vastaa jäsenmaksujen perinnästä.  

 
Talous 
 
Killan toimintaa ovat vuoden 2021 aikana tukeneet useat säätiöt, yhdistykset ja Vaasan 
kaupunki. Kilta on myös voinut käyttää juokseviin menoihin Urlus-säätiöltä vuonna 2016 
saatua apurahaa. 
 
Killan pitkäaikainen rahastonhoitaja Kaj Ericsson luopui tehtävästään. Kilta on ostanut 
kirjanpitopalvelut ulkopuoliselta yrittäjältä heinäkuusta alkaen. 
 

Kokoukset 
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Killan vuosikokous pidettiin 23.3.2021 Vaasan Sotaveteraanimuseossa. Hallitus on 

kokoontunut seitsemän kertaa. 

 

Hallitus ja toiminnantarkastajat 

 

Puheenjohtaja Arja Rantanen 

Varapuheenjohtaja Teuvo Rodén 

Muut jäsenet Johnny Haga 

  Lars-Eric Häggman 

  Pasi Jussila (lipunkantaja) 

  Kim Kurenmaa (sihteeri) 

  Kaj Rönnlund 

  Kaj Sandström (asevastaava) 

  Filip von Schantz 

  Nils Erik Villstrand 

  Lars-Erik Wägar 

 

Toiminnantarkastajat: Hans Bertell ja Raimo Latvala, varahenkilöt Kaj Ericsson ja Pekka 

Innilä. 


