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HELSINKI  

 
 

Vuosikokous 
Killan vuosikokous on maanantaina 15.3. klo 18.00 alkaen Jätkäsaaressa kokoustilassa Aalto, 
Saukonpaadenranta 20. Asialistalla ovat sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat: kertomus toimin-
nasta ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Lisäksi vali-
taan puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet sekä toiminnan- tai tilintarkastajat. 
 
Tämän hetken (1.2.–28.2.2021) kokoontumisrajoitusten mukaisesti fyysisesti kokoukseen voi osallis-
tua vain 10 henkeä. Kun kokousvirkailijoiden on oltava läsnä, mukaan mahtuu vain muutama jäsen. 
Niinpä kokoukseen osallistutaan ensisijainen etänä. Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta 
Teams-linkki ja kokouksen asiakirjat. Vain kokoushuoneessa olevat saavat ne myös paperilla. Tällä 
kertaa ei ole kokousesitelmää. Jos rajoitukseen tulee muutoksia, toimimme sen mukaisesti.   
 
Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 11.3. (tai mahdollisimman pian  
paperikirjeen saapumisen jälkeen) Timo Elolähteelle, puh. 040 830 4097, timo.elolahde@outlook.com 
Tervetuloa!  

 

Kuivasaaren yleisöviikonloput  
Suunnitelmissa on järjestää yleisöviikonloput 12.–13.6, 31.7.–1.8 ja 14.–15.8, mutta yleisökierrokset 
ovat vain ulkoilmassa. Vaihtoehtoina olisi tykkikierros tai luonto-opastus. Kaikki toki tarkentuu vielä 
koronatilannetta silmällä pitäen.  
 
Lisäksi vuoden aikana on talkooviikonloppuja, jolloin tehdään saaressa erilaisia siistimis- ja kunnos-
tustöitä. Talkoolaisia tarvitaan jälleen sekä yleisöretkien toteutuksessa että kunnostustöissä. Lisätie-
toja Kuivasaaren toiminnasta antaa emäntä Nina Siitonen, 040 820 1122, ninamaija@iki.fi. 

 

Järvön kiltamaja  
Järvön saaressa Porkkalan edustalla toiminta jatkuu aikaisempien vuosien tapaan. Juhannusjuhlat 
järjestetään perinteisesti. Tarkoitus on järjestää juhannuksen jälkeisellä viikolla maanantaista torstai-
hin lasten leiri, mutta senkin toteutuminen riippuu mm. koronatilanteesta. 
 
Järvön saarelta kiltalaiset voivat varata myös nk. päivystysvuoroja. Tällöin kiltalaiselta ei peritä vierai-
lumaksua, mutta hänen edellytetään toimivan päivystäjänä saaressa. Hänen käytössään on kiltamaja 
ja perämoottorivene. Viikko päivystäjänä Järvössä on hieno kokemus, kannattaa kokeilla tänä ke-
sänä!  
 
Myös veneettömät kiltalaiset pääsevät saareen maksamalla ruokakuntakohtaisen vierailumaksun 
(20 €) vierailukerralta. Kyyti Porkkalan Merikylästä saareen pitää sopia hyvissä ajoin etukäteen Jär-
vön isännän kanssa. Myös killan jäsenmaksun tulee olla maksettuna.  

 
Kummassakin tapauksessa ole yhteydessä Järvön isäntään, Ari Orpanaan, 0400 476 372, 
jarvo.kilta@hotmail.com 
 

Kajanuksen saunamaksut 
Robert Kajanuksen saunan vuokraaminen RT-killan kautta yrityksille ja muille yhteistyötahoille loppui 
kokonaan vuoden vaihteessa. Kiltalaiset voivat kuitenkin edelleen jatkossa varata saunaa käyttöönsä 
maksamalla 70 euron tukimaksun. Jotta uusi käytäntö saadaan järjestykseen Rannikkoprikaatin 
kanssa, saunan varauksessa joudutaan pitämään muutaman kuukauden tauko.  
 
Uusista järjestelyistä ilmoitamme kiltalaisille heti, kun se on mahdollista. Lisätietoja antaa killan pu-
heenjohtaja. 
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MS Kuivasaaren venemiehistöä 
Linnakeveneen toimintaan kaivataan edelleen lisää veneenkuljettajia ja kansimiehiä. Kevään ja kesän 
aikana järjestetään merenkulun koulutustilaisuuksia, joista voi kysellä tarkemmin linnakeveneen vas-
tuupäälliköltä Matti Hiltunen, matti.hiltunen7@luukku.com tai 0400 507990 tai venemiehistön koulu-
tusvastaavalta Kai Masalin, kai.masalin@gmail.com tai 040 5111851. 

 
Killan www-  ja facebook-sivut 
Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa www.rt-kilta.net. Niiltä saa tarkempia tietoja killan eri koh-
teista ja killan myyntituotteista, joita voi tilata Kristiina Slottelta, kristiina.slotte@gmail.com tai 
050 525 0022. Sivustolta löytyvät myös eri toimintasektoreiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Tal-
kooväkeä tarvitaan jokaisella kohteella. Älä unohda myöskään käydä katsomassa mitä tapahtuu face-
bookissa, osoitteessa https://www.facebook.com/rtkilta. 

 

Sähköpostiosoitteet  
Killan jäsenistölle on ajoittain lähetetty sähköpostia. Jos sinulla on sähköpostiosoite, johon et tähän 
mennessä ole saanut killalta postia, ilmoita se jäsenrekisterin hoitajalle Timo Elolähteelle,  
timo.elolahde@outlook.com. Tämänkin kutsun olisit voinut saada sähköpostitse. Ilmoita myös, jos yh-
teystietosi (sähköpostiosoite, puhelinnumero) muuttuvat. Katuosoitteiden muutokset päivittyvät Postin 
rekisteristä. 
 

Kirjallisuutta ja myyntiartikkeleita 

Kristiina Slottelta (050 525 0022, kristiina.slotte@gmail.com) voi tilata killan historiikkia, joka julkaistiin 
killan 50v-pääjuhlassa Kuivasaaressa. Kirjan hinta on 10 euroa + postikulut. Jäsenet saavat sen pos-
tituksen hinnalla.  
 
Killalta voi myös tilata killan julkaisemia historiikkeja: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen 
sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin kirjan hinta on 3,50 euroa + postikulut. Kirjat 
ovat Ove Enqvistin kirjoittamia. Saunasta on saatavilla myös ruotsinkielinen julkaisu nimeltään Robert 
Kajanus bastu och villa. Sen hinta on 8 euroa sisältäen postikulut.  
 
Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918–1998 hintaan 12 € + 
postikulut, Suomen Rannikkotykit hintaan 25 € + postikulut sekä Mäkiluoto, kalastustukikohdasta lin-
nakkeeksi hintaan 20 € + postikulut 
 
Myynnissä myös Markus Mannisen teos Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 
1914–1918. Hinta on 12 € + postikulut.  
 
Kilta on tuottanut Viipurinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-esityksen. DVD:n hinta on 28 
euroa (postikuluineen). Kannattaa myös tiedustella muita killan toimintaa esitteleviä dvd-levyjä. 
 
 
 

Tervetuloa vuosikokoukseen ja muihin tilaisuuksiin! 
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