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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvä kiltalaiset 
  
Aloitin nyt keväällä killan uutena puheenjohtajana. Tuhannet kiitokset Kristiinalle, jonka Hasse Rekola 
oivallisesti aikanaan värväsi luotsaamaan kiltaamme. Kristiina otti seitsemän vuoden aikana vastuuta 
killan toiminnasta monella alueella. Kiitollisena olen voinut panna merkille, että vastuun kanto jatkuu 
vielä puheenjohtajuuden vaihduttuakin. 
  
Olemme suurella todennäköisyydellä siirtymässä selvästi normaalimpaan aikaan, joka sallii meille ak-
tiivisemman yhdessäolon. Käytetään mahdollisuudet hyväksemme ja otetaan kaikki irti siitä, mitä kil-
lalla on meille ja läheisillemme tarjota. 
  
Suurimmat muutokset kohdistuvat nyt Kajanuksen saunaan, jonka vuokraustoiminnasta ja vuokratu-
loista kilta on joutunut luopumaan. Piakkoin vahvistettavan yhteistoimintapöytäkirjan mukaisesti killalla 
säilyy kuitenkin saunan käyttöoikeus. Aina saunaa käytettäessä saunalla on oltava killan jäsen isän-
tänä, eikä rahaa voida ulkopuolisilta saunomisesta ottaa. Oma väki pääsee kuitenkin saunalle siis 
myös jatkossa, ja Kristiina on lupautunut toimimaan yhteyshenkilönä saunaa varattaessa. 
  
Kuivasaari säilyy killan toiminnan näkyvimpänä kohteena ja omankin jäsenistön toivotaan laajemmin 
käyttävän saaren tuomia virkistysmahdollisuuksia hyväkseen esimerkiksi talkoiden tai yleisöviikonlop-
pujen yhteydessä. Järvössä jatketaan vanhan kaavan mukaisesti, mutta toki mielelläni näkisin Järvön-
kin hyödyttävän jäsenkuntaamme laajemmin. 
  
Alustoimintamme kärsii kroonisesta henkilöstöpulasta ja niin MPK:n asettamien velvoitteiden kuin 
muidenkin tehtävien läpivienti tuottaa tällä hetkellä kohtuuttomasti vaivannäköä. Tänä vuonna linnake-
veneemme on M/S Sommarö, joka tarjoaa loistavan alustan merelliselle vapaa-ajan vietolle sekä kou-
luttautumiselle rannikon meriliikenteen, veneilyn ja rannikkoalueen erityisosaajaksi. 
 
Toivotan kaikille kiltalaisille vihdoinkin vapaampaa nauttimista kesästä niin killan toiminnassa kuin 
muutenkin. 
  
Auvo Viita-aho 
 

Hallinto 
Killan vuosikokous järjestettiin 15.3. pääosin Teams-etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui yhteensä 23 
kiltalaista, joista ainoastaan kokouksen toimihenkilöt olivat Jätkäsaaren kokoushuoneessa. 
 
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Mika Pyyskänen. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen ja 
tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion alkaneelle vuodelle 2021. 
Auvo Viita-aho valittiin yksimielisesti killan uudeksi puheenjohtajaksi ja Kristiina Slotte siirtyi johtokun-
nan jäseneksi. Muut johtokunnan jäsenet valittiin uudelle kaudelle. 
 
Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 21.4. Siinä varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Aarnio ja 
muut vastuut jaettiin seuraavasti: sihteeri, jäsenasiat ja järjestötoiminta Timo Elolähde, kirjanpitäjä 
Jukka Lindfors, taloudenhoitaja ja myyntituotteet Kristiina Slotte, tiedotus Kirsi Kostamo, ampumatoi-
minta käsiaseilla ja paloturvallisuus Vesa Corenius, Kuivasaari Nina Siitonen ja Timo Siitonen (tal-
koot) sekä Timo Mäki-Ventelä (tykkiryhmä), Järvö Ari Orpana, alustoiminta Matti Hiltunen (M/S Kuiva-
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saaren vastuupäällikkö ja konepäällikkö), Markus Aarnio (M/S Kuivasaaren ajojärjestelijä) ja Timo Sii-
tonen (Ahven 5 ja Master 540), varusmiestoiminta Timo Mäki-Ventelä ja Timo Siitonen sekä yhteydet 
Rannikkoprikaatiin Tatu Vartiainen. Yhteystiedot löytyvät tämän jäsenkirjeen lopusta. 
 
Kuivasaaren talkoot ja yleisöretket 
Yleisöretket järjestetään viikonloppuina 12.–13.6, 31.7.–1.8 ja 14.–15.8. Kunkin sunnuntain viimei-
selle lähdölle voivat osallistua myös ulkomaalaiset. Venematkat lähtevät klo 11.00 ja klo 13.30 Meri-
satamasta ravintola Caruselin edestä, osoitteessa Merisatamanranta 10. Hinta on 30 euroa aikuisilta 
ja 10 euroa 5–16-vuotiailta lapsilta. Hintaan sisältyvät merimatkat sekä opastus saaressa. Retken ko-
konaiskesto on noin 3 ½ tuntia. 
 
Yhteistyökumppaneita ovat aiempien vuosien tapaan IHA-Lines Oy, Suomenlinnan Rannikkorykmentti 
ja Rannikkosotilaskotiyhdistys. Lisätietoja mm. lippujen myynnistä löytyy osoitteesta www.ihalines.fi 
kohdasta Kuivasaaren linnake. Yleisöretkien toteutuksessa tarvitaan siis jälleen talkoolaisia. Myös pa-
lontorjunta on killan vastuulla. Nina Siitonen ottaa vastaan ilmoittautumisia ja antaa lisätietoja mm. 
kulkulupien osalta. Kiltalaisille tarjotaan Kuivasaaressa ruoka, majoitus ja yhtenäinen vaatetus. Saa-
reen lähdetään perjantai-iltana ja takaisin tullaan vasta sunnuntai-iltana viimeisen vierasryhmän läh-
dettyä. Saaressa ollaan siis pääsääntöisesti koko viikonloppu, mutta tarvittaessa voidaan sopia myös 
lyhyemmästä saaressa olosta. 
 
Kuivasaareen on hankittu maksupääte, joten käteinen ei ole enää ainoa tapa ostaa kirjoja ja muita 
myyntituotteita. Sillä voidaan periä myös yleisöretkien osallistumismaksut niiltä, jotka ovat tulleet mu-
kaan vasta lähtölaiturilta. Sotilaskodissakaan ei enää välttämättä tarvita käteistä. 
 
Ensimmäinen viikonloppu on jo takana. Valitettavasti yleisömenestys oli hyvin vaatimaton: kolmessa 
ryhmässä yhteensä 22 vierasta. Sunnuntain iltapäivän lähdöllä ei tullut ketään. Pasi Favorin oli op-
paana kaikilla tykkikierroksilla, jotka poikkeuksellisesti olivat lähes kokonaan ulkona. Tykkitornin läpi 
kuljettiin nopeasti, mutta yhdyskäytävälle ei menty. Toivottavasti elokuussa voidaan palata normaali-
menettelyyn. Kirsi Kostamo oli varautunut opastamaan luontokierroksen, mutta sitä tarvittiin ainoas-
taan sunnuntaina aamupäivällä.  
 
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. 
 
Puolustusministeri Kaikkonen seurueineen vieraili Kuivasaaren linnakkeella 18.6. Ministeri oli tyytyväi-
nen vierailun antiin ja kelikin helli tapahtumaan osallistuneita. Esittelyn lisäksi ministerin kanssa ehdit-
tiin vaihtaa ajatuksia myös saaren nykytilasta ja tulevaisuudesta. 
 
Järvön kiltamaja  
Järvön saaressa Porkkalan edustalla pidettiin 19.6. ennätyshelteessä kesätalkoot. Paikalla oli melkein 
50 ahkeraa kiltalaista. Paljon saatiin myös aikaan: hiottiin ja öljyttiin saunan terassi, tehtiin monta kuu-
tiota polttopuita, huoltomaalattiin kiltamajaa, korjattiin lankonkia, siirrettiin laituri paikalleen.  
 
Toiminta jatkuu aikaisempien vuosien tapaan. Juhannusjuhlat järjestetään perinteisesti. Tarkoitus on 
koronatilanteesta riippuen järjestää juhannuksen jälkeisellä viikolla lasten leiri. 
 
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!  
 
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.  
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Jäsenmaksuasiaa 
Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 35 euroa. Jäsenmaksulla kustannetaan mm. Rannikon Puolus-
taja –lehden vuosikerta. Laskun olisi pitänyt tulla huhtikuussa. Jos lasku on kadonnut, voit pyytää kil-
lan sihteeriä lähettämään sen pdf-tiedostona. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Maanpuolustuskil-
tojen liittoon jasenasiat[at]mpkl.fi (muuttunut). 
 
Jäsenmaksu maksetaan siis liitolle, joka tilittää summasta killalle meille kuuluvan osuuden. On erittäin 
tärkeätä, että maksettaessa käytetään laskussa olevaa viitenumeroa. Siten tiedetään, kuka on mak-
sanut ja maksu voidaan kohdistaa oikealle yhdistykselle. Maanpuolustusrekisterissä on lähes 80 000 
nimeä, joten ilman viitettä maksaminen aiheuttaa ylimääräistä käsityötä. Kiitos niille yli 300 kiltalai-
selle, jotka ovat jo maksaneet oman maksunsa! 
 
Huomaa, että Järvön veneilymaksut maksetaan killan, ei MPKL:n tilille! Järvön maksuista huolehtii 
Järvön isäntä Ari Orpana. Yhteystiedot ovat alla. 
 
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 ja ohjeistus saadaan järjestykseen Rannikko-
prikaatin kanssa, saunan varauksessa on jouduttu pitämään muutaman kuukauden tauko. 
  
Sauna otettaneen käyttöön lähiviikkoina ja siitä ilmoitetaan jäsenistölle. Kaikki varaukset tapahtuvat 
Kristiina Slotten kautta. 
 

M/S Kuivasaaren venemiehistöä 
M/S Kuivasaari on tänä vuonna huollossa ja sitä tuuraa killan käyttöön osoitettu M/S Sommarö. Linna-
keveneiden toimintaan kaivataan edelleen lisää veneenkuljettajia ja kansimiehiä. Kevään ja kesän ai-
kana järjestetään merenkulun koulutustilaisuuksia, joista voi kysellä tarkemmin linnakeveneen vastuu-
päälliköltä Matti Hiltunen, matti.hiltunen7[at]luukku.com tai 0400 507990 tai venemiehistön koulutus-
vastaavalta Kai Masalin, kai.masalin[at]gmail.com tai 040 5111851. 
 
Killan www-sivut  
Killan Internet-kotisivuja on päivitetty. Ne on siirretty uudelle palvelimelle ja myös ulkoasu on muuttu-
nut. Sivujen osoite on nyt slrt-kilta.fi, mutta vanhakin osoite www.rt-kilta.net toimii edelleen ja suuntaa 
liikenteen uusille sivuille. Niiltä saa tarkempia tietoja killan eri kohteista ja killan myyntituotteista, joita 
voi tilata Kristiina Slottelta. Sivustolta löytyvät myös eri toimintasektoreiden vastuuhenkilöiden yhteys-
tiedot. Talkooväkeä tarvitaan jokaisella kohteella. Älä unohda myöskään käydä katsomassa mitä ta-
pahtuu Facebookissa, 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. Tämänkin 
kutsun olisit voinut saada sähköpostitse. Ilmoita myös, jos yhteystietosi (sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero) muuttuvat. Katuosoitteiden muutokset päivittyvät Postin rekisteristä. 
 

Kirjallisuutta ja myyntiartikkeleita 
Kristiina Slottelta voi tilata killan historiikkia, joka julkistettiin killan 50v-pääjuhlassa Kuivasaaressa. 
Kirjan hinta on 10 euroa + postikulut. Jäsenet saavat sen postituksen 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.  
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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. 
 

Johtokunnan jäsenten yhteystietoja 

Auvo Viita-aho (puheenjohtaja), puh 040 5066917, auvovii[at]gmail.com 

Markus Aarnio (varapuheenjohtaja), puh. 040 513 0999, markus.aarnio10[at]gmail.com  

Vesa Corenius (ampumatoiminta käsiaseilla ja paloturvallisuus), puh. 041 501 2716, vtcorenius[at]gmail.com 

Timo Elolähde (sihteeri, jäsenrekisteri ja järjestötoiminta), puh. 040 830 4097, timo.elolahde[at]outlook.com  

Matti Hiltunen (alustoiminta), puh. 0400 507 990, matti.hiltunen7[at]luukku.com  

Kirsi Kostamo (tiedotus), puh. 040 727 2797, kirsi.kostamo[at]syke.fi 

Jukka Lindfors (kirjanitäjä, puh. 0400 419 347, jukka[at]dito.fi 

Timo Mäki-Ventelä (varusmiestoiminta ja yhteys tykkiryhmään), puh. 040 353 0570,  

timo.maki-ventela[at]mbnet.fi 

Ari Orpana (Järvö), puh. 0400 476 372, ariorpana[at]gmail.com 

Timo Siitonen (Kuivasaari), puh. 0400 770 906, timo.siitonen[at]helkama-auto.fi 

Nina Siitonen (Kuivasaaren emäntä), puh. 040 820 1122, ninamaija[at]iki.fi 

Kristiina Slotte (taloudenhoitaja, myyntituotteet, Kajanuksen saunavuorot), puh. 050 525 0022,  

kristiina.slotte[at]gmail.com 

Tatu Vartiainen (yhteys Rannikkoprikaatiin), puh. 0400 959 370, tatu.vartiainen[at]kolumbus.fi 

 

Muita yhteystietoja 
Mikko Lahtinen (Kuivasaaren isäntä), puh. 0400 472 779, lahtinen.mikko[at]kolumbus.fi 

Kai Masalin (venemiehistön koulutus), puh. 040 5111851, kai.masalin[at]gmail.com 


