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HELSINKI

Jäsenkirje 1/2022
Vuosikokous
Killan vuosikokousilta on tiistaina 8.3. Kiltakellarissa, Bulevardi 44. Sisäänkäynti on alapihalta.
Aloitamme kello 17 MPK:n meripuolustuspiirin uuden piiripäällikön Petri Pääkkösen esitelmällä ja
kahvitarjoilulla.
Kokous alkaa noin klo 17:45. Asialistalla ovat sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat: kertomus toiminnasta ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Lisäksi valitaan puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet sekä toiminnan- tai tilintarkastajat.
Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 27.2. (tai mahdollisimman pian
paperikirjeen saapumisen jälkeen) Timo Elolähteelle, puh. 040 830 4097, timo.elolahde@outlook.com
Tervetuloa!

Kuivasaaren yleisöviikonloput
Suunnitelmissa on järjestää yleisöviikonloput myös ensi kesänä, mutta liikennöitsijä saattaa vaihtua.
Niinpä päivämääriä ja aikatauluja ei ole vielä voitu lyödä lukkoon. Tarkoitus on kuitenkin järjestää retket kolmena viikonloppuna siten, että lauantaisin on kaksi lähtöä, samoin sunnuntaina. Vaihtoehtoina
olisivat tykkikierros tai luonto-opastus. Tykkikierroksella päästään taas sisätiloihin, jos koronatilanne
sen sallii.
Lisäksi vuoden aikana on talkooviikonloppuja, jolloin tehdään saaressa erilaisia siistimis- ja kunnostustöitä. Talkoolaisia tarvitaan jälleen sekä yleisöretkien toteutuksessa että kunnostustöissä. Lisätietoja Kuivasaaren toiminnasta antaa emäntä Nina Siitonen, puh. 040 820 1122, kuivasaari@slrt-kilta.fi

Järvön kiltamaja
Järvön saaressa Porkkalan edustalla toiminta jatkuu aikaisempien vuosien tapaan. Juhannusjuhlat
järjestetään perinteisesti. Tarkoitus on järjestää juhannuksen jälkeisellä viikolla maanantaista torstaihin lasten leiri, mutta senkin toteutuminen riippuu mm. koronatilanteesta.
Järvön saarelta kiltalaiset voivat varata myös nk. päivystysvuoroja. Tällöin kiltalaiselta ei peritä vierailumaksua, mutta hänen edellytetään toimivan päivystäjänä saaressa. Hänen käytössään on kiltamaja
ja perämoottorivene. Viikko päivystäjänä Järvössä on hieno kokemus, kannattaa kokeilla tänä kesänä!
Myös veneettömät kiltalaiset pääsevät saareen maksamalla ruokakuntakohtaisen vierailumaksun
(20 €) vierailukerralta. Kyyti Porkkalan Merikylästä saareen pitää sopia hyvissä ajoin etukäteen Järvön isännän kanssa. Myös killan jäsenmaksun tulee olla maksettuna.
Kummassakin tapauksessa ole yhteydessä Järvön isäntään, Ari Orpanaan, puh. 0400 476 372,
jarvo@slrt-kilta.fi

Kajanuksen saunamaksut
Viime kesänä killan jäsenille tuli mahdollisuus vuokrata Robert Kajanuksen saunaa hintaan 70 euroa/kerta. Varaus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin Kristiina Slottelle, puh.
050 525 0022, kajanus@slrt-kilta.fi. Kerrallaan voi olla voimassa vain yksi varaus/henkilö ja kiltalaisen
on oltava paikalla isäntänä/emäntänä. Kaikkien on oltava Suomen kansalaisia.
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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 hoitokunnan sihteeriltä, Kristiina Slottelta, tai venemiehistön koulutusvastaavalta Kai Masalin, puh. 040 511
1851, kai.masalin@gmail.com

Killan www- ja Facebook-sivut
Killan uusitut Internet-kotisivut ovat osoitteessa https://slrt-kilta.fi/ Niiltä saa tarkempia tietoja killan eri
kohteista ja killan myyntituotteista. Sivustolta löytyvät myös eri toimintasektoreiden vastuuhenkilöiden
yhteystiedot. Sivustolla on kiltakauppa, josta voi maksaa osallistumismaksuja ja tilata killan myyntituotteita. Myös kirjamyynti on tulossa kiltakauppaan, mutta toistaiseksi kirjoja voi tilata vain ottamalla
yhteyttä Kristiina Slotteen. Talkooväkeä tarvitaan jokaisella kohteella. Älä unohda myöskään käydä
katsomassa mitä tapahtuu 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,
timo.elolahde@outlook.com. Tämänkin kutsun olisit voinut saada sähköpostitse. Ilmoita myös, jos yhteystietosi (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 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.
Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918–1998 hintaan 12 € +
postikulut, Suomen Rannikkotykit hintaan 25 € + postikulut sekä Mäkiluoto, kalastustukikohdasta linnakkeeksi 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.
Kirjanmyynti myös uusituilla nettisivuilla olevan kiltakaupan kautta on alkamassa.

Tervetuloa vuosikokoukseen ja muihin tilaisuuksiin!

