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Jäsenkirje 2/2022 
 
Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät kiltalaiset 
 
Vihdoinkin näyttää siltä, että mennään kohti koronasta ja siihen liittyvistä rajoituksista vapaampaa 
vuotta. Killan vuosi on alkanut kai jo totuttuun tapaankin kriisinpoikasilla, joista ollaan kuitenkin pää-
osin jo selviytymässä. Alkukeväästä saimme kuulla, että Kuivasaaren sähköt oli saatu katkaistua tal-
vella, mikä oli johtanut vesiputkien jäätymiseen ja veden tulvimiseen rakennuksissa. Vaurioita selvi-
tellään, mutta tällä hetkellä uskotaan, ettei tämä haittaa kesän läpivientiä. Myös pitkäaikainen Kuiva-
saaren yleisöretkien kuljetuskumppanimme IHA-Lines laittoi aluksensa kiinni muuhun toimintaan ja 
jouduimme etsimään uuden kumppanin. Sellainen löytyikin, muuta samalla muuttui myös yleisöret-
kien konsepti hieman toisenlaiseksi. Jännityksellä odotamme, miten kansa lähtee tänä kesänä Kuiva-
saarta katsomaan. Ja toki retket ovat myös kiltalaisille perheineen ja ystävineen yksi vaihtoehto viet-
tää kesäpäivä. 
 
Alustoiminta, ja erityisesti linnakeveneen operointi, on ollut haasteena lähes joka vuosi. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys, joka veneet omistaa, kaipaisi killan vapaaehtoisia päälliköitä ja kansimiehiä li-
sääntyvien harjoitusten kuljetuksiin - ja toki killalla on merkittävästi omiakin kuljetustarpeita. Toisaalta 
uhkana on, että linnakeveneiden päällikkyysvaatimukset nousevat Trafin uusien määräysten myötä 
yhä korkeammalle ja kuljetusten henkilömäärääkin karsitaan. Myös kaikkiin näihin haasteisiin on löy-
tymässä lääkkeitä, kun yhä useampi taas nostaa kättään pystyy vapaaehtoisia etsittäessä. 
 
Ensimmäisen kerran linnakevenettä kaivataan tositoimiin Kuivasaaren Lauantaitalkoissa 28.5. Kuiva-
saaressa järjestetään vuoden mittaan useita perinteisiä talkoita, jotka mahdollistavat kunnostustyöt ja 
yhdessäolon aina perjantaista sunnuntaihin. Uutena mahdollisuutena kiltalaisille tarjotaan nyt siis lau-
antaina 28.5. talkoita niin, että lähdetään Santahaminasta kello 9.30 ja palataan Kuivasaaresta kello 
18 alkaen. Koetamme siis saada liikkeelle mahdollisimman paljon kiltalaisia sekä tutustumaan saaren 
nykytilaan että laittamaan saarta kuntoon mm. yleisöretkiä varten. Tarjolla on paikkojen siivouksen 
lisäksi ainakin maalausta sekä paikkojen kunnostusta ja hieman rakenteluakin. Toki vaihtoehtona on 
myös osallistua jo perjantai-illasta lähtien. Ilmoittautuminen talkoisiin Nina Siitoselle viimeistään 21.5. 
kuluessa. 
 
Iloista kevättä kaikille, 
  
Auvo Viita-aho 
 

Hallinto 
Killan vuosikokous oli 8.3. Kiltakellarissa. Siihen osallistui 21 kiltamme jäsentä. Ennen kokousta 
MPK:n meripuolustuspiirin uusi piiripäällikkö Petri Pääkkönen esittäytyi ja kertoi piirin toiminnasta.  
 
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Eero Sivunen. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen ja ti-
linpäätöksen vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion alkaneelle vuodelle 2022. 
Auvo Viita-aho valittiin yksimielisesti jatkamaan killan puheenjohtajana. Entiset johtokunnan jäsenet 
valittiin uudelleen paitsi Matti Hiltunen, joka oli ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä. 
 
Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 22.3. 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-
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minta käsiaseilla ja paloturvallisuus Vesa Corenius, Kuivasaari Nina Siitonen ja Timo Siitonen (tal-
koot) sekä Timo Mäki-Ventelä (tykkiryhmä), Järvö Ari Orpana, varusmiestoiminta Timo Mäki-Ventelä 
ja Timo Siitonen sekä yhteydet Rannikkoprikaatiin Tatu Vartiainen.  
 
Alustoiminnan vastuuhenkilöistä päättäminen jäi linnakeveneen osalta kokouksessa avoimeksi linna-
keveneen lisääntyneiden päällikkyysvaatimusten, vesillelaskun epävarmuuden ja seuraavalla viikolla 
11.4. pidetyn linnakeveneen henkilöstörekryn/infotilaisuuden takia. Uutena nimenä alustoimintaan 
saatiin rekrytilaisuudessa ainakin Tapio Jukonen, joka on jo aloittanut linnakeveneen ajojen koordi-
noinnin sekä alushenkilöstön pätevyyksien seurannan. Timo Siitonen vastaa edelleen Ahven 5- ja 
Master 540 -veneistä ja Järvön Masterista vastaa Ari Orpana. Alustoiminnan vastuuhenkilöt järjestäy-
tyvät linnakeveneen vesillelaskun 16.5. jälkeen johtokunnan seuraavaan kokoukseen mennessä. 
 
’Yhteystietoja löytyy tämän jäsenkirjeen lopusta. 
 
Kuivasaaren talkoot ja yleisöretket 
Kuivasaaren yleisöviikonloput järjestetään vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukai-
sesti 23.–24.7, 6.–7.8 ja 20.–21.8. Lähtöajat ovat klo 10:00 ja 12:30 Kauppatorilta. Koska meri-
matka pitenee, lähtöaikoja on aikaistettu. Saaressa ollaan silti edelleen 2,5 tuntia. Liikennöitsijänä on 
IHA-Linesin asemesta Royal Lines Oy. Killan johtokunta päätti, että osallistumismaksut ovat 50 € ai-
kuisilta ja 25 € lapsilta (4-11 v). Hintaan sisältyy lohikeitto ja saaristolaisleipä aluksella puolenpäivän 
aikoihin eli 2. ryhmän meno- ja 1. ryhmän paluumatkalla. Retki toteutuu vain, jos lähdöllä on mukana 
vähintään 10–15 osallistujaa. 
 
Yhteistyökumppaneita ovat Royal Lines Oy sekä aiempien vuosien tapaan Suomenlinnan Rannikko-
rykmentti ja Rannikkosotilaskotiyhdistys. Yleisöretkien toteutuksessa tarvitaan siis jälleen talkoolaisia. 
Myös palontorjunta on killan vastuulla. Nina Siitonen ottaa vastaan ilmoittautumisia ja antaa lisätie-
toja mm. kulkulupien osalta. Kiltalaisille tarjotaan Kuivasaaressa ruoka, majoitus ja yhtenäinen vaate-
tus. Saareen lähdetään perjantai-iltana ja takaisin tullaan vasta sunnuntai-iltana viimeisen vierasryh-
män lähdettyä. Saaressa ollaan siis pääsääntöisesti koko viikonloppu, mutta tarvittaessa voidaan so-
pia 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. 
 
Lisäksi vuoden aikana on talkooviikonloppuja, jolloin tehdään saaressa erilaisia siistimis- ja kunnos-
tustöitä. Ensimmäiset talkoot ovat lauantaina 28.5. Lähtö on aamulla Santahaminasta ja paluu illalla. 
Halukkaat voivat olla Kuivasaaressa pitempääkin, jopa perjantaista 27.5. sunnuntaihin 29.5. Seuraa-
vat talkoot ovat 17.–19.6. ja vielä heinäkuussa ennen yleisöretkiä 15.–17.7. Kilta tarjoaa sämpylät 
lauantain 28.5. talkoolaisille, mutta muuten ruokailut ovat (yleisöretkiviikonloppuja lukuun ottamatta) 
omin eväin.  
 
Lisätietoja Kuivasaaren toiminnasta antaa emäntä Nina Siitonen. Talkoisiin pitää ilmoittautua viimeis-
tään viikkoa aikaisemmin, jotta Nina ehtii tehdä kulkulupapyynnöt ja saada nimet portille ajoissa. 
 

Järvön kiltamaja  
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.  
Sekä päivystysten että vierailujen osalta ole yhteydessä Järvön isäntään, Ari Orpanaan. 
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Alustoiminta 
Linnakevene m/s Kuivasaaren kunnostus on 14.–15.5. ja ajo Helsinkiin 16.5. 
 
Linnakeveneiden toimintaan kaivataan edelleen lisää veneenkuljettajia ja kansimiehiä. Kristiina Slotte 
ja Tapio Jukonen antavat lisätietoja alustoiminnasta. 
 
Ampumatoiminta 
Sinisen Reservin rk-ammunta MPK:n asein on 17.9. Upinniemessä. Muitakin ampumamahdollisuuk-
sia on, mutta niissä tarvitaan oma ase. Vesa Corenius antaa lisätietoja. 
 
Kajanuksen saunamaksut 
Viime kesänä killan jäsenille tuli mahdollisuus vuokrata Robert Kajanuksen saunaa hintaan 70 eu-
roa/kerta. Varaus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin Kristiina Slottelle, Kerrallaan voi 
olla voimassa vain yksi varaus/henkilö ja kiltalaisen on oltava paikalla isäntänä/emäntänä. Kaikkien 
on oltava Suomen kansalaisia. 
 
Jäsenmaksuasiaa 
Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 35 euroa. Jäsenmaksulla kustannetaan mm. Rannikon Puolus-
taja –lehden vuosikerta. Veteraani- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
Juridisista syistä Reserviläisliiton ampumaturvamaksu on korvattu 25 euron toimintaturvamaksulla. 
Kiltojen ammunnan harrastajien on maksettava summa killan jäsenmaksun yhteydessä eikä enää 
erillisenä maksusuorituksena. Toimintaturvamaksu sisältää ampumavakuutuksen ja muovisen Plus-
jäsenkortin.  
 
Toisin kuin reserviupseerikerhoissa ja reserviläisyhdistyksissä, Reserviläinen-lehden tilausmaksu ei 
sisälly killan jäsenmaksuun. Jos haluaa lehden, se on siis tilattava ja maksettava erikseen. Sen si-
jaan Rannikon Puolustaja -lehti kuuluu killan jäsenetuihin. 
 
Vuonna 2022 kiltalaisten jäsenmaksulaskulta löytyvät seuraavat jäsenmaksuvaihtoehdot:  
1. Pelkkä jäsenmaksu XX € (kiltakohtainen, meillä siis 35,00 €) 
2. Jäsenmaksu + Reserviläinen-lehti XX € + 8,50 €  
3. Jäsenmaksu + toimintaturva XX € + 25,00 €  
4. Jäsenmaksu + Reserviläinen + toimintaturva XX € + 8,50 e + 25,00 €  
 
Maanpuolustuskiltojen liitto on huhtikuussa lähettänyt jäsenmaksulaskut kirjeenä. Kiitos niille lähes 
300 kiltalaiselle, jotka ovat jo maksaneet oman maksunsa! 
 
Jäsenmaksu maksetaan siis liitolle, joka tilittää summasta killalle meille kuuluvan osuuden. On erit-
täin tärkeätä, että maksettaessa käytetään laskussa olevaa viitenumeroa. Muussa tapauksessa jä-
senmaksu ja toimintaturvamaksu eivät kirjaudu jäsenrekisteriin eikä toimintaturvamaksu ole silloin 
voimassa. Liiton jäsensihteeri Anna Mutanen hallinnoi jäsenmaksuja. Epäselvissä tilanteissa voit tar-
kistaa toimintaturvavakuutuksen tilanteen olemalla häneen yhteydessä: jasenasiat[at]mpkl.fi tai p. 
(09) 4056 2010 (klo 10-14). Muissa jäsenyysasioissa voit olla yhteydessä myös minuun. 
 
Järvön venemaksut lähetetään erikseen kaikille saaressa toimiville kiltalaisille ja maksetaan killan, 
ei MPKL:n tilille. Tarvittaessa ota yhteyttä Kristiina Slotteen tai Ari Orpanaan. 
 

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, joita voi tilata Kristiina Slottelta. Sivustolta löytyvät myös eri toimin-
tasektoreiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Talkooväkeä tarvitaan jokaisella kohteella. Älä unohda 
myöskään käydä katsomassa mitä tapahtuu Facebookissa, osoitteessa https://www.face-
book.com/rtkilta  
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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 julkaistiin killan 50v-pääjuhlassa Kuivasaaressa. Kir-
jan hinta on 10 euroa + postikulut. Jäsenet saavat sen postituksen hinnalla.  
 
Killalta voi myös tilata killan julkaisemia historiikkeja: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuk-
sen 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. 
 

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  

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, jarvo.kilta[at}hotmail.com 

Timo Siitonen (Kuivasaari), puh. 0400 770 906, timoksiitonen[at]gmail.com 

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

Kristiina Slotte (taloudenhoitaja, myyntituotteet, Kajanuksen saunavuorot, linnakevene), 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 

Tapio Jukonen (linnakevene), puh. 045 633 2717, tapio.jukonen[at]gmail.com 


