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SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA r.y.

HELSINKI  

 
Jäsenkirje 3/2022 ja kutsu 60-vuotisjuhlaan 
 
Järvö 
Järvössä vietettiin juhannusta perinteisin menoin. Juhannuksen jälkeen järjestettiin jälleen lastenleiri. Kilta-
laiset tekivät kesän aikana pieniä kunnostustoimia.  
 
Kuivasaari 
Tänä vuonna yleisöretket järjestettiin hiukan uudistettuina yhteistyössä Royal Line Oy:n kanssa. Kolmena 
viikonloppuna oli yhteensä 12 lähtöä. Retket olivat suosittuja ja niille osallistui yhteensä peräti 380 vierasta, 
joista 50 luontokierrokselle. Kirjamyyntikin oli ennätyksellisen tuloksekasta. Myös uusia myyntituotteita (8 
euron Kuivasaari-kassi ja viimeiseen viikonloppuun saatu 10 euron Kuivasaari-muki) ostettiin mukavasti. 
 
Lisäksi saaressa on kesäkauden aikana käynyt useita tilausryhmiä. Killan talkoolaiset ovat siivonneet ja 
kunnostaneet paikkoja sekä huolehtineet yleisöretkien toteutuksesta.  
 
Alustoiminta  
Keväällä järjestettiin Upinniemessä MPK:n huoltokurssi, jossa linnakevene m/s Kuivasaari pestiin ja maa-
lattiin sekä tehtiin alustavia huoltotoimenpiteitä, olihan alus edellisen kauden ollut telakalla tutkan mentyä 
rikki. Uusi tutka oli asennettu kevään aikana, ja ensimmäisen keväthuollon jälkeen alus siirrettiin Santaha-
minaan. Toinen MPK:n huoltokurssi pidettiin Santahaminassa, jossa tehtiin aluksen katsastukseen sekä 
MPK:n kauden ajolupaan vaadittavia toimenpiteitä. Kummallekin linnakeveneen MPK:n huoltokurssille osal-
listui 5–6 henkilöä. 
 
Alus saatiin katsastettua, jonka jälkeen aluksella on ollut kahdesti kansimieskoulutusta, joka sovitusti on 
toteutettu linnakevene m/s Lavansaari -yhteisön kanssa. 
 
Ensimmäisen koulutuksen ankkurointiosion kurssinjohtajana toimi Turan Hasan. Toisen koulutuksen kurs-
sinjohtajana toimi Sami Kettunen ja kouluttajana Lucas Reijonen. Aiheena oli pelastuspukuharjoitus. 
 
Linnakevene m/s Kuivasaari osallistui myös puolustusvoimien VIHMA22-kertausharjoitukseen, jonka aika-
na alukseen tuli konerikko, mikä keskeytti aluksen ajot ja alus jouduttiin jättämään Kotkaan huollettavaksi. 
Suunniteltu kansimieskurssin pimeäajoharjoitus jouduttiin perumaan tämän konerikon takia. 
 
Linnakeveneen miehistövaatimuksiin on mahdollisesti tulossa helpotuksia ensi kaudeksi, jos linnakevene 
saadaan rekisteröityä huvialukseksi, kun se nyt on rekisteröity lastialukseksi. Kun alus toimii huviveneenä, 
ei linnakeveneen päälliköltä vaadittaisi enää lastialuksen pätevyyttä, joka on ollut Trafin toimesta kotimaan-
liikenteen laivurinkirja tai -todistus tai kuljettajankirja, jonka mukaan myös aluksen ajoalueet on määritelty. 
 
Jotta voisi toimia huvialuksena toimivan linnakeveneen päällikkönä, pitää olla kuitenkin suoritettuna mm. 
MPK:n aluksen päällikkökurssi. Kurssille pääsyvaatimuksena on, että omaa vähintään jonkin seuraavista 

1. Sotilasveneenkuljettajankirja 
2. Rannikkolaivurin pätevyys tai parempi (Navigaatioliitto) 
3. Kuljettajankirja tai parempi (Traficom) 
4. Suomen meripelastusseuran aluksen päällikön pätevyys. 

 
Mikäli olet kiinnostunut linnakevenetoiminnasta, voit ottaa yhteyttä Tapio Jukoseen. Jos sinulla on jokin 
yllämaintuista päällikkövaatimuksista, etkä vielä ole suorittanut kyseistä MPK:n aluksen päällikkökurssia, 
niin nyt olisi hyvä mahdollisuus suorittaa kyseinen kurssi valmiiksi. Kyseisen kurssin käyminen ei vielä sel-
laisenaan oikeuta toimimaan linnakeveneen päällikkönä, mutta se voi olla suoritettuna valmiiksi, jos on 
kiinnostunut linnakeveneen päällikkönä toimimisesta jossain vaiheessa. Rohkeasti vain hakemusta sisään 
MPK:n kursseille. 
 
Kristiina Slotte ja Tapio Jukonen antavat lisätietoja alustoiminnasta. Heidän yhteystietonsa ovat tämän tie-
dotteen lopussa. 
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Killan 60-vuotisjuhla  
Vuonna 1962 perustettiin Rannikon Puolustajain Kilta, jonka paikallisosastosta Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökiltakin on itsenäistynyt. Niinpä juhlimme tänä vuonna 60-vuotista taivalta (vastahan 2012 vietettiin 50-
vuotisjuhlia Kuivasaaressa!). Mukaan ovat tervetulleita killan jäsenet seuralaisineen. 
 
Juhlallisuudet alkavat perjantaina 11.11. klo 14:15 seppeleenlaskulla Suomenlinnan kirkon pohjoisseinällä 
olevalle Keltaisen Rykmentin muistolaatalle. Lautta lähtee Kauppatorilta klo 13:40 ja takaisin klo 15:00. 
 
Iltajuhla pidetään perjantaina 11.11. klo 18–23 Tapanilan Työväentalolla, joka on Tapanilan rautatieaseman 
vieressä osoitteessa Sompiontie 4. Seurantalot - Tapanilan Työväentalo  
Asusuosituksena on tumma puku ja suuret kunniamerkit. Myös paraatipuku käy. Kutsu on kahdelle. joten 
iltajuhlaan voi ottaa mukaan myös seuralaisen, joka ei ole jäsen. 
 
Ohjelmassa on buffet-ruokailu ja palkitsemisia. Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on lupautunut puhumaan 
Ukrainan rantamaan taisteluista.  
Ruokalistalla on: 

 kylmäsavulohicarpaccio, fetasalaatti, kana-caesar salaatti, mozzarella tomaatti raviolisalaatti 
 ylikypsää porsasta, punaviiniglaseerauskastike, paahdetut perunat, juustoinen juuresvuoka 
 karpalopannacotta 
 viini, olut ja vesi 
 kahvi tai tee sekä brandy tai kermalikööri. 

 
Illalliskortti maksaa vain 30 euroa killan jäseniltä ja 40 euroa muilta. Kilta vastaa muista kustannuksista. 
Ilmoittautuminen ja maksaminen viimeistään 4.11. ensisijaisesti kiltakaupan kautta osoitteesta 
slrt-kilta.fi/tapahtumat/60v 
Toissijaisesti voi ilmoittautua myös killan sihteerille Timo Elolähteelle, jonka yhteystiedot ovat tiedotteen 
lopussa. Samalla on kerrottava mahdolliset ruokarajoitteet. 
 
Jäsenmaksuasiaa 
Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 35 euroa. Jäsenmaksulla kustannetaan mm. Rannikon Puolustaja –
lehden vuosikerta. Jäsenmaksulaskun olisi pitänyt jo keväällä tulla Maanpuolustuskiltojen liitosta (MPKL) 
omana sähköpostiviestinään tai kirjeenään. Kiitos kaikille maksustaan huolehtineille!  
 
Niille, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, on lähetetty karhukirje. Liiton jäsensihteeri Anna Mutanen 
hallinnoi jäsenmaksuja. Epäselvissä tilanteissa ole häneen yhteydessä: jasenasiat[at]mpkl.fi tai p. (09) 
4056 2010 (klo 10–14). Muissa jäsenyysasioissa voit olla yhteydessä myös killan sihteeriin. 
Olethan ystävällinen ja hoidat jäsenmaksusi kuntoon! 
 
Ilmoita killan sihteerille, jos yhteystietosi (sähköpostiosoite, puhelinnumero) muuttuvat. Katuosoitteiden 
muutokset päivittyvät Postin rekisteristä. Voit myös itse tarkistaa ja päivittää tietojasi käyttämällä Maanpuo-
lustuskiltojen liiton verkkosivun etusivulla olevaa  linkkiä www.mpkl.fi -> Tästä voit tarkistaa jäsentietosi ja 
muuttaa niitä.  
 
Kajanuksen sauna 
Nyt on sopiva aika sopia joulusauna Kajanuksen saunalle! Killan jäsenillä on mahdollisuus vuokrata Robert 
Kajanuksen saunaa hintaan 70 euroa/kerta. Varaus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin Kris-
tiina Slottelle. Kerrallaan voi olla voimassa vain yksi varaus/henkilö ja kiltalaisen on oltava paikalla isäntä-
nä/emäntänä. Kaikkien on oltava Suomen kansalaisia. 
 
Killan www-sivut  
Killan Internet-kotisivujen 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 sekä sivuston kiltakaupasta . Sivustolta löytyvät myös eri toimintasektorei-
den vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Talkooväkeä tarvitaan jokaisella kohteella. Älä unohda myöskään käy-
dä katsomassa mitä tapahtuu Facebookissa, osoitteessa facebook.com/rtkilta 
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Kirjallisuutta ja myyntiartikkeleita (vaikkapa joululahjaksi) 
Kristiina Slottelta voi tilata killan historiikkia, joka julkaistiin killan 50v-pääjuhlassa Kuivasaaressa. Kirjan 
hinta on 10 euroa + postikulut. Jäsenet saavat sen postituksen hinnalla. 60-vuotishistoriikkia ei ole tehty. 
 
Killalta voi myös tilata killan julkaisemia historiikkeja: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sau-
na 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 kirjoja:  
Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918–1998 hintaan 12 € + postikulut,  
Suomen Rannikkotykit hintaan 25 € + postikulut,  
Mäkiluoto, kalastustukikohdasta linnakkeeksi hintaan 20 € + postikulut sekä  
Elämää rannikkolinnakkeilla, ainutlaatuinen kadonnut elämänmuoto hintaan 35 € + 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. 
 

Yhteystietoja 

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

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

Ari Orpana (Järvön isäntä), puh. 0400 476 372, jarvo[at}slrt-kilta.fi 

Nina Siitonen (Kuivasaaren emäntä), puh. 040 820 1122, kuivasaari[at]slrt-kilta.fi 

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

kristiina.slotte[at]gmail.com, kajanus[at]slrt-kilta.fi 

Mikko Lahtinen (Kuivasaaren isäntä), puh. 0400 472 779, kuivasaari[at]slrt-kilta.fi 

Tapio Jukonen (linnakevene), puh. 045 633 2712, tapio.jukonen[at]gmail.com 

 


