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Rajattoman maailman tuntemattomat sotilaat 
 
Kuva Mikael Kaskelo 

Euroopan unionin mallin 
mukaisesti on naapuri-
maamme ilmeisesti siirtynyt 
myös vapaan liikkuvuuden 
mahdollistavaan alueajatte-
luun. Tätä kirjoittaessa al-
kaa olla yhä selvempää, 
ettei ainakaan valtakunnan-
raja Ukrainan ja Venäjän 

välillä estä asevoimien vapaata siirtymistä Se-
vastopolin laivastotukikohdasta Krimin niemi-
maan strategisiin kohteisiin. Tosin täyttä var-
muuttahan tästä ei tietenkään ole, kukaanhan 
ei oikeastaan tiedä ketä nämä hyvinvarustetut 
mykät sotilaat ovat ja minkä maan erikoisjou-
koista he tulevat? Taitavat olla niitä paljon pu-
huttuja keltaisia joukkoja...  
 
Vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksen 
oleellisin anti näin maanpuolustuspositiivisen 
ihmisen silmin on ehdottomasti armeijan säi-
lyminen. Mitä paremmin valmiuksin, sitä si-
keämmin ainakin minä yöni nukun. Elo täällä 
karhun kainalossa on aina ollut hiukan pelotta-
vaa, tänään aika paljon enemmän kuin vuosiin. 
Viimeaikaiset tapahtumat puhuvat kuitenkin 
yhä voimakkaammin kansallisen itsepuolus-
tuskyvyn säilyttämisen puolesta, vaikka se sit-
ten verorahoja maksaakin.   
 
Vaan niinpä kääntyi taas kalenterista uusi vuo-
si vanhan peitoksi. Hyvä vuosihan tuo edelli-
nenkin oli kiltamme kannalta, moninaisia mat-

koja järjestettiin ja usea kiltalainen pääsi nä-
kemään maailmaa ja toisiaan. Kiltaan liittyi uu-
sia jäseniä ja tilinpäätöskin oli positiivinen joten 
ei hätiä mitiä, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
Killan vuosikokous valitsi allekirjoittaneen uu-
delle kaudelle puheenjohtajaksi, mistä suurkii-
tos kaikille. Perinteikästä ja aktiivista kiltaa on 
kunniakasta johtaa ja aion olla jatkossakin 
luottamuksenne arvoinen. 
 
Vuosikokouksessa kuulimme Turun rannikko-
pataljoonan komentajan kom Tapio Linerin 
katsauksen merivoimien ja erityisesti rannikko-
joukkojen nykytilasta ja tulevista muutoksista. 
Rannikkotykistökillan kannalta oleellinen muu-
tos on varusmiesten koulutuslinjojen eriytymi-
nen vuoden 2015 alusta siten, ettei Pansiossa 
enää koulutettaisi rannikkojoukkoja lainkaan, 
vaan toiminta keskittyisi muualle. Killan hallitus 
seuraa mielenkiinnolla tilannetta ja valmistau-
tuu palkitsemaan ansioituneita varusmiehiä 
jatkossakin, joskin sitten tarvittaessa eri paik-
kakunnilla. 
 
Edellisessä jäsenkirjeessä toivotin lämmintä 
syksyä. Nyt on parempi olla lausumatta ää-
neen mitään toiveita, kun ainakaan tuo lämmin 
syksy ei tunnu vieläkään päättyneen....  
 

Pj Petri Leppäkoski 

 
Loppuvuoden toimintaa 2013 

 

 
Kilta teki perinteisen ostosmatkan Tallinnaan 
14.-15.12. vajaan 20 hengen voimin. Matka oli 
tällä kertaa vapaa-aikapainotteinen ja hyvä se 
on joskus niinkin. Iskuryhmä kävi kovasti kehu-
tussa Merimuseossa ja totesi sen hyvinkin 
käymisenarvoiseksi. Kilta on jatkanut perinteis-

tä varusmiesten palkitsemista, on muistettu 
tuoreita aliluutnantteja heidän ylentämistilai-
suudessaan Turun linnassa ja muiden osalta 
kotiutuskahvitilaisuudessa Pansiossa. Se on 
varusmiehille ainutkertainen tilaisuus ja killalle 
hieno ja arvostettu perinne. 

  



 

 

Vuosikokous 2014 
 

Killan vuosikokous pidettiin 22.2. Turun Heikki-
län Sotilaskodissa. Hallitus toimihenkilöineen 
uudistu yhden henkilön verran. Sihteeri Jani 
Kairavuo siirtyi hallituksesta rivijäseneksi ja 

hänen tilallaan sekä hallitukseen että sihteerin 
vakanssille saatiin Teemu Lamberg. Kiitos Ja-
nille työstä killan eteen ja tervetuloa Teemu 
mukaan!

 

 
Kuva Mikael Kaskelo 

 
Kuva Mikael Kaskelo 

 
Toimintasuunnitelma 2014: 
 

MAALISKUU Vierailu Hämeenlinnaan Museo Militariaan (Jukka Kulo; varalla Heikki Pohjanvirta) 

  
Vierailu vartiolentueeseen (Heikki Pohjanvirta; varalla Matti Puhakka) 
29.3. Seminaari aiheesta Saaristomeren tykkiasemien tulevaisuus 

HUHTIKUU 4.4. klo 15 Vierailu Pansioon tutustumaan miinantorjunta-alukseen (Mikael Kaskelo) 

TOUKOKUU Kiltamatka Katanpäähän (Matti Puhakka) 

KESÄKUU 

2.-5.6. Matka Taipaleelle ja Konevitsaan. Matkanjärjestäjänä KARIN MATKAT AY 
(Y-tunnus: 05838523 YTJ). Oppaina kom evp Erkki Marttila ja maj res Timo Haka-
la. Kohteina Taipaleen taistelualue sekä mahdollisuuksien mukaan Kaarnajoen ja 
Järisevän rannikkopatterit. Lisäksi retki Konevitsan luostarisaarelle. Minimi 30 hen-
kilöä, maksimi 40. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso tarkemmat 
tiedot linkistä: http://erkkimarttila.blogspot.fi/2013/10/taipale2014.html  

  

HEINÄKUU  - 

ELOKUU Kiltamatka Pensariin (Jukka Verho; varalla Mikael Kaskelo) 

vko 35 Örön tykkitalkoot (Heikki Pohjanvirta) 

SYYSKUU Kiltamatka Reposaareen (Mikael Kaskelo) 

LOKAKUU Yritysvierailu (Tapio Hirvonen) / vierailu Arkistolaitokseen Helsinkiin 

MARRASKUU   

 
8.11. Killan Syysjuhla (Jukka Kulo) 

JOULUKUU Itsenäisyyspäivä (lippupartio) 

 Ostosmatka muualle kuin Viroon 

 Jouluaaton kunniavartiot 

http://erkkimarttila.blogspot.fi/2013/10/taipale2014.html


 

 

  

Kahvitapaamiset kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 14 Forumin Rossossa. 

Uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallissa kuukauden toinen keskiviikko klo 10. 

 
Tarkennukset tulevasta toiminnasta 2014 

Seuraa killan ilmoituksia Turun Sanomien maanantaisessa Kiltatoiminta -palstalla sekä 
www.menovinkit.ts.fi:ssä, muista myös www.mpkl.fi/turunrtkilta, www.kiltapiiri.fi ja www.mpkl.fi 

 
Muuta asiaa 

 
-  Sähköpostiosoitteen omistava jäsen, ole ystävällinen ja ilmoita se jäsenkirjurin sähköpostiin. 
Saamme laajennettua käyttöön tätä killan talouden kannalta edullista infokanavaa! 
Kun muutat, ilmoita uusi osoitteesi myös killalle. Uudet yhteystiedot voit lähettää killan jäsenkirjurille 
tai lähettää sen ilmaiseksi postin osoitteenmuutoskortilla killan tai jäsenkirjurin osoitteeseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turun Rannikkotykistökilta ry:n hallitus vuonna 2014 

 
 
 

SAARISTOMEREN TYKKIASEMIEN TULEVAISUUS – SEMINAARI 
 

Vähä-Heikkilän Jarkka-salissa la 29.3.2014, Rykmentintie 15, 20810 Turku  
  
Seminaari toteutetaan Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistyksen ja Arkipelagia-seuran yhteis-
työnä. Seminaarissa esitellään Saaristomerellä ja Selkämerellä sijaitsevat 6” tykkipatterit ja pohditaan 
mahdollisuuksia niiden kunnostamiseen ja saattamiseen sellaiseen kuntoon, että ne ovat turvallisia, siistejä 
ja ympäristöön sopivia. Samalla pohditaan, miten hyödynnetään näiden asehistoriallisten helmien käyttöar-
vo matkailun kehittämisessä. Oma haaste on taata tämän työn jatkuvuus. Tykkiasemat edustavat ase- ja 
sotahistoriaa, alasajettua elämänmuotoa ja aselajia sekä nykyistä saaristoamme. Toivomme, että tämä 
haaste kokoaa asiasta kiinnostuneet seminaariimme.  
  
0830-0900 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  
0900-0910 Seminaarin avaus  

 Aamupäivän puheenjohtaja Johanna Pakola, Turrtr py  

 Salla-Maria Alanen, Arkipelagia-seura  

 Saariston käyttäjän näkemys, Sakari Alhopuro  
0910-0925 6” tykin yleisesittely  kapt evp Tauno Setälä, Selkämeren Rannikkokilta ry  
0925-1015 Saaristomeren tykkiasemat Johanna Pakola, Turrtr ry  
1015-1030 Metsähallituksen puheenvuoro Metsähallitus  
1030-1045 Merivoimien puheenvuoro  Merivoimat  
1045-1055 Tykkien hoito, Kuuskajaskarin malli kapt evp Tauno Setälä, Selkämeren Rannikkokilta ry  
1055-1105 Alskärin tykkien kunnostus ja hoito Pekka Mattila, Forum Marinum  
1105-1115 Örön 12-tuumaisten kunnostushanke Pentti Sillanpää, Arma Aboa ry  
1115-1215 Lounas Sotilaskodissa  
1215-1240 Mpk:n meripuolustuspiiri  Tapio Hirvonen, Meripuolustuspiiri 
 – merellinen toimija 
1240-1300 Ohjausmalli toiminnan kehittämiseksi kom evp Sakari Kinnarinen, iltapäivän puheenjohtaja  
1300-1400 Otetaanko haaste vastaan? Puheenjohtajat 

– Keskustelua ja ajatuksia 
1400 Seminaari päättyy 
 
Sitova ilmoittautuminen sähköpostitse arkipelagia@gmail.com tai 040-588 4231(Johanna Pakola) 19.3. 
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan mahdolliset ruoka-aineallergiat. Osallistumismaksu on 
10 euroa, joka maksetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä (varaathan tasarahan). 
Osallistumismaksu kattaa seminaarin, aamukahvin ja lounaan. 

 
      
 
 
 
 
 

http://www.menovinkit.ts.fi:ssä
http://www.kiltapiiri.fi/


 

 

Turun Rannikkotykistökilta ry:n hallitus vuonna 2014 
 
 

Leppäkoski Petri, puheenjohtaja 
GSM 040 594 6350 
petri.leppakoski@saunalahti.fi 

Puhakka Matti, varapuheenjohtaja 
Valaanpyytäjänkatu 5, 20900 TURKU 
GSM 0500 536 180 
matti.puhakka@turku.fi 

Lamberg Teemu, sihteeri 
Hämeenkatu 5 A 12, 20500 TURKU 
GSM  050 560 6032 
teemu.lamberg@pp.inet.fi  

Kulo Jukka Rainer, rahastonhoitaja 
Tiuvanpolku 1, 23100 MYNÄMÄKI 
GSM 0400 321 758 
j.kulo@suomi24.fi 

Kanervamäki Heikki, jäsenkirjuri 
Tarkk’ampujankatu 4, 20540 TURKU 
(02) 237 1176, GSM 040 720 6653 
heikki.kanervamaki@pp.inet.fi 

Kaskelo Mikael, tiedottaja 
Särkän rantatie 4 as 4, 21160 MERIMASKU 
GSM 040 522 2840 
kaskelo01@gmail.com 
 

Hirvonen Tapio 
Pulmusuontie 86 B, 20360 TURKU 
GSM 050 5650 3368 
t.hirvonen@jippii.fi 

Verho Jukka 
Seppäläntie 102, 21310 VAHTO 
GSM 050 5813 597 
jukkaverho@gmail.com 
 

Pohjanvirta Heikki 
Itäinen Rantakatu 48–50 H 249, 20100 TURKU 
GSM 040 519 8155 

 

 
 
Postiosoite:  Turun Rannikkotykistökilta ry 
  PL 723 
  20101 TURKU 
Kotisivu:  www.mpkl.fi/turunrtkilta 
Sähköposti:  turun.rtkilta@gmail.com 
Pankkiyhteys:  Sampo Pankki 
IBAN:  FI95 8200 4710 6835 77 
SWIFT-BIC:  DABA FIHH 
 

Tämän jäsenkirjeen postituksen kustansi Euran Apteekkituotteet Oy 

Parhaat kiitokset kiltatyön tukemisesta! 
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