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Taas on tulevaisuus turvattu - neljäksi vuodeksi… 
 
Kuva Mikael Kaskelo 

Tätä kirjoitellessa seurailen 
samalla puolella korvalla 
vaalitulosten kehittymistä ja 
pieni kyynikko minussa 
nostaa taas päätään herä-
tellen kysymyksiä siitä, 
muuttuikohan mikään ja 
jos, niin kuinka pitkäksi ai-
kaa? Taitaapa mennä muu-

tama viikko, kuukausia korkeitaan niin taas 
puheet pyörivät samoissa aiheissa: pitäisikö 
vaiko eikö, natoon eiku soteen, syteen tahi 
saveen? Aikahan tuon näyttää ja toivoahan 
voi että jotain uutta tapahtuu. Tai pelätä? 
 
Valoisampaa tulevaisuutta voi kyllä ennustaa 
jo nyt maanpuolustustoiminnalle Meripuolus-
tuspiirissä. Nuoret naiset ovat innostuneet 
lähtemään mukaan MPK:n maanpuolustus-
toimintaan ja Gyltössä on sekä toukokuussa 
että syyskuussa näiden neitokaisten järjes-
tämiä kursseja. Kohderyhmäksi ovat muotou-
tumassa naisten vapaaehtoisesta varusmies-
palveluksesta kiinnostuneet. Onpa mielenkiin-
toinen ja raikas uusi lähestymistapa maan-
puolustushengen kehittämiseksi ja vieläpä 
linnakkeella!  
 
Kävimme kurssin tienoilta puhumassa Heikki-
lässä sadalle palvelukseen hakeneelle nuo-
relle ja kiinnostus sekä maanpuolustamiseen 
että toimintaamme oli ilo huomata. Paikalla oli 
myös naisvarusmiehiä ja -reserviläisiä vastai-
lemassa tulevien alokkaiden kysymyksiin.    

Gyltön saaren historia ei vielä tullutkaan tien-
sä päähän vaikka kurjaa kohtaloaan jo maa-
ilmalla maalailtiinkin. Uudenmaan prikaati otti 
saaren hallintaansa vuodenvaihteessa Saa-
ristomeren meripuolustusalueen muuttuessa 
Rannikkolaivastoksi ja rannikkojoukkojen 
koulutuksen siirtyessä muiden joukko-
osastojen vastuulle.  
Saaressa viimeksi käydessämme kaikki tuntui 
olevan ennallaan isännän vaihtumisesta huo-
limatta. Hyvä niin, toimivia linnakesaaria ei 
enää liikaa ole. 
 
Kilta järjestää kevätkokouksessa käydyn kes-
kustelun innoittamana matkan Tallinnaan elo-
kuussa. Käyntikohteista mainittakoon erityi-
sesti Lennusadamissa oleva merimuseo jota 
kukaan itseään kunnioittava rannikkotykistö-
kiltalainen ei voi jättää näkemättä. Museos-
sahan on esillä muun muassa 6 tuuman Ca-
net -tykkikalustoa ja -historiaa. Niin ja on siel-
lä kokonainen sukellusvenekin jossain... 
 
Seuratkaapa kiltaveljet ja -siskot Turun Sa-
nomien kiltapalstaa ilmoittautuaksenne sitten 
kiltamme retkiin. Kaikille löytyy varmasti jota-
kin ja kuulemme mielellämme ehdotuksia 
toimintamme kehittämiseksi. 
 
Aurinkoista kevättä ja iloista kesää kaikille! 
 
 

Pj Petri Leppäkoski
  

Kevätkokouksen satoa

No niin, uusien sääntöjen mukainen ensim-
mäinen kevätkokous on pidetty. Siinä on 
teemana ”hyväksyä menneet”. Tilaisuudessa 
oli myös pienimuotoinen huomionosoitusten 
jako. Heikkilän sotilaskodin yläkertaan oli 
saapunut tuttuja kasvoja koolle. Tilaisuuden 

aloitti Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, 
komentaja Timo Korpela esitelmöiden Ran-
nikkolaivastosta. Toimintakertomus sekä tilin-
päätös hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuva-
paus tilivelvollisille. 
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Tilaisuudessa palkittiin Maanpuolustuskil-
tojen liitto ry:n kiltaristeillä kiltalaiset Arto 
Heinonen, Eero Joutsikoski, Arimo Läh-
deniitty ja Harri Takala. 

Puheenjohtaja Petri Leppäkoski ojensi kil-
lan lautasen komentaja Timo Korpelalle 
kiitokseksi esitelmästä 



 

 

Kuva Mikael Kaskelo

Toimintaa 2015: 
 
Toukokuu 

 Matka Suomenlinnaan. Vastuuhenkilö Heikki Pohjanvirta 
Kesäkuu 

  
Elokuu 

 Örön tykkitalkoot. Vastuuhenkilö Heikki Pohjanvirta 

 18.-19.8. Matka Tallinnaan. Tutustuminen mm. kuuluisaan Merimuseoon. Vastuuhenkilö 
Heikki Pohjanvirta 

 Tutustuminen Uudenmaan prikaatiin Dragsvikiin SIIRTYY SYKSYMMÄLLE. Vastuuhenkilö 
Tapio Hirvonen 

Syyskuu 

 2.9. Tutustuminen Turun sodanaikaisiin it-asemiin. Linja-autokuljetus Heikkilästä klo 17. 

 4.-6.9. välisenä aikana sieni- ja marjamatka Gyltöseen. Vastuuhenkilö Jukka Verho 
Lokakuu 

 Museo Militaria, Hämeenlinna. Vastuuhenkilö Matti Puhakka 

 Syyskokous. Vastuuhenkilö Petri Leppäkoski 
Marraskuu 

 Syysjuhla. Vastuuhenkilö Jukka Rainer Kulo 
Joulukuu 

 Joulumatka. Vastuuhenkilö Matti Puhakka 
 
Voidaan järjestää myös muita matkoja sekä vierailuja, jos sopivia sattuu eteen. 
 
Muistutus: Kahvitapaamiset kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 14 Naantalin Aurinkoisessa 
Kauppiaskatu 9 (Wiklundin valopiha) sekä Mursujaoksen uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallis-
sa kuukauden toinen keskiviikko klo 10. 

 
Tarkennukset tulevasta toiminnasta 2015 

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 

 
 
 

http://www.kiltapiiri.fi/


 

 

Muuta asiaa 

Sähköpostiosoitteen omistava jäsen, ole ystävällinen ja ilmoita se jäsenkirjurin sähköpostiin. Saam-
me 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 2015 

 
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, huvi- ja matkailutoimikunnan ve-
täjä, yhteysupseeri puolustusvoimien suuntaan 
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! 

mailto:matti.puhakka@turku.fi
mailto:j.kulo@suomi24.fi
mailto:heikki.kanervamaki@pp.inet.fi
mailto:kaskelo01@gmail.com

