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Rahkaa rajalle… 
 
Kuva Mikael Kaskelo 

Niinpä yllättäen paljastuivatkin 
Ukrainassa huseeraneet mykät 
erikoismiehet ihan tavallisiksi 
venäläissotilaiksi. Hivenen 
petyin, olisivathan asialla 
voineet olla vaikkapa läntisen 
naapurimme suurvalta-aikojaan 

takaisin hamuavat tahot. Tiedä nyt  näistä 
nykyisinä globaalisaation aikoina... 
 
Oudolta maistuu sodankäynti tänä päivänä. 
Maidolla tehdään kiusaa naapurimaan 
tuottajille, toki laktoosi-intolarantikoille ei saa 
aiheuttaa pahaa mieltä kieltämällä tuonnin. 
Sitä tuontia voi sitten hankaloittaa vanhaan 
tapaan vaatimalla sitä puuttuvaa propuskaa 
rajalla. Eipä juurikaan ole ajat (tai ainakaan 
tavat) muuttuneet sitten 
kahdeksankymmenluvun idänmatkojen. 
 
Kaiken muun viemistä rajojen yli käytetään 
kyllä lyömäaseena kriisin hallinnassa, vaan 
helpointahan olisi kieltää aseiden vienti 
Ukrainaan? Vaikka talouspakotteilla kikkaillaan 
ja energianviennillä ja -tuotannolla koitetaan 
kiusaa tehdä, on kuitenkin muistettava, että 
rajojen valvonta ja huoltovarmuus ovat 

ensisijaisten tärkeitä suojeltaessa kotimaan 
kamaraa. 
Onhan tässä tilanteessa tällaisen 
maanpuolustuspositiivisen henkilön kannalta 
katsottuna edes jotakin hyvää; 
puolustusvoimien laihdutuskuurille taisi nyt 
tulla hetken tauko. Itäinen karhu on 
voimissaan, se ei toki ollut yllätys, mutta tuo 
otus tuntuu olevan yhtä pahantuulinenkin kuin 
aiemminkin. Eikä Suomen sijainti otson 
kainalon ja EU:n välissä tee tilannettamme 
yhtään turvallisemmaksi.  
 
Tuntuu joka vuosikymmenellä olleen omat 
oudot koukeronsa itäisen naapurin 
ulkomaansuhteissa. Puola 40-luvulla, Unkari 
1956, Tsekkoslovakian miehitys 1968, 
Afganistan 1979, 90-luvulla oli onneksi muuta 
puuhaa sisäpolitiikan kanssa ja nyt ollaan 
ilmeisesti palailemassa alkuperäiseen 
johtoajatukseen.  
 
Naapurimaan kansalainen on naapurimaan 
kansalainen, vaikka sen suomalaisessa 
tuontikieltomaitojalosteessa paistaisikin. 
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, 
minkälainen soppa tästä vielä kehittyykään 

Pj Petri Leppäkoski 
  

Kutsu killan syyskokoukseen 8.11.2014 klo 18 Juliniaan (Turun Säästöpankin 
talo) 
 

Killan säännöt (toimitetaan tämän jäsenkirjeen 
kanssa jäsenille) on uusittu tämän vuoden ai-
kana. Niiden mukaisesti pidetään syyskokous, 
jossa mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma 
sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle, 
tilalle sekä päätetään jäsenmaksujen suuruu-

det, valitaan killan puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminnan- ja 
varatoiminnantarkastaja. 
Tiedustelut sekä ilmoittautumiset Heikki Poh-
janvirralle 040 519 8155 viimeistään 31.10. 
 

 
Kutsu killan Syysjuhlaan 8.11.2014 klo 19 Juliniaan (Turun Säästöpankin talo) 
 

Killan perinteistä Syysjuhlaa vietetään tuoreen 
syyskokouksen jälkeen samassa paikassa. 
Ohjelmassa on hyvää ruokaa hyvässä seuras-
sa, arpajaiset sekä tanssinpyörteitä. Tule mu-

kaan viihtymään! Tiedustelut sekä ilmoittautu-
miset Heikki Pohjanvirralle  040 519 8155 vii-
meistään 31.10. 
 



 

Toimintasuunnitelma 2014: 
 
LOKAKUU Yritysvierailu (Tapio Hirvonen) / vierailu Arkistolaitokseen Helsinkiin 

MARRASKUU 8.11. Killan syyskokous klo 18 Julinia (Heikki Pohjanvirta)  

 
8.11. Killan Syysjuhla klo 19 Julinia (Heikki Pohjanvirta) 

JOULUKUU Itsenäisyyspäivä (lippupartio) 

 Killan miniristeily Tukholmaan 

 Jouluaaton kunniavartiot 

  

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 

 
Mitäs onkaan tullut tehtyä… 
 
Kilta teki 22 hengen voimin matkan Pensariin 30.8. ja matkalaiset olivat tyytyväisiä ”viimeisen päälle” 
kesäisen päivän antiin. Oheisissa kuvissa otetaan Kuulalaakeria vapaudelle sekä Lotta-pukuinen 
opasrouva. (Kuvat Arto Heinonen). 

 

     

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


 

 
 
Myös Örön 12” tykkitalkoissa vko 35 oli tänäkin vuonna kiltamme jäseniä. Kuvissa on tasohuoneen 
kunnostusta Pentti Sillanpään, Pontus Enestamin, Urpo Saaren ja Heikki Pohjanvirran voimin, 1. tyk-
ki sekä ahkera talkoolainen, killan hallituksen jäsen Heikki Pohjanvirta jakamassa plaketteja. (Kuvat 
Arto Heinonen). 

 

        

 
 

 
 
 
 
 



 

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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