Rannikkotykistön Perinneyhdistys – Kustartilleriets traditionsförening ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
”Yhdistyksen tarkoituksena on innostaa vaalimaan rannikkotykistöaselajin ja
rannikkojoukkojen sekä -yhteisöjen perinteitä ja siihen liittyen tukea niiden piirissä
tapahtuvaa tutkimus-, keruu-, tiedotus- ja kehittämistoimintaa, jonka
tarkoituksena on yleisen maanpuolustushengen ja erityisesti
rannikkopuolustuksellisen ajattelun ylläpito sekä kehittäminen osana
meripuolustusta.”

YLEISTÄ
Rannikkotykistön Perinneyhdistys – Kustartilleriets traditionsförening ry:n
toimintavuosi 2018 on ollut aktiivinen ja uusia toimintamuotoja etsivä. Yhdistys on
pyrkinyt löytämään uusia hankkeita sekä perinteen ylläpito-, huomioimis- ja
keräysmuotoja, jotka palvelisivat enenevässä määrin jäsenistöä ja herättäisivät
kiinnostusta myös uusien jäsenten saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen tavoitteina on muun muassa
• vaalia aselajin perinteitä
• tukea aselajin historian tallentamista
Yhdistys toimii koko valtakunnan alueella, mutta kokouksista valtaosa järjestetään
Uudenmaan alueella, pääosin Upinniemen varuskunnassa. Yhdistys pyrkii
järjestämään tapahtumia ja huomioimaan perinteitä kaikilla rannikkotykistön
entisillä toiminta-alueilla.

JÄSENET
Vuoden 2018 alussa yhdistyksessä oli 15 jäsentä ja vuoden lopussa 33 jäsentä.
Jäsenmäärän kasvu kertoo, että toiminta vastaa jäsenten toiveita ja olemme myös
onnistuneet tiedottamisessa.

TOIMINTA
Toimintavuoden aikana järjestettiin kuusi tapahtumaa
4.4. Yhdistyksen perinnepäivä ja palkitsemisia
4.4. Arkistointihankkeen käynnistyskokous
14.4. Yhdistyksen vuosikokous Viking Amorellalla
14.-15.4. Yhdistyksen retki Ahvenanmaalle
21.9. Muistomitalin kiinnitys yhdistyksen perustajan Alpo Kantolan hautaristiin
Pyhtään Kaunissaaressa
12.10. Arkistointihankkeen jatkokokous

Perinnepäivänä palkittiin rannikkotykistön historian tallentamisessa ja/tai
perinnetyössä ansioituneita henkilöitä seuraavasti:
Rannikon Puolustajain killan kullattu ansiolevyke
Nro 1 Rannikkotykistösäätiö
Nro 2 Juhani Niska
Nro 3 Heikki Tiilikainen
Nro 4 Ove Enqvist
Nro 5 Johanna Pakola

Rannikon puolustajain killan hopeoitu ansiolevyke
Nro 1 Veikko-Olavi Eronen
Nro 2 Erkki Marttila
Nro 3 Anu Vuorinen
Nro 4 Jaakko Leppänen
Nro 5 Lari Pietiläinen
Nro 6 Teemu Leivo
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•

Muistolaattahanke: Toimintavuoden aikana muistolaattoja paljastettiin Kotkassa
(8.5. Kirkonmaa), Hangossa (5.6. Storlandet) ja Turussa (10.9. Utö).
Tykistökadettikouluhanke: selvitystyö tykistöupseerikoulutuksen
käynnistymisestä Suomessa ja lisätietojen etsiminen Tukholman arkistoista
päätettiin lopettaa. Lauri Pohjanvirta laati aiheesta laajan artikkelin, joka
julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla:
https://www.rannikkotykisto.fi/rannikkotykistonhistoriaa/tykistoupseerikoulutuksen-alkuva/
Linnake-elämän tieteellinen tutkimus –hanke eteni jouhevasti uuden
tutkijaehdokkaan toimesta, kunnes loka-marraskuun vaihteessa yliopisto ilmoitti
opiskelijan vetäytyneen hankkeesta. Yhtenä syynä nähtiin liian laaja aihe gradun
tasoisen hankkeen läpiviemiseksi. Yhdistyksen hallitus jäi pohtimaan jatkotoimia.
Perinnekeräyksien pohjalta laadittava kirjahanke ei edennyt. Kaupalliset isot
kustantajat eivät osoittaneet hankkeelle kiinnostusta. Asia jäi jatkotoimenpiteiden
osalta mietintävaiheeseen.
Yhdistys käynnisti arkistointihankkeen nimellä kulkevan selvitystyön, jossa
etsitään yhdessä muiden yhdistysten ja kiltojen kanssa ratkaisua perinneesineistöjen, yhdistysten arkistojen ja muiden vastaavien aineistojen
säilyttämiseksi. Sininen reservi otti hankkeesta vetovastuun vuoden loppupuolella
ja hanke etenee jatkossa heidän vetämänään. Yhdistys on hankkeessa mukana.
Yhdistyksen arkistoa täydennettiin ja luetteloitiin, luetteloinnin ja järjestelyn hoiti
Johanna Pakola. Arkiston laajuus kasvoi 0,2 hyllymetristä 1,1 hyllymetriin.
Yhdistyksen logo. Yhdistys teetti eräänlaisen ”muistomitalin” yhdistyksen
perustajan, kenraaliluutnantti Alpo Kantolan haudalle. Merkin kuvio, bastioni ja
ristikkäiset tykinputket, otettiin yhdistyksen viralliseksi logoksi.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Tulot muodostuvat jäsenmaksuista
sekä avustuksista, näistä keskeisin on Rannikkotykistösäätiön tuki.
Yhdistyksen kulut muodostuvat hankkeiden toteuttamisesta, vuosikokouskuluista
ja pieneltä osin hallituksen kokouskahvituksista.

Hallituksen jäsenille ja luottamushenkilöille ei makseta kokouspalkkiota,
puheenjohtajalle korvataan edustustilaisuuksien matkakulut julkisen liikenteen
taksojen mukaan. Toiminnantarkastajalle ei ole maksettu palkkiota.
Jäsentilaisuuksia järjestettäessä pyritään siihen, että tapahtuman kulut katetaan
osallistumismaksuilla.
Yhdistyksen tilillä oli 1.1. 2018 rahaa 8486,19 euroa, josta 4690 euroa oli linnakeelämähankkeen apurahaa, yhdistyksen käyttöpääoman ollessa 3796,19 euroa.
Yhdistyksen tilillä oli 31.12.2018 rahaa 7491,45 euroa, josta 4625 euroa oli linnakeelämähankkeen apurahaa, yhdistyksen käyttöpääoman ollessa 2866,45 euroa.
Alijäämää muodostui 994,74 euroa. Tilikauden alijäämä aiheutuu vuoden 2018 rtmuistolaattoihin saadun apurahan maksamisesta yhdistykselle jo vuoden 2017
puolella.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi 14.4. asti Ove Enqvist ja 14.4. alkaen Johanna
Pakola. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi 14.4. asti Jarmo Valtimo 14.4.
alkaen Sakari Martimo. Taloudenhoitajana toimi 14.4. asti Jorma Hakala ja 14.4.
alkaen Jarmo Valtimo. Yhdistyksen sihteerinä toimi vuonna 2018 Jorma Hakala.
14.4. alkaen yhdistyksellä on ollut myös jäsensihteeri, tehtävää on hoitanut Jarmo
Valtimo. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut kuusi kertaa ja lisäksi hallitus piti
yhden suunnittelupäivän.
Yhdistyksen hallitus on ollut toimintavuonna seuraava (suluissa varajäsen):
Jarmo Valtimo (Liisa Lottanen)
Ove Enqvist (Sakari Martimo)
Tatu Vartiainen (Timo Mäki-Ventelä)
Kimmo Mäkipeska (Aapo Tokkola)
Jorma Hakala (Pasi Kataja)
Lauri Pohjanvirta (Esa Terviö)

Toiminnantarkastajana vuonna 2018 on toiminut Risto Sinkkonen ja varalla Ossi
Kettunen.

Yhdistys on saanut kutsun seuraaviin tilaisuuksiin ja yhdistystä on edustanut
yhdistyksen puheenjohtaja:
16.2. Valatilaisuus 1/2018, Upinniemi (pj Ove Enqvist)
12.5. Rannikkotykistö 100 vuotta, Suomenlinna
5.6. Muistolaatta HanRpsto/Storlandet
1.8. HanRPsto/perinnepäivä, Russarö
18.8. Valatilaisuus 2/18, Upinniemi
30.8. RPR:n vuosipäivä, Upinniemi
10.9. Muistolaatta TURRTR/Utö

TIEDOTUS
Yhdistys käynnisti keväällä tiedottamisessa jäsenkirjekäytännön. Kalenterivuonna
lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Yhdistyksellä on kotisivut www.rannikkotykisto.fi,
jota on myös käytetty tiedotuskanava. Jäsentiedotteet ja muu tiedotus on hoidettu
sähköpostilla. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu artikkelien muodossa
Rannikon Puolustajassa. Toimintavuonna 2018 artikkeleita on ollut numeroissa
2/2018 ja 4/2018.

TULEVA TOIMINTA
Yhdistys pyrkii tulevina vuosina näkymään entistä enemmän laajalle yleisölle ja
tuomaan tätä kautta aselajin historiaa julkisuuteen. Yhdistys pyrkii myös lisäämään
jäsenistölle suunnattavaa toimintaa sekä kasvattamaan jäsenmäärää. Jäsenmäärän
kasvu tuottaa yhdistykselle myös toimintamahdollisuuksia jäsenmaksujen
muodossa.

Turussa 19.3.2019

Johanna Pakola
puheenjohtaja

