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NIINISALO SÄILYY! 

Pitkin syksyä ja alun vuottakin olemme jännittyneinä 

seuranneet puolustusvoimissa tapahtuvien muutosten 

suunnittelua jopa henkeä pidätellen. Vahva huhu jo 

kertoi, että meidän oma varuskunta on lakkautusuhan 

alla. Helmikuun 8. päivä oli ratkaisun päivä. Silloin 

julkaistiin uudistusten linjaus sekä lakkautettavat 

varuskunnat. Hyvä uutinen oli, että koulutus jatkuu, 

huono ja ikävä, että menetämme Satakunnan 

Sotilassoittokunnan, joka vastíkään juhli 60-

vuotistaivaltaan Niinisalossa. 

Tykistöprikaatin osat liitetään joukkoyksikkönä osaksi 

Porin Prikaatia ja Tykistöprikaati itsenäisenä joukko-

osastona lakkautetaan 31.12.2014 mennessä. 

Niinisalo on siis vahva, osaava tykistön 

koulutuskeskus. Jatkossakin Niinisalo on osa vahvaa 

valmiusyhtymää (PORPR) 

Lopuksi kopio puolustusministeri Stefan Wallinin Tv-

haastattelusta: 

"Jokaisessa maakunnassa tai kaupungissa, jossa on tai 

on ollut varuskunta, on vahva maanpuolustustahto ja 

-henki sekä vahvat kytkökset juuri siihen 

varuskuntaan. Se on aivan luonnollista ja se on osa 

Suomen historiaa. Pitää kuitenkin muistaa, että 

viimeisen 10 vuoden aikana Suomesta on lakkautettu 

jo aika paljon varuskuntia, varikkoja, linnakkeita ym. 

joilla myöskin on ollut hyvin tärkeä asema, mutta ne 

ovat osa tätä rakennemuutosta. On selvää, että 

kiltatoiminta ja muun kaltainen toiminta, joka on ollut 

käynnissä näiden varuskuntien ja yksiköiden ympärillä, 

jatkuu tulevaisuudessakin ja sen pitääkin jatkua. Se on 

osamaanpuolustushengen ylläpitämistä." 

 HUOMIO!!!  HUOMIO!!!  HUOMIO!!!  HUOMIO!!!   

Jäsenmaksulaskutuksen tilinumeroon oli tipahtanut 
ylimääräinen ykkönen. Oikea tilinumero  on: 

FI13 5106 0120 0223 08 

 

JÄSENKIRJE 1/2012 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  KEVÄTKOKOUS 

Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n 
kevätkokous  pidetään tiistaina 13. pnä 
maaliskuuta 2012 klo 18.00 alkaen 
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.   
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat.    Kahvitarjoilu 

 

Tykistöprikaatin uusi komentaja evl Pertti 
Lahtinen on lupautunut tulla tuomaan 
terveiset Tykistöprikaatista ja sen 
tulevaisuudesta. 

 

TERVETULOA KOKOUKSEEN! 
Hallitus 

 

TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY (Pääkilta) 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 21. huhtikuuta Koulutus- ja Juhlatalo 
Meganin (Rosenlew) tiloissa, Konepajanranta 2 
B, 28100 PORI.  Kankaanpäästä järjestetään 
kuljetus. Ilm. puheenjohtajalle puh. 044-5305943. 
Omakustanteinen ruokailumahdollisuus. 

 

ROVAJÄRVELLE! 

 

Tänä keväänä tykistön sota- ja ampumaharjoitus 
ajoittuu 5.6.-14.6. ajalle. On suunnitteilla yhteinen 
matka viikolla 24 Jääkäritykistökillan kanssa. 
Tied. sihteeri tai puheenjohtaja. 
 

KILTA- JA OMAISTENPÄIVÄ 28.7. NIINISALOSSA 

 

Taas tarvitaan pariksi päiväksi innokkaita 
kiltalaisia vapaaehtoiseen harjoitukseen  27.7.- 
28.7. erilaisiin tehtäviin ko päivälle. Nyt halukkaat 
kiireesti ilmoittautuminen Huhtamaan Paulille, 
puheenjohtajalle tai suoraan MPKY:n sivulta. 

 
Tiesitkö että jo yli kolmannes jäsenistöstämme  
saa tiedotteensa suoraan sähköpostiinsa, lisäksi 
tulevat MPKL:n tiedotukset.  Päästäksesi jakeluun, 
ilmoita sähkpostiosoitteesi nopsasti 
puheenjohtajan meiliin! 
 

Seuratkaa myös nettisivuja: 
www.tykistoprikaatinkilta.fi 
www.mpk.fi 

 

http://www.tykistoprikaatinkilta.fi/
http://www.mpk.fi/

