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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 

Kulunut vuosi oli kiltamme 48.  toimintavuosi.  
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous pidettiin maaliskuun 13. päivänä Kuntoutuskeskuksessa. 
Osallistujia kokouksessa oli 16 killan jäsentä. Varuskunnan päällikkö Pertti 
Lahtinen kertoi ajankohtaista PV:n uudistamisesta. 
 
Syyskokous pidettiin lokakuun 22. päivänä PV:n Ajokoulutuskeskuksessa 
Kettukalliolla. Osallistujia kokouksessa oli 8 killan jäsentä 

 
Hallitus on kokoontunut kolme (3) kertaa. 

 
KILLAN HALLINTO 
 
 Killan hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: 
 
 Hannu Vettenranta   puheenjohtaja ja jäsensihteeri 

Pauli Huhtamaa   varapuheenjohtaja 
Esko Isohannu   sihteeri 
Pekka Termala   jäsen 

 Kalervo Kinnari  jäsen 
 Lasse Leppiniemi   jäsen  
 Matti Teelmäki    jäsen  

Matti Lappalainen   ampumavastaava  
 
Paavo Ruokoski  varajäsen 
Jukka Kankaro   varajäsen 
Jari Anttila    rahastonhoitaja hallituksen kutsumana 

   
   
PÄÄKILLAN  -TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY- EDUSTUS 
 

Kilta kuuluu yhteisöjäsenenä Tykistöprikaatin Kilta ry:een, jonka hallitukseen 
ovat kuuluneet Hannu Vettenranta ja Pauli Huhtamaa. Pääkillan 
ampumavastaavana on ollut kiltamme jäsen Matti Lappalainen. 

 
SATAKUNNAN KILTAPIIRIN EDUSTUS 
 

Satakunnan kiltapiirin hallitukseen on kuulunut Pauli Huhtamaa. 
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MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 
 

 Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:een. 
 
 
JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 203, joista veteraanijäseniä 3. Naisjäseniä 
on 9. 
Vuoden aikana on kuollut 2 kiltamme jäsentä: 
 

o Raimo Kivelä  12.01.2012 
o Eero Varumo 15.12.2012 

 
Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on muistettu onnitteluadressilla. 
 

PALKITSEMISET 
 
 Kilta palkitsi ansioituneita kiltaveljiä ja -sisaria vuoden aikana seuraavasti: 
 

MPKL:n myöntämällä kilta-ansiomitalilla: 
Pekka Termala 
 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n hopeinen ansiolevyke:  
Anssi Joutsenlahti    
   
  
 

RETKET  
 Kilta teki 19.4. matkan Helsinkiin, jossa tutustuttiin Eduskuntataloon, sekä   
 kansanedustajien työskentelyyn seuraamalla lehteriltä eduskunnan 
 kyselytuntia, jossa isäntämme, kiltaveli, eduskunnan II varapuhemies 
 Anssi Joutsenlahti toimi puhemiehenä. Osallistujia matkalla oli 23 henkeä. 
 

Tykistöprikaatin Kilta ry:n kevätkokous pidettiin  21.4. koulutus- ja juhlatalo 
Meganissa Porissa. Mukana oli virallisten kokousedustajien lisäksi useita 
kiltamme jäseniä seuralaisineen. 
 
Kummitykin 76 K 36 tykinhuoltoretki tehtiin 11.5. Hämeenlinnaan, mukana oli 
vanhaan tapaan aktiivisia kiltaveljiä 7 henkeä. 
 
Killan jäseniä oli yhdessä Jääkäritykistökillan kanssa retkellä Rovajärvellä 12. 
– 14.6, jossa tutustuimme maavoimien vaikuttamisharjoitukseen ja saimme 
nähdä kenttätykistön vaikuttavan loppuammunnan. Tutustumiskohteina oli 
myös Ounasvaara sekä saksalaisten sotilaiden hautausmaahan Norvajärvellä.  
   
Tykistöprikaatin Killan Syyskokoukseen sekä syysjuhlaan 13.10 Niinisalossa 
osallistui kiltamme jäseniä. 
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Kilta järjesti kunniavartion talvisotaan lähteneiden muistomerkillä sekä 
osallistui kokouksen järjestelyihin varuskuntakerholla. 
 
 
 
Tykistökoulun sota- ja ampumaharjoitusta Pohjankankaalla 21.11. kävi 
seuraamassa kiltamme jäseniä 25 henkeä 

 
Perinteinen ”Syyspäivän tasaus”, 21.9. järjestettiin kiltaveli Paavo Ruokosken 
tilalla Vihteljärvellä. Sotilaalliset maastokilpailu ja hernekeittoruokailu Matti 
Teelmäen keittämänä syksyisessä illassa loivat hyvät ja onnistuneet puitteet 
yhdessäololle.  
 
Turvallisuus- ja Puolustus erikoismessuille Lahdessa osallistui 4 kiltamme 
jäsentä. 

 
 
YHTEISTOIMINTA 
 

Yhteistyö muiden kiltojen ja Tykistöprikaatin kanssa on ollut edellisen vuosien 
tapaan vilkasta. Killasta on ollut edustus Tykistöprikaatissa vala-, vuosipäivä- 
ja kotiuttamistilaisuuksissa. 
 
Kaatuneiden muistopäivänä toukokuulla sekä itsenäisyyspäivänä kilta on 
järjestänyt muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa sankarihaudalle 
seppeleenlaskutilaisuuteen lippuvartion. 

 
 Tykistöprikaatin Kilta ry:n ja MPK:n järjestämää kilta- ja omaistenpäivää 
 vietettiin Niinisalon varuskunnassa 27 - 28.7.2012 Kiltamme jäseniä oli 
 vapaaehtoisessa harjoituksessa molempina päivinä osallistuen kiltapäivän   
 rakentamiseen sekä toimitsijatehtäviin, makkaranmyyntiin sekä 
 ruoanvalmistukseen. 
  
 
PERINNEJAOSTOIMINTA 
 

Perinnejaoksen toiminta on ollut entisenlaista.  Suomenhevosten puute on 
edelleenkin aiheuttanut sen, että olemme voineet esiintyä vain yhden tykin 
kanssa. 
Esiintymiset ovat olleet pääosin Niinisalossa varuskunta-alueella. 8.9. oltiin 
esiintymismatkalla Vammalan Ellivuoressa. 

 
 
URHEILU- JA AMPUMATOIMINTA 
 

Ilma-aseiden kotirataottelu on toteutettu Matti Lappalaisen johdolla. 
Osallistuminen kisaan on ollut heikkoa. 
Rynnäkkökivääriammunta sen sijaan kilta- ja omaistenpäivän harjoituksessa 
on ollut suosittu. 
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JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTUS 
 

- Jäsentiedote on lähetetty jäsenille kolme kertaa vuoden aikana 
- Tulikomentoja-lehti on ilmestynyt neljä kertaa ja sen ovat saaneet kaikki 

jäsenet 
- Yhteislaukaus ilmestyi kaksi kertaa ja on niin ikään postitettu kaikille 

jäsenille’ 
- Maanpuolustaja, MPKL:n toimittama lehti ilmestyi kaksi kertaa 

 
Kilta on tiedottanut vuoden aikana toiminnastaan nettisivuilla, joita laskurin 
mukaan on myös aktiivisesti seurattu. Sivuja ylläpiti Sirkka Ojala. 
Puheenjohtaja on lähettänyt tiedotteita myös sähköpostitse niille, joiden 
sähköpostiosoite on killan jäsenrekisterissä.  
 

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
 

Killan jäseniä on vuoden aikana osallistunut MPK:n Satakunnan alueen eri 
kursseille. Jäseniämme on käytetty kouluttajana Satakunnan, Etelä-
Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla. 
 
 
HALLITUS 


