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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 

 
  Kulunut vuosi oli kiltamme 35. toimintavuosi. 
 

Vaikka yhdistys saavuttikin  virstanpylvään historiassaan, 
emme alkaneet sitä juhlia, vaan panostimme tarmomme ja 
voimamme kovaan  työhön ja reipasta tykkimieshenkeä sekä 
maanpuolustustahtoa kohottavaan toimintaan. 
 
Vuoden teemaksi oli valittu ”Kaveri kiltaan mukaan”. Päätimme 
hallituksessa ottaa tämän tosissamme ja tulostakin syntyi: 
Vuoden lopussa kirjasimme 51 uutta jäsentä! Iloisena huomiona  
voitaneen kirjata myös se, että ikärakenne uusissa jäsenissä on 
varsin nuorta. 
 
Jäsenhankinnan lisäksi painopistealue toiminnassa on kuitenkin 
edelleen ollut vapaaehtoinen maanpuolustustyö sen hengen ja 
hyvän tykkimiesperinteen vaaliminen. 
 
Jäsenet ovat innolla osallistuneet toimintaan mm kokouksissa 
kävijämäärät ovat olleet hyvässä nousussa. Vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen sekä kertausharjoituksiin on riittänyt 
halukkaita kiltasisaria ja –veljiä. 

 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous pidettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksen 
auditoriossa maaliskuun 14. Päivänä. Osallistujia kokouksessa  
oli 29 killan jäsentä. Kokousta vietettiin yhdistyksen 35-
vuotisjuhlakokouksena.  
Kokouksessa esitelmöi Tykistöprikaatin komentaja eversti Olavi 
Rajala aiheesta: ”Tämän päivän puolustusvoimien kansainvälinen 
toiminta”. 

 
Syyskokous pidettiin laivakokouksena matkalla Tallinnaan 
syyskuun 16. Päivänä Gts Finnjetissä. Osallistujia oli 36 killan 
jäsentä. 

 
KILLAN HALLINTO 
 
  Killan hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: 
 
  Korhonen Raimo  Puheenjohtaja 
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Vähämäki Jouko  Varapuheenjohtaja 
  Vettenranta Hannu   Sihteeri 

Heinäaho Martti  Jäsen 
  Huhtamaa Pauli  Jäsen  
  Inkinen Erkki  Jäsen 
  Isohannu Esko  Jäsen 
  Seppä Pentti   Jäsen 
 

Olli Kankaanranta Rahastonhoitaja (Hallituksen 
ulkopuolelta) 

 
 
PÄÄKILLAN –TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY- EDUSTUS 
 

Kilta kuuluu yhteisöjäsenenä Tykistöprikaatin Kilta ry: een. 
Hallitustyöskentelyyn  pääkillassa ovat kuuluneet Raimo 
Korhonen, Hannu Vettenranta  ja Jouko Vähämäki sekä 
pääkillan ampumavastaavana Martti Heinäaho. 
Tiedotusvastaavana on killastamme toiminut ansiokkaasti Antti 
Tanner. 

 
SATAKUNNAN KILTAPIIRIN EDUSTUS 
 
  Raimo Korhonen on kuulunut Satakunnan kiltapiirin hallitukseen. 
 
MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 
 
  Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liitto ry: een. 
 
 
JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli toimintakauden lopussa 326, joista veteraanijäseniä 
23. Naisia on jäsenenä 14. 
Muutos edelliseen vuoteen on + 25.  
 
Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on muistettu 
onnitteluadresseilla. 

 
Jäseniämme on toimintakauden aikana kuollut kolme: 

 
Ahopelto Sami 
Holma Lauri ja 
Koistinen Asko 
 
Edesmenneitä kiltaveljiä on muistettu surunvalitteluadresseilla. 
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PALKITSEMISET 
 
  Ansioituneita kiltasisaria ja –veljiä on palkittu seuraavasti: 
 
  Hopeinen kiltaristi    
  Juha Leppänen  
 
  Vuoden kiltalainen     
  Juhani Tommila 
 
  Killan pöytästandaari:    
  A Anttila Oy 
  Olavi Rajala 
  Reino Rantaniemi 
 
  Hopeinen ansiolevyke    
  Erkki Järvenpää 
  Kalevi Joensuu 
  Sauli Kivimäki 
 
 

Pronssinen ansiolevyke   
 Timo Hämäläinen 

Esko Isohannu 
Ahti Kalliokoski 

  Mauno Lassila 
  Lasse Leppiniemi 
  Keijo Mäkinen 
  Jorma Rytkönen 
  Erkki Tuovila 
  Pertti Turunen  

Ville Vettenranta 
 
 
RETKET 
 

Kilta teki matkan Raumalle pääkillan kevätkokoukseen 
maaliskuun 6. Päivänä. Osallistujia oli 9 jäsentä. 

 
Turun osaston järjestämille matkoille on muutamia kiltalaisia 
osallistunut. 

 
Jämijärven Koivistonvadin kodalla järjestettiin maaliskuun 25. 
päivänä naisjäsenille suunnattu puuhapäivä ja talvirieha. 
Osallistujia oli n. 30 Ohjelmassa oli mm. perinteinen makkaran ja 
räiskäleiden paistoa leikkimielistä kilpailua sekä monille 
ainutlaatuinen elämys ajaa  koiravaljakolla ja moottorikelkalla. 
Moni jäsenistä tuli hiihtäen paikalle. 

 
Toukokuun 31. – kesäkuun 2. päivinä tehtiin perinteinen matka 
Rovajärvelle seuraamaan tykistön sota- ja ampumaharjoitusta. 
Huonosta ajankohdasta johtuen osallistujamäärä jäi kymmeneen.  
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Tykistöprikaati oli kuitenkin valmistanut kiltalaisille erittäin 
monipuolisen ja kiinnostavan ohjelman. 

 
Syyskuun 16. – 17. Päivinä tehtiin matka Hämeenlinnaan ja 
Tallinnaan. Hämeenlinnassa tutustuttiin tykistömuseoon sekä 
multivideoesitykseen Tali-Ihantalan taistelusta, jossa useimmat 
kiltalaiset olivat edellisenä kesänä olleet  näyttelijöinä. Mm killan 
ja Niinisalon ratsastajien perinnejaos esiintyi useassa kohdassa.  
 
Hämeenlinnasta jatkettiin iltalaivalla Tallinnaan, jossa ehdittiin 
käydä maissakin. Matkalla pidettiin myös killan syyskokous 
laivassa. 
 
Lokakuun 26.päivä oli jälleen tilaisuus päästä 
kovapanosammuntoja seuraamaan Pohjankankaalle 
Tykistökoulun toimiessa isäntänä. Kyseessä oli ilta-ammunta, jota 
saatiin seurata sekä tuliasemissa, että tulenjohtopaikalla 
  

 
YHTEISTOIMINTA  

 
Yhteistyö muiden kiltojen ja Tykistöprikaatin kanssa on ollut 
vilkasta. Killasta on ollut edustus vala-, vuosipäivä- ja 
kotiuttamistilaisuuksissa. 
 
 
Muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa on osallistuttu 
kunnianosoituksiin sankarihaudalla kaatuneiden muistopäivänä ja 
itsenäisyyspäivänä. 
 
Lokakuun 29. päivänä pääkillan järjestämään vuosipäivän 
viettoon sekä  syyskokoukseen osallistuttiin. 

 
Etelä-Pohjanmaan Kenttätykistökillan Barbara-illassa Ilmajoella oli 
kiltamme jäseniä kutsuttuina 

 
 
PERINNEJAOSTOIMINTA 
 

Perinnejaostoiminta on vakiintunut uomiinsa. Tykkimiehet  
kiltamme jäsenistä ja ratsurit Niinisalon Ratsastajista ovat 
antaneet 15 näytöstä eri puolella Suomea. 
  
Pisin matka ulottui Joensuun liepeillä olevalle Paloaukealle 
Pohjois-Karjalan Tykistökillan viettäessä perinnepäiväänsä.  
 
Helsingissä jaos esiintyi Kenraali Kainulaisen reserviinlähdön 
kunniaksi Tähtitorninmäellä. Orimattilassa annettiin näytös 
Suomen LVI-tukku Oy:n kutsuvieraille.  
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Useimmat näytökset olivat kuitenkin Niinisalossa ja sen 
ympäristössä.  Kohderyhmänä YK:n tarkkailijakurssit sekä 
valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. 
 
Perinnejaos hyvin harjoitettuine hevosineen, ratsureineen ja 
reippaine tykkimiehineen ja asemaanajoineen on poikkeuksetta 
joka näytöksessä kohauttanut yleisöä ja saanut vilpittömät aplodit 
ja kiitokset. 

  
 
MUU TOIMINTA 

 
Elokuulla kiltaveljiä osallistui TV2:n suursarja ”Hovimäen” 
kuvauksiin Kaskisissa ja Suodenniemellä. Kohtaus on nimeltään 
Halkokarin kahakka, joka esitettäneen  
vuoden 2002 keväällä. Niinikään ”Rentun Ruusu” elokuvassa on 
ollut kilta edustettuna. 
 
Syyskesällä  Tykistöprikaatin komentaja tiedusteli killan 
mahdollisuutta osallistua talkoilla Niinisalon museomäellä olevan 
kenttälinnoitetun tykkiaseman kunnostamiseen. Killan hallitus 
päätti ottaa haasteen vastaan  ja miesten  
värvääminen sekä tukkien koonti aloitettiin kiltaveli Martti 
Heinäahon johdolla. Aseman katselmuksessa todettiin, että 
vanhaa ei enää pystytä korjaamaan joten uuden aseman kaivuut 
aloitettiin eräänä lauantaina syyskuulla. Projektiin osallistui lisäksi 
Mittamies- ja Tiedustelukilta sekä miehiä Kankaanpään 
reserviläisjärjestöistä. Suuri kiitos projektin onnistumisesta kuuluu 
Martti Heinäaholle, joka aikaansa ja vaivojaan säästämättä johti 
työn kunniakkaaseen loppuun. 
 
Lokakuulla kokoontui perinnejaoksen tykkimiehet Niinisaloon 
kertaamaan tykin puhdistusta. Vanhat 76 K 02 tykkimme purettiin 
ja puhdistettiin perusteellisesti. Loppupäivän puhdisti miehistö 
itsensä  Camp Presidentissä YK-KoulK:n toimiessa isäntänä. 

 
 
JULKAISUTOIMINTA  JA TIEDOTUS 
 

Kilta valmisti ja kustansi kirjasen ”Perinnevaljakon käsikirja” 
käytettäväksi ohjeena tykkimiehillä ja jaettavaksi eri näytöksissä.  
 
Ensimmäistä kertaa killan historiassa päätettiin valmistaa 
joululehti ”Joulutulia” , joka ilmestyi jouluksi ja jaettiin kaikille 
jäsenille sekä yhteistyö- ja sidosryhmille. (Painos 500 kpl) 
 
Jäsenille on lähetetty jäsentiedote kolme kertaa.  
 
Uudenmaan Tykistökillan toimittama ”Tulikomentoja” on 
ilmestynyt neljä kertaa ja sen ovat saaneet kaikki jäsenet kuin 
myöskin oman pääkillan ja Tykistöprikaatin kaksi kertaa 
ilmestyneen ”Yhteislaukaus”-lehden. 
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Varusmiehille on tehty kiltatiedote kolme kertaa. Varusmiesten 
yhteyshenkilönä on kiitettävällä tavalla toiminut Luutnantti Antti 
Tanner saaden kiltaan useita varusmiesjäseniä sekä varuskunnan 
siviilihenkilöitä aktivoiden saanut heitä liittymään killan jäseniksi. 

 
 
 
 
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
 

Jäseniä on vuoden aikana osallistunut  Satakunnan alueen eri 
kursseille. Niinikään jäseniämme on käytetty kouluttajana 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. 

 
 
 
 
 
 
HALLITUS 
 

 


