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  KANKAANPÄÄN SEUDUN 

  TYKISTÖKILTA RY 
  38700   KANKAANPÄÄ   10.2.2015 

 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 
 

Kulunut vuosi oli kiltamme 50. toimintavuosi.  
 
Kilta juhli tasakymmeniä järjestämällä Niinisalon varuskuntakerholla 13.    
maaliskuuta kahvikonsertin, jossa esiintyivät Kankaanpään musiikkiopiston  
pelimannit Anna-Mari Yrjänän johdolla sekä Kankaanpään Korsutöpinä Heino   
Niemisen johdolla. 
Juhlallisuutta tilaisuuteen toi sama päivä talvisodan päättymisen kanssa sekä   
usean sotaveteraanin läsnäolo tilaisuudessa. 
                                   

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous pidettiin maaliskuun 13. päivänä Varuskuntakerholla. 
Osallistujia kokouksessa oli 13 killan jäsentä.  
 
Syyskokous pidettiin marraskuun 11. päivänä Kankaanpään 
Kuntoutuskeskuksessa. Osallistujia kokouksessa oli 19 killan jäsentä.  

 
Hallitus on kokoontunut kaksi (2) 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 ulkopuolella 

   
   
TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY- EDUSTUS (PÄÄKILTA) 
 

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

Satakunnan kiltapiirin hallitukseen on kuulunut Pauli Huhtamaa. 
 

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 
 

 Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:een. 
 
JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 202, joista veteraanijäseniä 3. Naisjäseniä 
on 9.   Vuoden aikana on kuollut 1 kiltamme jäsen: 

 Pertti Turunen 
 
Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on muistettu onnitteluadressilla. 
 

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

Kilta-ansiomitali: 

 Paavo Ruokoski 

 Matti Lappalainen 
 

Tykkimiesmitali:  

 Erkki Tuovila 
 
                    Killan standaari 

 Aaro Holma 

 Mittamies- ja Topografikilta ry 

 Tiedustelupatteristo 
 

                   Vuoden Kiltalaiseksi valittiin sotaveteraani Aaro Holma   
  

 
RETKET 

 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n kevätkokous pidettiin 28.3.2014 Heikkilän 
sotilaskodissa Turussa. Mukana oli virallisten kokousedustajien lisäksi useita 
kiltamme jäseniä seuralaisineen.   
 
7.5. tehtiin tutustumismatka Tykistökoulun sota- ja ampumaharjoitukseen 
Pohjankankaalle, jossa saimme nähdä miten 130 K 54 tykki toimii 
tuliasemassa. Oma kiltamme ammuntavastaava Matti Lappalainen esitteli 
tykkiä ja ampumatarvikkeita. Ammuntoja seuraamassa oli parikymmenpäinen 
aktiivijoukko. 
 
Kummitykin 76 K 36 tykinhuoltoretki tehtiin 16.5. Hämeenlinnaan, Museo 
Militariaan. (Ent. Suomen Tykistömuseo) Mukana oli 5 aktiivista kiltaveljeä.  
  
Tykistöprikaatin Killan syyskokoukseen Niinisalossa 25.10.2014 osallistui 
kiltamme jäseniä. 
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MUU TOIMINTA 
 
 Kilta järjesti toisen yleisen pilkkikilpailun (MP-pilkit) Niinisalon Valkiajärvellä  
 22.2.2014.  Osanottajia oli useassa sarjassa.  
 
 Jo perinteiseksi muodostunut  Syyspäiväntasaus-tapahtuma kiltaveli Paavo   
 Ruokosken tilalla Vuorelassa vietettiin 19.9. Sotilaalliset kilpailut, ammunta ja   
 lopuksi savusaunan leppeät löylyt muodostivat kodikkaan illan yhdessäololle. 
 

Tykistöprikaatin Kilta ry:n ja MPK:n järjestämää kilta- ja omaistenpäivää 
vietettiin Niinisalon varuskunnassa 22.8.2014. Päivä oli samalla 
Tykistöprikaatin alokkaiden valapäivä. Kiltamme jäseniä oli kaksi päivää 
vapaaehtoisessa harjoituksessa osallistuen kiltapäivän rakentamiseen, 
rynnäkkökivääriammunnan järjestämiseen sekä makkaranmyyntiin ja muihin 
toimitsijatehtäviin. 

 
 
YHTEISTOIMINTA 
 

Yhteistyö muiden kiltojen ja Tykistöprikaatin kanssa on ollut edellisen vuosien 
tapaan vilkasta. Killasta on ollut edustus Tykistöprikaatissa vala-, vuosipäivä- 
ja kotiuttamistilaisuuksissa. 

 
Muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa on osallistuttu kunnianosoituksiin 
sankarihaudalla kaatuneiden muistopäivänä 18.5.2014 ja itsenäisyyspäivänä 
6.12.2014.  

  

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.  
 
Perinnejaos oli mukana valtakunnallisessa paraatissa 4.6. Lappeenrannassa, 
jossa  tavanomaisten asemaanajonäytöksen lisäksi  oli räväkkä taistelunäytös. 
Valjakko osallistui ohimarssiin  muiden Puolustusvoimien joukkojen kanssa 
saaden näin valtakunnallista huomiota. 

 
URHEILU- JA AMPUMATOIMINTA 
 

Ilma-aseiden kotirataottelu on toteutettu Matti Lappalaisen johdolla. 
Osallistuminen kisaan on ollut heikkoa. 
Kilta- ja omaistenpäivän yhteydessä osallistuttiin rynnäkkökivääriammuntaan. 
 

JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTUS 
 

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

jäsenet 
- Yhteislaukaus-lehti ilmestyi kaksi kertaa ja niin ikään postitettiin kaikille 
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jäsenille. 
- Maanpuolustaja  – MPKL:n uutislehti tuli jäsenille kaksi kertaa 

 
Kilta on tiedottanut vuoden aikana toiminnastaan uusilla nettisivuillaan, jotka 
on puheenjohtaja ansiokkaasti rakentanut ja ylläpitänyt.  Tiedotteita on 
lähetetty myös sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoite  on killan tiedossa.  
 

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 
 


