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KANKAANPÄÄM SEUDUN 
TYKISTÖKILTA RY 
38700  KANKAANPÄÄ   06.03.2003 

 
 
 
 
 
 

 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 

 
  Kulunut vuosi oli kiltamme 38. Toimintavuosi 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous pidettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksen 
auditoriossa maaliskuun 12. päivänä. Osallistujia kokouksessa oli 
26 killan jäsentä.  
Syyskokous pidettiin Tykistökoululla Niinisalossa lokakuun 11. 
päivänä. Osallistujia kokouksessa oli 18 killan jäsentä 
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. 

 
KILLAN HALLINTO 
 

  Killan hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: 
 
  Erkki Tuovila Puheenjohtaja   
  Esko Isohannu Varapuheenjohtaja 
  Hannu Vettenranta Sihteeri 

Martti Heinäaho Ampumavastaava   
  Pentti Seppä Jäsen 
  Hannu Merilaita  Jäsen 
  Pauli Huhtamaa Jäsen 
  Aatos Kangas Jäsen 
    
  Matti Lappalainen Varajäsen Asemestari 
  Juha Leppänen Varajäsen Hevosupseeri 
 
  Olli Kankaanranta Rahastonhoitaja hallituksen ulkopuolelta 
   
   
PÄÄKILLAN  -TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY- EDUSTUS 
 

Kilta kuuluu yhteisöjäsenenä Tykistöprikaatin Kilta ry:een. 
Hallitukseen ovat kuuluneet Erkki Tuovila ja Hannu Vettenranta. 
Pääkillan ampumavastaavana on ollut kiltamme jäsen Martti 
Heinäaho sekä tiedotusvastaavana niin ikään kiltamme jäsen 
Kimmo Tuomi. 
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SATAKUNNAN KILTAPIIRIN EDUSTUS 
 
  Satakunnan kiltapiirin hallitukseen on kuulunut Hannu Vettenranta 
 
 
 
MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 
 
  Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:een. 
 
JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 324, joista veteraanijäseniä 
18. Naisjäseniä  17. Muutos edelliseen vuoteen on - 7. 
 
Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on vanhaan tapaan muistettu 
onnitteluadressilla. 
 
Jäseniämme on toimintavuoden aikana kuollut 3 henkeä: 
 
Kyllikki Heinäaho 
Arvi Häyhänen 
Heimo Piisku 

 
PALKITSEMISET 
 

Ansioituneita kiltaveljiä ja  -sisaria on toimintavuoden aikana 
palkittu seuraavasti: 
 
Kilta-ansiomitali 

  Hannu Vettenranta 
 
Vuoden kiltalainen 
Martti Heinäaho 
 
Oman killan standaari 
Tykistökoulu    No 6 

 

Kultainen ansiolevyke 
Juhani Tommila 

 
Pronssinen ansiolevyke 
Husari Esa 

  Jyväsjärvi Raimo 
Kontiainen Seppo 

  Lahti Leevi 
Lassila Jouko 
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RETKET 
Vuoden ensimmäinen retki tehtiin Poriin katsomaan 
teatterikappaletta ”Onnellinen mies”. Iltaa jatkettiin Sokos-
hotellissa veljesillallisen merkeissä. Osallistujia oli 26 henkeä.  
 
 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n kevätkokoukseen Poriin tehtiin matka 
14.3. Osallistujia oli 14 henkeä 
Niin ikään syyskokoukseen Poriin tehtiin matka . Osallistujia oli 22 
henkeä. 
 
Perinteinen talvitapahtuma liikunnan merkeissä pidettiin 
Viidentien risteyksen laavulla 6.4. Aurinkoinen huhtikuun lauantai, 
kuumat makkarat ja muurinpohjaletut tekivät päivästä mukavan 
yhdessäolon hetken. Osallistujia oli 12 henkeä. 
 
Killan historiassa ensimmäinen varsinainen ulkomaanmatka 
tehtiin Pietariin ja Karjalan kannakselle tutustumaan vanhoihin 
taistelupaikkoihin. Asiantuntijana tällä sotahistoriallisella matkalla 
oli eversti Matti Koskimaa. Matka tehtiin 28. – 30.6. ja sille 
osallistui 33 henkilöä. 
 
Pikkujouluretki Tallinnaan toteutettiin marraskuun 23. – 24. 
päivinä. Osallistujia oli 14 henkeä. 

 
YHTEISTOIMINTA 

Yhteistyö muiden kiltojen ja tykistöprikaatin kanssa on ollut 
edellisen vuosien tapaan vilkasta. Killasta on ollut edustus vala-, 
vuosipäivä- ja kotiuttamistilaisuuksissa. 
 
Muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa on osallistuttu 
kunnianosoituksiin sankarihaudalla kaatuneiden muistopäivänä ja 
itsenäisyyspäivänä. Tykistöprikaatin Kilta ry:n syyskokouksen 
yhteydessä olevaan seppeleenlaskutilaisuuteen Porin 
sankarihaudalla osallistuttiin. 

   

Kankaanpään Reservinupseerit järjestivät perinteisen 
maanpuolustusillan Ruunahovissa kutsuen sinne muut 
maanpuolustusjärjestöt. Ilta koostui yhdessäolosta, sotilaallisista 
kilpailuista, saunasta ja makkaran paistosta. Osallistujia killasta oli 
10 henkeä. 

   
 
PERINNEJAOSTOIMINTA 
 

Perinnejaoksen toiminta on ollut entisenlaista.  Esiintymisiä on 
vuoden aikana ollut 14. koostuen pääasiassa Niinisalossa 
annettuihin näytöksiin.  
Vuoden näytös oli Puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen liittyvä 
kalusto- ja toimintaesitys Mäntymäen kentällä Helsingissä, jossa 
jaos antoi kaksi asemaanajonäytöstä.  
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Lappeenrannassa esiinnyttiin Fazer oy:n kondiittori-väelle  16. –
18.8. asiaankuuluvine asemaanajonäytöksineen. 

 
AMPUMATOIMINTA 
 

Martti Heinäahon aloitteesta kehitettiin ilma-aseiden kotirataottelu, 
joka toteutettiin Tykistöprikaatin Kilta ry:n jäsenten keskuudessa. 
Ensimmäinen kilpailukerta ei vielä tuottanut suurta innostusta. 
Niinpä oma kiltamme ”kahmi” kaikki palkinnot. Kilpailua 
kehitellään. 

 
 
MUU TOIMINTA 
 

Tykistöprikaatin Kilta ry  järjesti ensimmäistä kertaa kiltapäivän 
syyskuun 21. pnä. Päivän järjestelykoneistossa oli kiltamme 
voimakkaasti mukana. 
 
Tykistökoulun sota- ja ampumaharjoitusta lokakuun 23. pnä oli 
kiltamme jäseniä seuraamassa. 
 
Elokuvaa ”Viimeiset motit” filmattiin Niinisalossa elokuun aikana. 
Jäseniämme oli useita avustamassa elokuvantekoa osallistumalla 
muutamiin joukkokohtauksiin. Perinnejaos antoi osaltaan 
vaikuttavat näytökset kuvaan. 

 
 
JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTUS 
 

Jäsenille on lähetetty jäsentiedote kaksi kertaa. 
 
”Tulikomentoja” on ilmestynyt neljä kertaa ja sen ovat saaneet 
kaikki jäsenet kuin myöskin oman pääkillan ja Tykistöprikaatin 
kaksi kertaa ilmestyneen ”Yhteislaukaus”-lehden. 
 
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n lehti ”Maanpuolustaja” on 
ilmestynyt kaksi kertaa ja sen ovat niin ikään saaneet kaikki 
jäsenet. 
 
Oma joululehti ”Joulutulia”  ilmestyi jouluksi ja jaettiin kaikille 
jäsenille sekä yhteistyö- ja sidosryhmille. (Painos 500 kpl) 
 

   
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
 

Jäseniä on tämänkin vuoden aikana osallistunut  Satakunnan 
alueen eri kursseille. Niin ikään jäseniämme on käytetty 
kouluttajana Satakunnan,  Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan 
alueella. 
 

HALLITUS 
 


