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KANKAANPÄÄM SEUDUN 
TYKISTÖKILTA RY 
38700  KANKAANPÄÄ   19.02.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 
 
  Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous pidettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksen 
auditoriossa maaliskuun 13. päivänä. Osallistujia kokouksessa oli 
35 killan jäsentä.  
Syyskokous pidettiin Teitin tuvalla, Kankaanpäässä marraskuun 
6. päivänä. Osallistujia kokouksessa oli 19 killan jäsentä 
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa. 

 
KILLAN HALLINTO 
 

  Killan hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: 
 

Pauli Huhtamaa 
Esko Isohannu 
Aatos Kangas 
Matti Lappalainen 
Hannu Merilaita  
Pentti Seppä 
Hannu Vettenranta 

 
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 Matti 
Lappalainen sekä tiedotusvastaavana niin ikään kiltamme jäsen 
Kimmo Tuomi. 
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SATAKUNNAN KILTAPIIRIN EDUSTUS 
 

Satakunnan kiltapiirin hallitukseen on kuulunut Hannu 
Vettenranta. 
Satakunnan Kiltapiiri sai uuden lipun, joka naulattiin ja vihittiin 
Porin raatihuoneella 10.10. Kankaanpään Seudun Tykistökilta 
ry:n naulan No 16 löi kiltamme hallituksen jäsen Hannu 
Vettenranta 

 
MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 
 
  Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:een. 
 
JÄSENISTÖ 
 

Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 304, joista veteraanijäseniä 
17. Naisjäseniä  15. Muutos edelliseen vuoteen on - 7. 
 
Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on vanhaan tapaan muistettu 
onnitteluadressilla. 
 

 
PALKITSEMISET 
 

Ansioituneita kiltaveljiä ja  -sisaria on toimintavuoden aikana 
palkittu seuraavasti: 
 
Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n standaari 

  Tykistökoulu No 6 
Juha Leppänen No 7 

   
 
Vuoden kiltalainen 
Juha Leppänen 
 
Kultainen ansiolevyke 
Erkki Mäki 
Pentti Silmunmaa 
Pekka Termala 
 
Hopeinen ansiolevyke 

  Esko Isohannu 
  Raimo Kivelä 
  Erkki Tuovila 
 

Pronssinen ansiolevyke 
Hannu Merilaita 
Marjatta Niemenmaa 
Pertti Rairama 
Ilse Räikkälä 
Veikko Rantaniemi 
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RETKET 

 
Tämän vuoden liikunta- ja puuhapäivä järjestettiin Jämijärvellä 
Koivistonvadissa yhteistoiminnassa Jämijärven 
Reservinupseereiden kanssa. Ohjelmaan sisältyi aurinkoisen 
lauantai-iltapäivänä 15.3. perinteisen makkaranpaiston lisäksi  
koiravaljakkoajelua, moottorikelkkailua sekä kanakoiran 
vetoesityksiä. Osallistujia oli noin 40..  
 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n kevätkokoukseen Poriin tehtiin matka 
25.3. Osallistujia oli 15 henkeä 
Niin ikään syyskokoukseen Poriin tehtiin matka 2.9. . Osallistujia 
oli 19 henkeä. 
 
Huhtikuulla, 24. päivä tehtiin retki Tampere-taloon Asemiesiltaan. 
Ohjelmallinen korkeatasoinen ilta keräsi jäseniä mukaan  25 
henkeä. 
 
Perinteinen tutustumismatka Rovajärven tykistöleirille toteutettiin 
23. – 25.5. Osallistujia oli 7 henkeä. Paluumatkalla vietettiin päivä 
Oulun erämessuilla. 
 
Tämän vuoden ulkomaanmatka tehtiin Venäjälle 
sotahistorialliselle retkelle joka kulki  Aunuksesta-Maaselän 
kannakselle. Matkan anti oli korkeatasoinen ja matka sinänsä 
onnistunut. osallistujia oli 18 henkeä 
 
Kilta oli tänä vuonna vastuussa perinteisen maanpuolustusillan 
järjestelyistä. Vanhasta tavasta poiketen noudatimme kiltaveli 
Paavo Ruokosken kutsua ja vietimme illan Vihteljärven 
Vuorelassa, jossa tilan isäntä apureineen oli räätälöinyt loistavat 
puitteet erilaisine kilpailuineen, ammuntoineen, 
makkaranpaistoineen. Valitettavasti osallistujamäärä jäi kovin 
vähäiseksi. 
 
Tänäkin vuonna oli mahdollisuus seurata Tykistökoulun sota- ja 
ampumaharjoitusta 23.10. Pohjankankaalla. Osallistujamäärä 
yllätti! ollen noin 20 henkeä. 
 
Teatterimatkalle Seinäjoelle osallistui 21.11. 9 henkeä. 
Kaupunginteatterissa esitettävä näytelmä oli ”Liian paksu 
perhoseksi” 
 
 
 

YHTEISTOIMINTA 
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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 ja 
itsenäisyyspäivänä.  
 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n järjestämää  II kiltapäivää vietettiin 
Niinisalon varuskunnassa 23.9. Kiltamme jäseniä oli useassa 
kohteessa vastuunkantajina, sekä osallistujina eri tilaisuuksiin. 
Perinnejaos esiintyi päivän yhtenä ohjelmanumerona. 

 

Tykistöprikaatin Kilta ry vietti 25.10. 40-vuotisjuhlaansa Niinisalon 
varuskunnassa monine arvokkaine juhlallisuuksineen. Killan 
jäsenet osallistuivat sekä juhlan järjestelyihin, että varsinaiseen 
juhlaan runsaslukuisesti. 
 
Kilta osallistu maaliskuulla Tykistöprikaatin viestihiihtokilpailuun  
sijoittuen kolmanneksi.  

   

Erkki Tuovilaa haastateltiin paikallisradio Sata-Hämeessä, jossa 
kiltamme sai arvokasta ilmaista mainosta sekä tuli näin tunnetuksi 
radiokuuntelijoille maakunnan alueella. 

   

   
PERINNEJAOSTOIMINTA 
 

Perinnejaoksen toiminta on ollut entisenlaista.  Esiintymisiä on 
vuoden aikana ollut 15. koostuen pääasiassa Niinisalossa 
annettuihin näytöksiin. 
 

 
AMPUMATOIMINTA 
 

Ilma-aseiden kotirataottelu  toteutettiin nyt toista kertaa 
Tykistöprikaatin Kilta ry:n jäsenten keskuudessa. Tämäkään 
kierros ei vielä tuottanut kovin suurta innostusta muiden osastojen 
keskuudessa, joten palkinnot jäivät aktiivisten kiltamme ampujien 
palkintokaappeihin. 

 
 
MUU TOIMINTA 
 

 
Åke Lindman`nin ohjaamaa elokuvaa ”Framom främsta linjen” 
filmattiin Niinisalossa kesäkaudella . Jäseniämme oli useita 
avustamassa elokuvantekoa osallistumalla muutamiin 
joukkokohtauksiin.  
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Kenraali Kainulainen piti esitelmän V P Nenosesta 
Varuskuntakerholla 12.9. Useita kiltamme jäseniä osallistui 
mielenkiintoiseen tilaisuuteen. 

 
 
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. Niin ikään on jäsenille jaettu ”Huomio”-käsikirja”. 
 
Oma joululehti ”Joulutulia”  ilmestyi jouluksi nyt 32- sivuisena  ja 
jaettiin kaikille jäsenille sekä yhteistyö- ja sidosryhmille. (Painos 
550 kpl) 

 
 
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
 

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

HALLITUS 
 


