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JÄSENTIEDOTE  1/2015 

 
HISTORIAN LEHTI KÄÄNTYI 
 

uleva vuosi alkoi kiltatoiminnan kannalta uusissa 
tunnelmissa. Meidän oma prikaati on nyt sitten 
osa Porin prikaatia ja Tykistöprikaati nimenä on 

historiaa mutta tykkimiehet eivät. Toimintamme jatkuu 
vanhoissa uomissa – ja tykkimieshengessä. Ainahan 
muutoksissa on omat kuvionsa ja alkukankeutensa 
mutta ”vaikeukisen kautta voittoon” on aina päästy. 
Yhteistyö uuden ”isännän” kanssa jatkunee vanhaan 
tapaan mutta neuvottelut ovat tältä osin vielä kesken 
kuin myös Tulikomentoja-lehden korvaaminen 
jäsenistölle Porilainen-lehdellä. Tästä tiedotamme 
jäsenistölle kevään kuluessa. 
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille kiltalaisille. 
 

TALVISODAN PÄÄTTYMISESTÄ 75 
VUOTTA 
Kahvikonsertti Sodista rauhaan Niinisalon 
varuskuntakerholla 13.3. klo 18.00. Liput 15,-€ 
sisältävät konsertin päättymisen jälkeen kahvin. 
Konsertissa esiintyvät Suodenniemen Souvarit Ismo 
Korkeen johdolla. Juonto kotiseutuneuvos Sakari 
Jankkari. Tervetuloa jäsenet ja muutkin mukaan 
virittäytymään sodanajan musiikin tunnelmiin. 

 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
Pidetään maaliskuun 17 pnä klo 18.00 Niinisalon 
varuskuntakerholla. Kokouksessa käsitellään säätöjen 
määräämät asiat. 
Kokouksen alussa Porin prikaatin apulaiskomentaja 
eversti Petri Kosonen kertoo pv:n ajankohtaisista 
asioista.  

 
PILKKIKILPAILUT 
Niinisalon varuskuntakerhon rannassa lauantaina 
14.3.2015 klo 10:00 - 14:00. Oltava paikalla klo 9:30.. 
 
Sarjat: nuoret, naiset, yleinen ja veteraanit. Kaiken 
kalan kisa. Osallistumismaksu 10,- €     
 

TYKKITALKOOT MUSEOLLA 
la 23.5. Tykistö-, pioneeri- ja viestikiltalaisille yhteinen 
talkoopäivä, Museo Militariassa Hämeenlinnassa.  
 

SOTILASVALA NIINISALOSSA 
Helmikuun 20 pnä. Valakaavan esilukijana on 
kiltamme veteraanijäsen Aaro Holma 

   
   
 
TYKISTÖKOULUN AMPUMAHARJOITUS 
Tehdään tutustumismatka ampumaharjoitukseen 
Pohjankankaalle viikolla 19. Päivä on todennäköisesti 
joko ke 6.5. tai 7.5. Seuratkaa nettisivuja  ja 
yhdistyspalstoja Kankaanpään seudussa. 
 

MATKA ROVAJÄRVELLE 
Matka on vasta suunnitteluvaiheessa. Toteuttaminen 
riippuu osallistujien määrästä. Seuratkaa nettisivuja ja 
tiedotteita. Matka tehtäneen Jääkäritykistökillan 
johdolla. 
 

KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 17.5. 
Jumalanpalvelus Kankaanpään kirkossa klo 10.00. 
Heti jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti ja 
seppeleenlasku sankarihaudalla. 
Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna osallistuu. 
Kiltalaisia kehotetaan osallistumaan tilaisuuteen. 
 

TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY:N MATKA 
Matka suuntautuu tänä vuonna Itä-Preussiin. 
Ohjelma on näkyvissä mm killan nettisivulla. Paikkoja 
matkalle on. 
 

JÄSENMAKSUT JA OSOITEREKISTERI 
Jäsenmaksulaput kolahtavat taas kohta MPKL:n 
toimesta postiin. Maksu on edelleen 25,- €  
Osoiterekisteriä voitte itse katsella ja tehdä siihen  
omalle kohdallenne päivityksiä ja muutoksia 
osoitteessa: 

www.maanpuolustusrekisteri.fi 
Osoitteenmuutoksia ei enää tarvitse ilmoittaa, koska 
ne tulevat suoraan Postin järjestelmästä rekisteriin. 

 
 
NETTISIVUJA JA LINKKEJÄ: 
 
kankaanpaanseuduntykistokilta.yhdistysavain.fi 
www.tykistoprikaatinkilta.fi 
http://www.porinrykmentin-porinprikaatinkilta.fi/ 
www.mpk.fi 
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