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 Arvoisa kiltaveli! 
 
Tykistön ”kiltarintamalla” on viime 
kokouksemme jälkeen tapahtunut muutamia 
asioita: raumalaiset lakkauttivat oman kiltansa 
ja ovat kuulemma perustaneet tilalle uuden. 
Syitä tähän olemme vain arvailleet, mutta yksi 
saattoi olla suhteiden järjestely MPKL:oon. 
Ehkä asiantila valkenee myöhemmin. 
 
Oman kiltamme syyskokous pidetään 
keskiviikkona 28.10. Ravintola 
Liisanpuistossa Porissa  
 
Perinnetykki Aiempien vuosien tapaan laskemme kukat 
perinnetykille Porin seudun tykkimiesten 
talvisotaan (YH) lähdön muistoksi 13.10. klo 
13.10. 
 
Tykistöprikaatin Kilta ry. Pääkillan syyskokous pidetään Niinisalon 
varuskuntakerholla lauantaina 17.10. klo 15. 
Päivä aloitetaan vanhaan tapaan 
seppeleenlaskulla talvisotaan lähteneiden 
muistokivellä klo 11.30. Matkustamme 
aiempaan tapaan kimppakyydein. Tumma 
puku, kunniamerkit. 
 
Lähdemme kyseisenä päivänä Porin Linja-
autoaseman takana olevalta parkkipaikalta klo 
10. Ilmoita tarvitsetko kyydin Niinisaloon vai 
haluatko tarjota tilaa omassa autossasi. 
Yhteystiedot ovat tämän kirjeen alareunassa. 
 
Porin Seudun Tykistökilta Porin Seudun Tykistökillan syyskokous 
pidetään siis keskiviikkona 28.10. klo 17.30 
Ravintola Liisanpuistossa Porissa.  Kokouksessa käsitellään normaalit 
syyskokousasiat, kuten mm. toimielinten vaali 
(puheenjohtaja, hallitus, tarkastajat), 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Hallitus kokoontuu ½ tuntia ennen 
syyskokouksen alkamista eli klo 17.00.   
Pääkillan vetovastuu on runsaan kahden 
vuoden päästä siirtymässä oman kiltamme 
vastuulle; myös tästä asiasta on hyvä 
keskustella kokouksessa. 
Lisäksi luvassa on tietoa pääkillan  
mahdollisista muutostarpeista 
Tykistöprikaatin tultua osaksi Porin Prikaatia. 
 
Tykkimiehet ry. 
Porin Seudun Tykistökillalla on ollut edustus 
Tykkimiesten hallituksessa. Nykyinen 
edustajamme, Kalevi Virtanen on erovuorossa 
ja ehdottaa seuraajakseen kiltamme 
hallituksesta Vesa Mäkipäätä, joka on 
suostunut ehdolle. Tykkimiehet ry:n 
syyskokous pidetään 14.11. klo 11, jossa asia 
päätetään. Kokouspaikkana on Museo 
Militaria Hämeenlinnassa. Kyseisenä päivänä 
järjestetään myös Venäjä-seminaari 
Hämeenlinnassa Museo Militariassa. 
 
 
Sähköistä postia? Varmistathan jäsensihteeriltä, että tiedossa on 
toimiva sähköpostiosoitteesi. Varmista asia 
Vesalta: vesa.niemenmaa@fudoshin.fi. 
Pyrkimyksenä on lähettää killan tiedotteet 
vastaisuudessa sähköpostitse, mikä merkitsee 
tuntuvaa postikulujen säästöä kiltamme 
taloudenpidossa. Myös kaikki 
osoitteenmuutokset – muutkin kuin sähköiset 
– tulee ilmoittaa Vesalle. 
 
 
PS. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksusi on 
vielä maksamatta, hoida asia pikaisesti 
kuntoon. Porin Seudun Tykistökillan tili on 
FI21 1269 3500 1452 04 / Nordea Pankki. 
Jäsenmaksun määrä on tälle vuodelle 22€ ja 
jos haluat myös Tulikomentoja-lehden, maksa 
lisäksi 8€ eli yhteensä 30€. 


