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Porin Seudun Tykistökilta 

pj: Kalevi Virtanen, 044 2100 572, kalevi.virtanen@dnainternet.net 

siht/rh: Pertti Onniselkä, 0500 590 409, pertti.onniselka@happyback.fi 

Arvoisa tykistökillan jäsen! 
 
Porin Seudun Tykistökillan kevätretki 
suuntautuu tänä vuonna Panssarimuseoon. 
Ohjelma on sovittu yhdessä Rauman seudun 
tykkimiesten kanssa. Mukaan otetaan 
kiinnostuneita myös veljeskilloista, bussiin 
mahtuu 50 henkilöä.  

Ohjelma lauantaina 14.5.2011 

• klo 08.00 Kankaanpään linja-autoasema  

• klo 08.45 Porin linja-autoasema  

• klo 09.30 Rauman linja-autoasema  

• klo 12.00 Ruokailu HML  

• klo 13.30 Museo, opastus  

• Kotimatkalle viimeistään klo 16.00. 
Retken hinta on 45 €. Hintaan sisältyy 
edestakainen matka, lounasruokailu ja opastus 
Panssarimuseossa. Ilmoittaudu maksamalla 
45 euroa 15.4.2011 mennessä killan tilille 
126935-145204. Yli jäävät bussipenkit 
tarjotaan veljeskiltojen jäsenille. 

Porin Seudun Tykistökillan tämän vuoden 
kevätkokous pidetään 12.4. klo 17.30 alkaen 
Porin Suomalaisella Klubilla. Esillä ovat 
sääntömääräiset kevätkokousasiat. 
Kokousesitelmän pitää Tykistöprikaatin 
komentaja, eversti Markku Myllykangas 

aiheenaan "Kuulumisia Niinisalosta - 

Tykistöprikaatissa tapahtuu". Hallitus 
kokoontuu ½ tuntia ennen kevätkokouksen 
alkamista eli klo 17.  

Tykistöprikaatin Kilta ry:n – eli pääkillan 
kevätkokous pidetään Sastamalassa 2.4.2011. 
Kokous alkaa kenttähartaudella Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkossa klo 12. Musiikista 
vastaa Satakunnan Sotilassoittokunta. 
 
Ohjelma lauantaina 2.4.2011 

• klo 12.00 Hartaus ja tutustuminen 
kuuluisaan kirkkorakennukseen 

• klo 13.30 lounas Heinon leipomon 
ravintolassa 

• klo 15.00 pääkillan kevätkokous 
Pääkillan kokousohjelmaan ilmoittaudutaan 
maksamalla lounaan hinta 20 € pääkillan 
tilille 510601-20060365 viimeistään 
28.3.2011.  Sitova ilmoittautuminen tarvitaan 
kattauksen ja tilajärjestelyn takia. 
 
Porista on pääkillan kevätkokoukseen 
järkevintä matkustaa kimppakyydein. Kysele 
kuljetuksesta sihteeriltä tai puheenjohtajalta; 
yhteystiedot ovat kirjeen alareunassa. 
Tervetuloa retkelle ja kokouksiin! 

Alla on jäsenmaksupankkisiirto. Maksamalla 
varmistat mm. jäsenetulehtesi. Tammenlehvää 
rintapielessään kantavat veteraanit ovat 

ainaisjäseniä – ei jäsenmaksua. 

Ellet ole saanut tätä retki- ja kokouskutsua 
myös sähköpostiisi, ilmoita pikaisesti s-posti -
osoitteesi sihteerille ja/tai puheenjohtajalle. 
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Muista maksaa eräpäivään mennessä! 

(Ei koske ainaisjäseniä)  
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Jäsenmaksu 2011  …………. 20  € 
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