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Arvoisa kiltaveli! 

 

Ruska-aika on pian parhaimmillaan ja 

pääkillan syykokous kiltajuhlineen lähestyy. 

Tämä kirje on muistutus lehdessämme 

julkaistusta kokouskutsusta ja muustakin 

toiminnasta. 

 

Porin Seudun Tykistökilta  

 

Porin Seudun Tykistökilta jäsenineen muistaa, 

mitä tapahtui 1939. Laskemme aiempien 

vuosien tapaan Porin seudun tykkimiesten 

talvisotaan lähdön muistoksi kukat 

perinnetykille 13.10. klo 13.10. 

 

Marko Nieminen, hätäkeskuspalvelujen 

johtaja Porissa sijaitsevasta valtakunnallisesta 

Hätäkeskuslaitoksesta luennoi aiheesta ” 

Hätäkeskustoiminta tulevaisuudessa". 

Esitelmä alkaa syyskokouksemme 19.10. klo 

17.30 jälkeen eli klo 18 ja se on yleisölle 

avoin maksuton tilaisuus. Vihjaa luennosta 

siis myös naapurillesi/kavereillesi. 

  

Heinäkuinen kiltapäivä 

 

Heinäkuussa pidetty kiltapäivä kokosi jälleen 

mukavasti väkeä, kuten Tulikomentoja-

lehdestä on voinut lukea. 

Nykyisille varusmies-tykkimiehille ja heidän 

omaisilleen kohdistettiin tilaisuudessa kattava 

tietoisku kiltatoiminnasta. Päivän aikana mm. 

jaettiin Tulikomentoja- ja Yhteislaukaus-

lehtiä sekä MPKL:n materiaalia. 

  

Sähköistä postia? 

 

Kiltamme jäsensihteerinä on aloittanut Vesa 

Niemenmaa vesa.niemenmaa(at)fudoshin.fi. 

Korjaukset jäsenrekisteriin – mm. 

osoitteenmuutokset – pyydetään ilmoittamaan 

jatkossa Vesalle. 

Varmistathan Vesalta, että tiedossamme on 

toimiva sähköpostiosoitteesi. Tee se nyt! 

 

 

Tulevat tapahtumat: 
 

- Syyskokous: Porin Seudun Tykistökillan 

syyskokous pidetään keskiviikkona 19.10 klo 

17.30 ravintola Liisanpuiston auditoriossa.  

Kokousesitelmän pitää hätäkeskuspalvelujen 

johtaja Marko Nieminen. 

Hallitus kokoontuu ½ tuntia ennen 

syyskokouksen alkamista eli klo 17.   

 

- Perinnetykki: Torstaina 13.10  klo 13.10. 

kokoonnutaan perinnetykille. Kukkalaitteen 

laskemisen jälkeen juomme päiväkahvit 

läheisessä kahvilassa. 

 

- Kiltajuhla ja pääkillan syyskokous pidetään 

Niinisalon kerholla lauantaina 29.10. Päivän 

vietto alkaa seppeleenlaskulla klo 11.30 – 

juhlat ja kokous ovat ohi suunnilleen klo 16. 

Ilmoittaudu maksamalla ateriamaksu oheisen 

liitteen ohjein. 

Menemme omilla autoilla porukkakyydein. 

Kyydeistä voimme sopia sähköpostein tai 

vaikkapa omassa syyskokouksessamme. 

 

11.30 Seppeleenlasku  

12.00 Lounas  

13.00 Päiväjuhla  

15.00 Syyskokous 

 

Ilmoittaudu heti kirjeen saatuasi, jotta 

osaamme värvätä sopivan määrän autoja 

kuljettajineen. Asuna on tumma puku ja 

kunniamerkit.  

 

Tervetuloa mukaan killan tilaisuuksiin! 

  

 

PS. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksusi on 

vielä maksamatta, hoida asia pikaisesti 

maksamalla 25 euroa Porin Seudun 

Tykistökillan tilille 126935-145204 Nordea 

Pankkiin. Varmistat mm. lehtien saamisen. 


