JÄSENTIEDOTE 2/2017
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys kiltasisaret ja –veljet
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry:n kevätkokous pidettiin maaliskuun 30. päivänä 2017
Kainuun Tykistörykmentin esikunnassa. Kokoukseen osallistui 11 kiltalaista, mikä on
normaali määrä näihin yleisiin kokouksiin.
Killan kotipesä, niin hallituksen kokouksille kuin muille kokouksille, on muotoutunut
tykistörykmentin esikuntaan ja mikäs sen hienompaa. Esillä ovat niin perinteet kuin
nykyisyys ja mahdollisuus tavata epäsuoran tulen ammattilaisia ja asiantuntijoita.
Erityisesti haluan tässä yhteydessä onnitella kahta kiltamme jäsentä heidän työstää myös
Kainuun Prikaatin killan eteen. Heidän panos kiltatoimijoina on erittäin merkittävä ja oli
kunnia olla paikalla KaiPr:n vuosipäivänä, kun heidät huomioitiin. Tuore KaiPr:n killan
kunniapuheenjohtaja sai vastaanottaa pienoislipun ja Kari Sutinen huomioitiin kiltaristillä.
Onnittelut.
Lisäksi haluan tuoda esille kiltaveli Antti Haapalaisen, joka on tutkinut ja tallentanut paljon
perinnejoukkojemme historiaa. Olette voineet lukea kiltamme kotisivuilta Antin kokoamaa
Krh.K-JR31 sotatietä ja tulossa on 6.-KTR18 sotatie. Aneistoa on niin paljon, että
nykyisellä palvelintilalla emme voi julkaista kaikkea. Ainakaan tällä hetkellä.
Aika rientää ja toivottavasti tapaamme mahdollisimman monta kiltalaista Nurmeksessa
Lokinkankaalla perinnepäivänä 17.6. Sitä ennen tykinhuoltokurssi Museo Militariassa
Seppo Möllerin johdolla ja osallistuminen Raatteen marssille.
Lisää tulossa olevista tapahtumista näet tapahtumakalenterista
Maanpuolustusterveisin Timo Härkönen
Pj KAITHK
KEVÄTKOKOUS
Kokouksen aluksi Kainuun tykistörykmentin komentaja
everstiluutnantti Marko Palokangas piti esitelmän aiheesta epäsuoran
tulen nykyvaihe ja tulevaisuus. Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen ja
herätti tilaisuuden osallistujissa useita kysymyksiä.
Kokousväeltä vielä kerran lämmin kiitos komentajalle
Everstiluutnantti Marko Palokangas esitelmöi

Killan jäsenet seuraavat esitelmää ja miettivät kysymyksiä.
Taustalla näkyy Kari Sutisen suunnittelema killan lippu.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen puheenjohtajana toimi kiltaveli ja Kainuun Prikaatin killan kunniapuheenjohtaja
Heikki Visti. Sihteerin tehtävät lankesivat totuttuun tyyliin killan sihteeri Tero Viirulle.
Killan puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen vuodelta 2016.
Rahastonhoitaja, Tapani Väisänen, esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös vahvistettiin ja
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Muita asioita ei ollut, joten ehdittiin vielä nauttia kokouskahvit sämpylän kera ennen
kotimatkaa.
.

Tapahtumakalenteri 2017
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Tykkihuolto: Hämeenlinna Museo Militaria
Vierailu KaiTR:n leirille Heinuun
Raateen marssiin osallistuminen.
Kainuun tykistörykmentin ja killan perinnepäivä:
Seppeleenlasku perinnejoukkojen muistomerkeille
Nurmeksessa Lokinkankaalla.
Jyrkänkosken museoalueen avajaiset Kuhmossa
Kotiväenpäivään osallistuminen.
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Kainuun maanpuolustusjuhla,
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Kiltaesitelmä, Kainuun prikaatin kilta
Vierailu KAITR-leirille Vuosankaan
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Syyskokous ja pikkujoulu

