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KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2022
UVK:n hallitus kutsuu jäsenistön koolle killan kevätkokoukseen, joka pidetään tiistaina
15.3.2022, alkaen klo 18.30. Kokoupaikkana Aalto yliopisto, Otaniemi, TUAS-talo,
Maarintie 8, huone 1593, sekä etäyhteys Zoom-palvelussa. Etäyhteyden linkki lähetetään
kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta. Ilmoittautumiset osoitteeseen
sihteeri@uudenmaanviestikilta.fi.
Etäyhteys on toteutettu Zoom-palvelun kautta. HUOM! Etäyhteys toimii Internet-selaimella
ja tätä ohjelmaa ei tarvitse välttämättä asentaa, vaikka palvelu sitä tarjoaa
.exe-asennustiedostoa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat;
1. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021,
2. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle,
3. Ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua jäsenten ilmoittamat asiat kiltahallitukselle ja
seuraavien kokousten kutsutavoista.
Tervetuloa!
Uudenmaan Viestikilta ry.:n hallitus

Tulevia tapahtumia
5.3. Viestiaselajin vuosipäivä
- Viestikiltojen Liiton kevätkokous ja Viestiaselajin vuosipäivän juhla. Museo Militaria
https://www.viestikiltojenliitto.fi/?event=viestikiltojen-liiton-kevatkokous-ja-viestiasela
jin-vuosipaivan-juhla
- Sotilasradioamatööriasemien aktivointia (OI)
13.3. Talvisodan päättymispäivä
15.3. UVK Kevätkokous
23.4. Kouvolan sotilasradiopäivät
Mielenkiintoisia aiheita tarjolla. Ohjelma kannattaa katsoa tästä:
https://putkiradiomuseo.fi/tapahtumat/
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27.4. Kansallinen veteraanipäivä
15.5. Kaatuneiden muistopäivä
26.5-29.5.RESUL:n Four Day March -etämarssitapahtuma
https://www.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/resuln-four-day-march-etamarssitapahtuma/
Ilmatorjuntamuseon suosittu ja erinomaisen hyvä yleisöluentosarja jatkuu taas tänäkin
keväänä. Aikataulu saattaa vielä elää, ajankohtaiset tiedot löytyvät museon sivuilta
https://ilmatorjuntamuseo.fi/ajankohtaista/

Koulutus ja kurssit
MPK
MPK:n viestiaiheiset kurssit Helsingin piirissä painottuvat syksyyn tai loppuvuoteen.Seuratkaa tarjontaa kurssikalenterissa ja tiedotamme myöhemmin kurssien
varmistuttua.
Lisäksi MPK:n tarjonnassa on hyviä ajasta ja paikasta riippumattomia verkkokursseja,
kuten:
- Taktiikan kieli, verkkotuettu itseopiskelu, PVMoodle, 14.1.2022 - 15.12.2022
- Sotilasjohtamisen teoriaopinnot 2022, PVMoodle 15.2.2022 - 30.11.2022
- Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot 2022, PVMoodle 15.2.2022 - 30.11.2022
Jos tässä voi suositella, niin aivan erinomainen kurssi on tuo Sotilasjohtamisen
teoriaopinnot 2022 sotilasympäristöön, mutta lisäksi erityisen hyvä siviilielämään
henkilöille, joilla ei vielä ole liike-elämän johtamiskokemusta ja ovat aloittamassa
esimiehenä työskentelyn.
Taktiikan kieli -kurssi on erinomainen, sen lisäksi että saa oppia kurssin nimen mukaisesta
aiheesta, mutta lisäksi saa käsityksen millainen on hyvin rakennettu ja ohjattu
verkkokurssi. Tällekin suositukset.
Ilmoittautuminen osoitteessa https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri. Huomatkaa
että PV:n vaatimusten mukaisesti SOTVA-kursseille ilmoittautumisaika päättyy jo
kuukautta ennen kurssin alkua. Kursseille voi ihan hyvin ilmoittautua tässä
epävarmassakin tilanteessa, ilmoittautuneet saavat automaattisesti tiedon uudesta
ajankohdasta jos kurssit siirtyvät sekä ilmoittautuminen säilyy.

Pirkanmaan Viestikilta
Arjen välineet -jatkokurssi, PIRKMALTSTO 23.4.-24.4
https://www.pviestikilta.fi/?event=arjen-valineet-jatkokurssi-pirkmaltsto

Tehdään oma Viestin perusteet -kurssi
Suunnitteilla on kurssi viestin perusasioista ja kenttäviestivälineistä. Sisältö ja ajankohta
ovat vielä auki, nyt onkin erinomainen tilaisuus vaikuttaa niihin sekä ilmoittautua joko
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kurssilaiseksi tai kouluttajaksi. Todennäköinen ajankohta on loppukeväästä/alkukesästä.
Ilmoittautumiset ja toiveet Jounille, jouni.salmi@uudenmaanviestikilta.fi.

Liikunta
Valmistaudu RESUL:n etäliikuntatapahtumaan esim. kävelemällä sinulle sopivia matkoja
kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käy RESUL:n sivulla ja valitse matka jonka aiot
kävellä.
Niin, kaikki liikunta on hyvästä, ei vain marssi kerran vuodessa. Oletko jo asentanut
MarsMars -sovelluksen puhelimeesi? Jos et vielä ole tehnyt sitä, niin tee se nyt. Se on
PV:n tarjoama palvelu, joka soveltuu myös reserviläisten ja muiden kuntoilijoiden käyttöön.
Se on saatavissa Android- ja iPhone-puhelimiin. MarsMars kuntoilemaan!
MPK:n tarjonnassa on myös monipuolisesti erilaisia liikunta- ja ammuntatapahtumia, joihin
osallistumista suositellaan.

UVK:n historiatietoja etsitään jäseniltämme
VKL:n historiikkiin tulee osuus UVK:n historiasta. Kyseessä on 60-vuotishistoriikki.
Kirjoitustyö tehdään maaliskuun aikana.
Löytyykö sinulta esim. valokuvia tai muuta aineistoa, joka liittyy Uudemaan Viestikilla
toimintaan käytettäväksi killan historiikissä? Käy läpi valokuvasi sekä arkistosi ja ota
yhteyttä historiikin kirjoittajaan pekka.kastemaa@uudenmaanviestikilta.fi.

Yhteystiedot ajan tasalle
Päivittäkää myös yhteystietonne sihteerille mikäli niissä on muutoksia.
Hyvää kevään odotusta, pitäkää viestimiestaitoja yllä ja mars mars ulkoilemaan
kevätaurinkoon!
Uudenmaan viestikillan hallitus

