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Kesä on saapunut ja yhden jos toisenkin viestimiehen ajatukset ovat varmaan
kesälomissa. Vaan katse on jo tulevaan loman jälkeiseen aikaan, ja tässä on poimintoja
loppukesän ja alkusyksyn tapahtumista.

Tulevia tapahtumia
Valtakunnalliset Viestimiespäivät 20.-21.8.2022 Turussa

Valtakunnalliset Viestimiespäivät vietetään tänä vuonna Turussa 20.-21.8.2022.
Tapahtumapaikkana on Forum Marinum, joka on merenkulun valtakunnallinen
vastuumuseo ja meripuolustuksen museo sekä toiminallinen merikeskus. Erittäin
suositeltava vierailukohde muutenkin. Käyntiosoite on Linnankatu 72, 20100 Turku.
Tapahtuman suojelijana on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK)
johtaja kommodori Juha Ravanti.
Järjestelyistä huolehtivat Varsinais-Suomen Viestikilta ja Viestikiltojen liitto. Tapahtuma on
yhteinen ja avoin kaikille toimijoille viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisessa ja
ammatillisessa kentässä.
Katso lisätietoja liitteenä olevasta kutsusta sekä
https://www.viestikiltojenliitto.fi/wp-content/uploads/VMP2022kutsu.pdf.

https://www.viestikiltojenliitto.fi/wp-content/uploads/VMP2022kutsu.pdf
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Kimppakyytien järjestämisestä olkaa yhteydessä <kehen?>

Hamina Tattoo 16.7.2022

Etelä-Suomen kiltapiiri tekee lauantaina 16.7. retken Haminaan. Piiri on hankkinut lippuja
Hamina Tattoon marssishowesitykseen, joka alkaa klo 14. Piirin retkelle on seuraava
aikataulu:

klo 9:30 lähtö Helsingin Rautatientorilta Mikonkadun pysäkiltä
klo 11 lounas L & C Fellmanni Johtajantie 12, Loviisa Fellmanni
n. klo 12 matka jatkuu
n..klo 13:30 Haminassa
klo 14:00 marssishow Hamina Bastioni Marssishow | Hamina Tattoo
n. klo 17 esityksen päätyttyä lähtö paluumatkalle
Omakustanteinen kahvitauko sopivassa välissä ja paikassa.
n. klo 19 Helsingissä

Marssishow kestää noin kaksi tuntia. Kiltapiirin paikat ovat vasemman päätykatsomon
keskiosassa riveillä 8—11.

https://fellmanni.com/
https://www.haminatattoo.fi/ohjelma/marssishowt/
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Mukaan voivat tulla piirin jäsenyhdistysten (eli kiltojen tai niiden paikallisosastojen)
henkilöjäsenet. Retken hinta on vain 60 €. Hintaan sisältyy marssishow-lipun lisäksi
bussimatkat ja lounas.

Mukaan voi ilmoittautua minulle niin kauan kuin tilaa on. Yhteystiedot ovat alla. Mukaan
mahtuville lähetetään kiltapiirin tilinumero, jolle omavastuuosuus maksetaan.

Timo Elolähde
Etelä-Suomen kiltapiiri ry, puheenjohtaja
timo.elolahde@outlook.com
puh 040 8304097

Saarmaa-seminaari 23.9.2022

Syyskuussa järjstetään jälleen suosittu Saarmaa-seminaari, jossa käsitellään paikallispuolustuksen
johrtamiselle ajankohtaisia aiheita. Seminaarin keskuspaikka on Riihimäki ja alueellisia
osallistumispaikkoja on Uudellamaalla Santahaminassa. Kiltamme yhteyshenkilö Santahaminan
järjestelyille on Pekka Kastemaa.

Ilmoittautumiset seminaariin 15.9.2022 mennessä Viestikiltojen liiton sihteerille Carl-Magnus
Gripenwaldtille osoitteeseen sihteeri@viestikiltojenliitto.fi. Lisätietoja oheisessa kutsussa.

mailto:timo.elolahde@outlook.com
mailto:sihteeri@viestikiltojenliitto.fi
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Koulutus ja kurssit

MPK

Kannattaa seurata MPK:n sivuja ja katsoa koulutuskalenterista itseään kiinnostavia
kursseja. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
Syksyn pääkaupunkiseudun tarjonnassa pitäisi olla ainakin seuraavat kurssit:

- JOJÄ Taistelijamn perusviestiedot ja –taidot
- Elektronisen suojautumisen perus- ja jatkokurssit
- Sotilas-HF
- MATI2
- Arjen viestijärjestelmien perus- ja jatkokurssit

MPK tarjoaa laadukkaan lähiopetuksen lisäksi paljon verkko-opiskelumahdollisuuksia.

Kiltojen koulutukset

UVK järjestää webinaarin kriisiolojen viestitoiminnan järjestämisestä. Kokemuksistaan
Punaisen ristin operaatioista mm. Bangladeshissa ja Haitilla kertoo ICT-delegaatti Erik
Finskas. Alustava ajankohta on elokuun lopussa, tiedotamme myöhemmin kun tarkka aika
on varmistunut.

Liikunta

Pitäkää huolta toimintakyvystänne ja käykää myös liikkumassa monipuolisesti. MPK
järjestää myös syksyllä erinomaisia Military cross training –tapahtumia, joihin voi tulla
kohentamaan varsinkin lihaskuntoaan. Kalenterissa on nyt päivät 24.8. ja 8.9.
Ilmoittautuminen MPK:n kurssikalenterin kautta.

Muu UVK:n asia

Viestikiltojen liiton 60-vuotisen taipaleen kunniaksi julkaistaan historiikki. Liiton historiikissa
on jokaisella killalla oman historiansa esittelyosuutensa. UVK:n osuus kaipaa vielä lisää
valokuvia historian varrelta. Kaivakaa arkistojanne ja lähettäkää kuvianne historiikkia
kokoavalle Pekka Kastemaalle.

Muu asia

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
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Viestiosaston toimintapäivä Santahaminassa lauantaina 3.9.2022.

Perinteinen Viestiosaston Toimintapäivä järjestetään näillä näkymin
Santahaminan varuskunnassa LA 3. syyskuuta. Ohjelmassa on ammuntaa,
erilaisia tehtävä- ja koulutusrasteja, saunomista, uintia ja grillausta
Teerisaunalla, mm. perinteistä merilohen valmistusta nuotiolla. Ja tietenkin
rentoa ja mukavaa yhdessäoloa! Kulujen (muonitus, sauna ja panokset)
kattamiseen osallistumismaksu on luokkaa 30 euroa.Tästä tulee infoa
myöhemmin, kun asiat varmistuvat.

Aurinkoista kesää kaikille. Ylläpitäkää viestimiestaitojenne lisäksi myös toimintakykyänne
kesän aikana. Sää ei ainakaan voi olla (teko)syynä liikkumattomuudelle. Muistakaa että
PV tarjoaa myös kertausharjoitusvuorokaudenkin toimintakyvyn osoittamisesta.
KH-vuorokauden saa hyväksyttyjen ammunta-, kuntotesti- ja suunnistustapahtumien
suorittamisesta.

Uudenmaan viestikillan hallitus


