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KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2023
Uudenmaan Viestikilta ry:n hallitus kutsuu jäsenistön koolle killan sääntömääräiseen
kevätkokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2023, klo 18.00 alkaen.
Kokous pidetään osoitteessa: Maarintie 8, 02150 Espoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat;
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022, vastuuvapauden myöntäminen vuoden
2022hallitukselle, ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua jäsenten ilmoittamat asiat
kiltahallitukselle ja seuraavien kokousten kutsutavoista.
Kokouksen jälkeen kello 19 alkaen on vuorossa esitelmä, jonka aiheesta kerrotaan
jäsenistölle sähköpostitse lähetettävässä kevätkokouksen kutsussa.
Kokouksessa on saatavilla myös Viestimies 1/23 lehden ilmaiskappaleita.
Tervetuloa!
Uudenmaan Viestikilta ry.:n hallitus

Tulevia tapahtumia
Sotilasradiopäivä Kouvolassa 22.4.2023
Alustava ohjelma: 1) Jorma Risku: Ilmavoimien radiotiedustelu, osasto Hartikainen 2) Jussi
Harola: hävittäjäradion kehitys sodan aikana 3) Puolustusvoimien viestijärjestelmän
kansainvälinen kehitys.
Tilaisuus pidetään Kouvola-talolla, varuskuntakatu 11 Kouvola, lauantaina 22.4.2023 kello
10-14. Tilaisuus on avoin kaikille, pääsymaksu 15 € sisältää väliaikatarjoilun.
Ilmoittautuminen: museo@putkiradiomuseo.fi
Kuljetusta tarvitsevat ottakaa yhteyttä pekka.kastemaa@pp.inet.fi niin mennään samalla autolla.

Museo Militaria –päivä lauantaina 6.5. 2023 Hämeenlinnassa. Museon talkoopäivä. Viesti
omistaa osuuden k.o. museosta ja velvollisuutemme on siivota ympäristöä, arkistoja yms. Samalla
voi tutustua muiden viestikiltalaisten lisäksi museon tosi mielenkiintoisiin kokoelmiin sekä nauttia
lounasta ja kahvia yms museon kahviossa. Mukaan lähtevät halukkaat ottakaa yhteys
puheenjohtaja Pekka Kastemaahan yhteiskuljetusta varten: pekka.kastemaa@pp.inet.fi.
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Maanpuolustuskiltojen liitto 60 vuotta
Kiltamme on MPKL:n jäsen. Liiton kevätkokous ja juhla pidetään lauantaina 22.4. Katajanokan
kasinolla. Ks ohjelma MPKL:n kiltatiedotteet mpkl.fi  Tarkempia tietoja myös
puheenjohtaja@uudenmaanviestikilta.fi

Viestikiltojen liiton 60-vuotisjuhla ja kevätkokous la-su 4.-5.3.2023 Riihimäellä ja
Hämeenlinnassa.Ks ohjelma edellisestä kiltamme jäsentiedotteesta. Samalla mukavaa
viestimieshenkistä yhdessäoloa viestikiltaveljien kanssa.

Viestimiespäivät 2023
Kaakkois-Suomen Viestikilta järjestää Viestimiespäivät 18.-20.8. Varaa nyt jo aika kalenteristasi ja
tule mukaan viettämään kesäistä viestimiesten viikonloppua. Ohjelma ja paikka yms. kerrotaan
seuraavassa jäsentiedotteessa.

A.R. Saarmaa –seminaari 2023 on perjantaina 22.9.2023 klo 12.00 – 16.00. Jäsenillä on
mahdollisuus osallistua etänä Santahaminassa. Tervetuloa maamme mielenkiintoiseen
paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän seminaariin, jonka järjestävät
yhteistoiminnassa Puolustusvoimat,Viestiupseeriyhdistys ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.
Ilmoittautumiset sihteerille  sihteeri@uudenmaanviestikilta.fi   Killallemme etsitään seminaaria
Santahaminassa avustamaan yhteyshenkilöä. Tiedustelut puheenjohtaja@uudenmaanviestikilta.fi

Viestikiltojen liiton kotirata-ammunnat ilmakiväärillä ja –pistoolilla suoritetaan kesällä tai
alkusyksyn aikana. Killaltamme puuttuu mahdollisuus käyttää sopivaa ampumapaikkaa ja sitä
yritetään etsiä.Mahdolliset vihjeet yms. sihteeri@uudenmaanviestikilta.fi  Tarkemmat ohjeet
löytyvät Viestikiltojen liiton nettisivuilta, josta löytyvät myös tulokset. Voittajat palkitaan VKL:n
syyskokouksen -23 yhteydessä.

Koulutus ja kurssit
MPK
Viestikoulutus ja kurssit
Kannattaa seurata MPK:n sivuja ja katsoa koulutuskalenterista itseään kiinnostavia
kursseja: www.mpk.fi. Huomaa, että useimmille MPK:n kursseille on kahden viikon
ennakkoilmoittautumisaika. MPK tarkastaa yhdessä PV:n kanssa kursseille
ilmoittautuneiden taustat.

Elsu, elektronisen suojautumisen peruskurssi Helsinki 14.4.2023 - 16.4.2023
Arjen viestivälineet peruskurssi I, 2_2 Helsinki 21.4.2023 - 23.4.2023
Viestivälinekoulutus (MATI 2), jatkokurssi 1 Helsinki 6.5.2023 - 7.5.2023

Kiltojen koulutukset
Pirkanmaa Viestikillan sivulta löytyy koulutustapahtumia
https://www.pviestikilta.fi/?event=gps-teemapaiva-2
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https://www.pviestikilta.fi/?event=kartat-ja-koordinaatit-teemapaiva-4

Liikunta
Marssitapahtumia tarjolla
Brandenstein-marssi 15.4.2023 Loviisassa (25 km):
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/160737
RESUL Four Day March 18.5. - 21.5. (etämarssi):
https://resulfourdaymarch.fi/#/
18. Kesäyön marssi 10.6.2023 Tuusulassa
https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/
Salpavaellus 1. - 2.7.2023 Miehikkälässä
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/160616

Maaottelumarssi 1.9. - 30.9.2023 (10 km, etämarssi), lisätiedot tulossa myöhemmin

Uudenmaan viestikillan jäsenmaksu 2023 on 25,- € ja se maksetaan laskulla
Maanpuolustuskiltojen liiton välityksellä.

Kiltamme Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterinumero on 304 2506 – 9.

Kiltamme pankkitilin numero on FI24 5722 9020 1566 98

Kiltamme hallituksen jäsenten 2023 yhteystiedot:

Puheenjohtaja Pekka Kastemaa    pekka.kastemaa@pp.inet.fi              044 – 330 5000
Varapuheenjohtaja Jouni Salmi      jouni.salmi@iki.fi                               050 – 343 5310
Sihteeri Vilho Mäkelä                      vilho.j.makela@aalto.fi                       040 – 779 0701
Rahastonhoitaja Antti Mäki             antti.3.maki@aalto.fi
Hallituksen jäs  Raimo Nikkanen raimo.nikkanen@gmail.com 050 - 5118914
Hall jäs Carl-Magnus Gripenwaldt cm.gripenwaldt@gmail.com 040 – 020 20191
Hallituksen jäsen Juha Biström      juha.bistrom@aalto.fi
Hallituksen jäsen VKL:n yhteysmies
Santtu Vainionpää                           santtuv.vainionp@gmail.com               045 – 112 5700

Uudenmaan viestikilta on Viestikiltojen liiton ja Maanpuolustuskiltojen jäsen.

Hyvää ja liikunnallista kevään odotusta!

Uudenmaan viestikillan hallitus
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