HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
YLEISTÄ
Kertomusvuosi oli Viestiosaston 63. toimintavuosi.
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Viestiosaston toiminta jakautui Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) kautta
järjestettyyn reserviläisten vapaaehtoiseen koulutukseen ja yhdistyksen järjestämään
perinteisempään yhdistystoimintaan. Viestiosasto vaikutti vapaaehtoisessa
maanpuolustuskentässä laajalti eri toimielimissä olevien edustajiensa kautta.

Toimintavuonna jatkettiin toimivaksi ja molempia hyödyttäväksi todettua yhteistyötä
Uudenmaan Viestikillan kanssa. Myös Puolustusvoimien sekä reserviläis- ja
maanpuolustusjärjestöjen suuntaan yhteistyötä pidettiin yllä. Jäsenistöä aktivoitiin
usealla jäsentapahtumalla.

HALLINTO
Syyskokouksessa 17.11.2011 valitut hallituksen jäsenet olivat:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
talousupseeri
ampumaupseeri1
ampumaupseeri2
koulutusupseeri
liikuntaupseeri
yhteysupseeri
tiedotusupseeri
jäsenupseeri
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Pentti Launonen
Perttu Puska
Jarmo Tukiainen
Tero Oittinen
Mikko Leskinen
Tapani Nieminen
Marko Nordberg
Lauri Tolvas
Pekka Rintala
Erkka Suopanki
Santeri Jortikka

Syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen
jäsenet. Hallitus järjestäytyi 11.01.2012.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa, joista sähköpostitse 2 kertaa.
Hallituksen yhdestätoista jäsenestä kokouksiin osallistui keskimäärin seitsemän.

JÄSENISTÖ
Viestiosaston jäsenmäärä oli toimintavuoden 2012 lopussa 168 henkeä, jossa lisäystä
3 henkeä vuoden 2011 lopun tilanteeseen. Tästä 49 on nuorisojäsentä ja 3
kunniajäsentä.

EDUSTUS JA YHTEYDET SIDOSRYHMIIN
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n piirin kokouksissa Viestiosaston varsinaisena
edustajana oli Pentti Launonen ja varalla Perttu Puska. Suomen Reserviupseeriliiton
liittokokouksissa Viestiosaston varsinaisina edustajina olivat Pentti Launonen ja
Perttu Puska sekä varalla Jarmo Tukiainen.
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Kertomusvuonna toiminnantarkastajina toimivat syyskokouksessa 2011 valitut Juha
Biström ja Ilkka Väänänen. Varatoiminnantarkastajina olivat Jukka Rintala ja Antti
Pokela.

TALOUDELLINEN TILA
Yhdistyksen vakaa taloudellinen tila selviää taseesta.

TOIMINTA
Toimintavuonna pääpaino oli ammunta- ja esitelmätilaisuuksissa sekä vapaaehtoisten
harjoitusten järjestämisessä MPK ry:n kautta. Jäseniltä saadut mielipiteet ovat
vahvistaneet näiden painotusten vastaavan jäsenkunnan kantaa.
Vuoden 2012 aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat:


26.3. kevätkokous Katajanokan Kasinolla, HRUP:n yhteiskevätkokouksen
yhteydessä



9.6. saunailta Vuosaaren reserviläisten majalla



28.11. syyskokous Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen Elektroniikan,
tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan tiloissa



28.11. esitelmä aiheesta "Kybersodankäynti"; esitelmän piti DI osastoinsinööri
Anssi Kärkkäinen



29.11. viestikouluttajien glögi- ja palkitsemistilaisuus yhdessä MPK:n kanssa.
Vuoden viestikouluttajana palkittiin Caj Lövegren ja vuoden nuorena
viestikouluttajana Santeri Jortikka.



Pistooliammuntoja järjestettiin 23 kertaa Töölöntorin radalla

Lukuisat Viestiosaston jäsenet toimivat viestin koulutustehtävissä MPK ry:n
kursseilla, ml. Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen järjestäjinä.
MPK Helsingin KOTUn viesti- ja johtamisjärjestelmätoimialalla toimi viime vuonna
34 henkeä, joista aktiivisesti kouluttamassa noin 20 henkilöä. Vuonna 2012 MPK
toteutti seuraavat kurssit, harjoitukset, tapahtumat ja tukitehtävät:


04.02. Esikunnan viestijärjestelmä



23.03. Esikunnan tietojärjestelmä



14.04. Valtakunnallinen HF-radioliikenneharjoitus TURVA-2012



20.04. Esikunnan johtamisjärjestelmäharjoitus



07.09. KYBER-sodankäynnin erikoiskurssi



29.09. Viestivälineet ja viestittäminen
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06.10. Radioasema ja radioliikenne



03.11. Sähköt poikki -varautumiskoulutus



16.-18.11. Yhtymän viestijärjestelmä M80 ja KSL
Tukitehtävät:



Viestimiespäivien viestikalustorastit 50v Upinniemessä 11.-12.8.



Komppaniakurssin viestiosuus 21.-23.9.
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TIEDOTUSTOIMINTA
Kaikille reserviläisille tarkoitetuista tilaisuuksista tiedotettiin erillisin ilmoituksin
Helsingin Reservin Sanomissa, sähköpostilla, Viestiosaston Internet-sivuilla ja
LinkedIn-ryhmässä.
Yhdistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.viestiosasto.net. Lisäksi
käytimme sähköpostiviestintää jäsenistölle jäsenkirjeiden sijaan, jotta säästämme
varoja muun muassa ampumatoimintaan. Vuoden aikana lähetettiin jäsenistölle
kahdeksan jäsenkirjettä sähköpostitse.

LIIKUNTATOIMINTA
Viestiosaston liikuntatoiminta keskittyi toimintavuonna ampumavuoroihin.
Osallistuimme Kesäyön Marssiin kesäkuussa.

YHTEISTOIMINTA
Viestiosasto toimii yhteistyössä monien maanpuolustusjärjestöjen kanssa toisaalta
toimielimissä olevien edustajien kautta, mutta toisaalta myös henkilökohtaisten
kontaktien kautta. Uudenmaan Viestikilta on kutsuttu yhteisiin kevät- ja
syyskokousesitelmiin. Uudenmaan Viestikillalla on ollut myös oikeus osallistua
Viestiosaston hallituksen kokouksiin edustajiensa välityksellä.
Lisäksi Viestiosasto osallistui aktiivisesti yhteistoimintaan toisten kerhojen ja
yhdistysten kanssa sotilaallisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet HRUP:n varautumisen työryhmän toimintaan.
Yhteistyötä Sähköinsinöörikillan ja muiden viestialan järjestöjen kesken on
syvennetty, aloittamalla mm. Sähköinsinöörikillan, Sähköinsinööriliiton,
Elektroniikkainsinöörien seuran, Viestiupseeriyhdistyksen ja Sähköklubin
yhteistapahtumien suunnittelu vuodelle 2013.
Helsingissä 25.3.2013
HALLITUS

