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1. YLEISTÄ 

Kertomusvuosi oli Viestiosaston 65. toimintavuosi.   

Viestiosaston toiminta jakautui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kautta 
järjestettyyn reserviläisten vapaaehtoiseen koulutukseen ja yhdistyksen järjestämään 
perinteisempään yhdistystoimintaan. 

Toimintavuonna pääpaino oli ammuntatapahtumissa sekä Viesti- ja 
Johtamisjärjestelmätoimialan (JOJÄ) kurssien ja harjoitusten järjestämisessä MPK:n kautta. 
Jäsenistöä aktivoitiin myös jäsentapahtumilla, kuten toimintapäivä ja joulupöytä. 

Viestiosasto vaikutti vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä eri toimielimissä olevien 
edustajiensa kautta. Puolustusvoimien sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen 
suuntaan yhteistyötä pidettiin yllä.  

2. HALLINTO  

Syyskokouksessa 21.11.2013 valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut 
hallituksen jäsenet. Hallitus järjestäytyi 9.1.2014, jolloin päätettiin alla oleva tehtäväjako. 

Puheenjohtaja    ltn Erkka Suopanki  
Varapuheenjohtaja, jäsenupseeri ltn Antti Kuisma 
Sihteeri     ltn Jarmo Tukiainen 
Talous- ja koulutusupseeri  kapt Tero Oittinen 
Ampumaupseeri 1   ylil Tapani Nieminen 
Ampumaupseeri 2   ltn Mikko Leskinen 
Valmius- ja yhteysupseeri  kapt Pekka Rintala 
Tiedotusupseeri   vänr Santeri Jortikka 
Liikuntaupseeri    ltn Ilkka Väänänen 

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen yhdeksästä jäsenestä 
kokouksiin osallistui keskimäärin 6 jäsentä. 

3. TOIMINNANTARKASTUS 

Kertomusvuonna toiminnantarkastajina toimivat syyskokouksessa 2013 valitut Perttu Puska 
ja Antti Pokela. Varatoiminnantarkastajina olivat Jussi Liesiö ja Jukka Rintala. 

4. JÄSENISTÖ 

Viestiosaston jäsenmäärä oli toimintavuoden 2014 lopussa 177 henkilöä, jossa oli lisäystä 2 
henkilöä verrattuna vuoden 2013 lopun tilanteeseen. Nuorisojäseniä (synt. 1986 tai myöh.) 
oli 47 eli 26,5 %. 35 vuotiaita tai sitä nuorempia jäseniä oli 73 eli 41,2 %. Kunniajäseniä olivat 
Markku Kiikka, Kari Kiravuo ja Timo Rajamäki. 

5. EDUSTUS JA YHTEYDET SIDOSRYHMIIN 

Valmius- ja yhteysupseerimme Pekka Rintala kuului Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n (HRUP) 
hallitukseen ja on toiminut piirin varautumistoimikunnan puheenjohtajana vuoden 2011 
lopusta lukien. Varautumistyöryhmän tulokset on noteerattu myös Suomen 
Reserviupseeriliitossa (RUL), jonne perustettiin liittotason varautumistoimikunta. Pekka 
Rintala on myös RUL:n toimikunnan johdossa ja hänet palkittiinkin ansaitusti 
Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä – palkinnolla. 

Helsingin Reserviupseeripiirin kokouksissa Viestiosaston edustajana oli puheenjohtaja Erkka 
Suopanki ja sihteeri Jarmo Tukiainen. 
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Viestiupseeriyhdistys ry:n (VUY) ja Maanpuolustuksen viestisäätiön (MPVS) hallituksissa 
Viestiosaston edustajana oli Pentti Launonen ja korkeakoulujen edustajana Jussi Liesiö. 
Viestisäätiön kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä toimi Pekka Rintala. 

6. 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. 

Yhteistilaisuus viestialan järjestöjen kanssa ei toteutunut johtuen vähäisistä 
etukäteisilmoittautumisista, mutta yhteistoiminnan suunnittelua ja tiedottamista 
yhteistilaisuuksista jatketaan. 

Viestiosasto osallistui aktiivisesti yhteistoimintaan MPK:n Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön 
(KOTU) kanssa etenkin viestialan kurssien, harjoitusten ja vapaaehtoisten 
kertausharjoitusten (VEH) suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Viestiosasto osallistui myös HRUP:n varautumistyöryhmien toimintaan. 

7. KOULUTUSTOIMINTA 

Yhdistyksen varsinainen koulutustoiminta on kanavoitu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) kautta. Monet Viestiosaston jäsenet toimivat koulutus- ja johtotehtävissä MPK:n 
kursseilla, joita ovat Puolustusvoimien tilaamat vapaaehtoiset harjoitukset (VEH), MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia palvelevat kurssit (SOT) ja MPK:n varautumis- ja turvallisuuskurssit 
(VARTU). Viestiosasto on ollut vahvasti mukana Helsingin koulutus- ja tukiyksikön 
johtamisjärjestelmäkoulutusjoukkueen (viestikoulutuspankki) perustamisessa 1990-luvulla, 
ja toimii edelleen sen taustatukiyhdistyksenä järjestökentässä. 

Helsingin JOJÄ-koulutusjoukkuetta johti jäsenemme Jyri Putkonen. Vuonna 2014 
joukkueessa oli 41 henkilöä, joista aktiivisesti kouluttamassa noin 25. Aktiivisista 
kouluttajista noin 7 eli 28 % oli Viestiosaston jäseniä. Koulutusjoukkue toteutti seuraavat 
kurssit, harjoitukset ja tukitehtävät: 

 1.2. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J, 1. Jakso (kurssi, tuki) 

 1.2. Esikunnan viestilaitteet (kurssi) 

 8.2. Reservin esikuntaupseerikurssi 1 (kurssi, tuki) 

 1.3. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J, 2. jakso (kurssi, tuki) 

 22.3. Kyberturvallisuus, peruskurssi (kurssi) 

 22.3. Tilannekuvajärjestelmän käyttö 1 (kurssi) 

 22.3. Viestikurssi 1 (kurssi) 

 4.4. Esikunnan johtamisjärjestelmäharjoitus (kurssi, tuki) 

 4.4. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J, 3. jakso (kurssi, tuki) 

 4.4. Reservin esikuntaupseerikurssi 2 (Esik-E) (kurssi, tuki) 

 25.4. Elektroninen sodankäynti (ETELÄ-14 harjoitus, kurssi) 

 25.4. Yhtymän viestijärjestelmäharjoitus M80+esikunta (ETELÄ-14 harjoitus/kurssi) 

 16.5. Uuden taistelutavan viestitoiminta ja –laitteet, Syndalen (tuki) 

 23.5. Komppanian komentopaikka ja uusi taistelutapa, Säkylä (tuki) 

 6.9. Tilannekuvajärjestelmän käyttö 2 (kurssi) 

 12.9. Kyberturvallisuus, erikoiskurssi (kurssi) 

 12.9. Uuden taistelutavan viestitoiminta ja –laitteet, Syndalen (tuki) 

 12.9. Kenttäsähkö (kurssi) 
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 19.9. Pahkis viestiryhmä (tuki) 

 27.9. Sotilaskotiliiton esikuntatyöskentelyn kurssin johtamisjärjestelmä (tuki) 

 3.10. Perustamiskeskusten esikuntatyöskentely, johtamisjärjestelmä (tuki) 

 4.10. Radioasema ja radioliikenne (kurssi) 

 14.11. Esikunnan johtamisjärjestelmä (kurssi) 

 15.11. Sähköt poikki - varautuminen kaupungissa (kurssi) 

 27.11. JOJÄ-kouluttajien info ja glögi (kurssi) 

Lisäksi toimialan johtajat ja kouluttajat pitivät lukuisia suunnittelukokouksia kursseista, 
käytännön työskentelyiltoja erityisteemoista (kyber, radio), yhteistoimintakokouksia 
KAARTJR JOJÄ-sektorin kanssa sekä johtoryhmän kokouksia. Koulutusjoukkue tuki koko 
Etelä-Suomen piirin/ESSL aluetta. Hallinnollisesti toimialan alla on myös 
Esikuntatyöskentelyn kurssit, joiden toteuttaminen on paljolti Stadin sissien vastuulla.  

8. AMPUMATOIMINTA 

Pistooliammuntoja järjestettiin Töölön radalla 23 kertaa, osanottokertoja oli yhteensä 87. 
Ampumavuorojen osallistumisaktiivisuus on kasvanut edellisvuodesta ja vuoroilla on käynyt 
yhteensä 17 eri henkilöä ja keskimäärin 3,8 ampujaa. 
Tutustumisammunnat järjestettiin kahdella kerhon ampumavuoroista, 25.2. ja 16.12., ja 
niihin osallistui yhteensä 9 uutta ampujaa, joista tämän jälkeen satunnaisesti on käynyt 
ammunnoissa 3 henkeä. 
Yhdellä ampumaupseerilla on SRA-tuomaripätevyys, mutta vuoroja ei olla järjestetty, koska 
ammuntojen osallistujista vain yhdellä on SRA-ampujakortti. 

Osallistuimme lokakuussa ”Jääkärin Yö III” partioammuntakilpailuun Santahaminassa neljän 
jäsenemme muodostamalla ”Viestiosasto” -partiolla, johon kuuluivat Antti Kuisma, Niko 
Hämäläinen, Arttu Sund ja Erkka Suopanki. Muutamasta hyvästä rastisuorituksesta 
huolimatta partiomme kokonaistulos jäi tällä kertaa vaatimattomaksi. 

Loppuvuonna järjestimme jäsenillemme ampumakilpailun, johon oli mahdollisuus osallistua 
kaikilla loka-joulukuun ampumavuoroillamme Töölön radalla. Ampumakilpailussa neljä 
osallistujaa saavutti tasatuloksen: Niko Hämäläinen, Ari Viitala, Antti Danska ja Elias Ruutti. 
Antti Danska arvottiin voittajaksi, palkinnon ollessa 50 euron arvoinen lahjakortti Inttistore 
myymälään. 

9. LIIKUNTATOIMINTA 

Viestiosaston liikuntatoiminta keskittyi toimintavuonna lähinnä ampumatapahtumiin ja 
tiedottamiseen piirin ja muiden järjestämistä liikuntatapahtumista. 

Järjestimme loppuvuonna liikuntakilpailun, jossa loka-joulukuun aikana tehdyt ja 
Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin kirjatut suoritukset laskettiin mukaan. 
Kuntokorttiin merkitty suoritus voi olla kävelyä, pyöräilyä, juoksua, ammuntaa, uintia jne. 
Voittajaksi selvisi Teemu Oksanen kintereillään tasapisteillä Jarmo Tukiainen ja Erkka 
Suopanki. Voittajan palkinto oli 50 euron lahjakortti Intersport myymälään.  

10. MUU TOIMINTA 

Vuoden 2014 aikana Viestiosasto järjesti itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
myös seuraavat tapahtumat: 

 24.03. Kevätkokous Katajanokan Kasinolla (HRUP:n yhteiskevätkokoukset). 
Kokouksen jälkeen oli piirin järjestämä esitelmä, jonka piti Pääesikunnan 
viestintäosastolta Mikko Harjulehto aiheesta ”Afganistan ja ISAF – 
Sotilaskriisinhallinnan haasteet ja mahdollisuudet”. 
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 10.05. Reservi tutuksi (RETU) -infotapahtuma Helsingin Kampissa, johon 
Viestiosasto osallistui omalla esittelypisteellä. Esillä oli sekä vanhempaa että 
uudempaa viestikalustoa. Järjestäjinä toimivat HRUP ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ry kerhoineen. 

 23.08. Toimintapäivä –tapahtuma jäsenille Santahaminassa. Rasteina oli 
ammuntaa, käsikranaatin tarkkuusheittoa, kaluston tunnistamista, saunomista ja 
uimista sekä lopuksi grillaamista ja Kerholla käynti. Tiukan kilpailun ja lopulta 
arvonnan tuloksena voittajaksi selvisi Niko Hämäläinen, palkintona liiton lahjoittama 
Fiskarsin kenttälapio RUL:n logolla.  

 26.11.  Syyskokous Katajanokan Kasinolla. 

 26.11.  Avoin esitelmä Katajanokan Kasinolla aiheesta ”Ajankohtaista 
kyberturvallisuudesta”, pitäjänä tunnettu Kyberturvallisuus-alan professori Jarno 
Limnéll Aalto-yliopistosta. 

 26.11.  Joulupöytä Katajanokan kasinolla. 

 27.11.  Viesti- ja Johtamisjärjestelmätoimialan (JOJÄ) kouluttajien info- ja 
palkitsemistilaisuus yhdessä MPK:n kanssa. Vuoden viestikouluttajana Viestiosasto 
palkitsi Antti Matinlaurin. 

 24.12. Kunniavartioon osallistuminen Tornion sankarihaudoilla, järjestäjinä Tornion  
Reserviupseerit ry ja Tornion Reserviläiset ry. 

11. 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 25 jäsenkirjettä sähköpostitse.  

12. TALOUDELLINEN TILA 

Yhdistyksen vakaa taloudellinen tila selviää taseesta. 

 

Helsingissä 23.03.2015 

HALLITUS 

http://www.viestiosasto.net/

