
Ilmavoimien Viestikilta ry 50 vuotta 

Ilmavoimien Viestikillan perustamisesta tulee 5.12.2015 kuluneeksi 50 vuotta. Tätä merkkipäiväänsä 

kiltalaiset juhlistivat järjestämällä 50-vuotisjuhlan Tikkakosken varuskuntakerholla 9.10.2015. Iltajuh-

laa edelsivät jo päivällä pidetty juhlaesitelmä, jossa puhujana oli prkenr Petri Tolla. Juhlaesitelmän jäl-

keen pidettiin killan syyskokous ja kokouksen jälkeen ehdittiin vielä vierailla ilmailumuseolla ennen 

valmistautumista iltajuhlaan. 

Juhlaesitelmä 

Ilmaoperaatioharjoitus LIVEX 2015 järjestettiin 5.-9. lokakuuta. Tässä harjoituksessa oli mukana yh-

teensä noin 1500 reserviläistä, 800 henkilökuntaan kuuluvaa sekä noin 100 varusmiestä ja toimittiin 

koko valtakunnan alueella. Voi hyvin kuvitella, että harjoituksen läpivienti oli kiireistä toimintaa. Sat-

tumalta Viestikillan juhlaesitelmä ajoittui tähän harjoituksen loppupäivään. Juhlayleisö ymmärsi hyvin 

Prkenr Petri Tollan harjoitusaikataulun ja kuunteli mielenkiinnolla esitelmää. Tolla kertoi harjoituk-

sesta jonka aikana testattiin ilmavoimien taistelutavan mukaiset operatiivisen johtamisen sekä tulen-

käytön johtamisen ketjut. Juhlapuheessa 

korostettiin pohjoismaista ja Nato-yhteis-

työtä lentoharjoituksissa ja kiltalaisen ky-

symykseen kommunikointikielestä saatiin 

myös vastaus. 

Puheessaan Tolla myös painotti koulutuk-

sen tärkeyttä ja korosti sitä onnistumista, 

mikä tapahtui koulutuksen siirtyessä yh-

teen paikkaan eli Ilmasotakouluun puolus-

tusvoima uudistuksen yhteydessä. Ikävänä 

asiana Tolla toi esille juuri esiin tulleen 

hallituksen esityksen joka johtaa toiminta-

menorahoituksen vajeeseen tulevina vuosina. 

 

Juhlaesitelmän pitäjän prkenr Petri Tollan 

harjoituskiireet eivät mahdollistaneet laa-

jempaa vuoropuhelua kokousväen kanssa. 

Tilaisuudessa mukana ollut insinöö-

rieversti Jouni Muranen vastasi useisiin 

kokousväen visaisiin kysymyksiin. Tämä 

vuoropuhelu täydensi juhlaesitelmää ja 

antoi selkeän kuvan ilmavoimien tämän 

päivän tilasta sekä myös ajatuksia tulevai-

suudesta.   

 



Vuosikokous 

Ilmavoimien Viestikillan syyskokous pidettiin 

vuosijuhlien yhteydessä Tikkakoskella 9.10.2015. 

Killan kunniapuheenjohtaja Seppo Penttinen 

avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheen-

johtajaksi. Avauspuheessaan hän muisteli kil-

tamme ensimmäistä johtokunnan jäsentä, viestin-

nän professoria Osmo A Viioa.  Viio ymmärsi sy-

vällisesti (Viion lait) viestinnän lait ja vaikeudet. 

Ymmärretäänkö sanomasi oikein, ymmärretäänkö 

viestisi? 

 

Killan puheenjohtaja vaihtui 

Ilmavoimien Viestikiltaa 4 vuotta johtanut Risto 

Laukkanen oli lupautunut edellisessä vuosikokouk-

sessa johtamaan kiltaa vielä vuoden ja lupaukset 

oli lunastettava. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 

toimelias matkojen ja tarvikemyynnin järjestelijä 

Harri Utti. Onnea Harrille.  

 

 Iltajuhla varuskuntakerholla 

Ilmavoimien Viestikillan iltajuhla järjestettiin varuskuntakerholla. Iltajuhlaan oli saapunut noin 60 

henkeä. Luonnetjärven varuskuntaa edusti varuskunnan päällikkö, eversti Pasi Hakala. 

 

Viisi vuosikymmentä kiltatyötä 

FT Keijo Koivisto julkisti Ilmavoimien Viestikilta ry:n juhlajulkaisun ”Viisi vuosikymmentä kilta-

työtä”, jonka hän yhdessä Martti Lehdon kanssa olivat toimittaneet. Onko oikea aika kirjoittaa nyt kil-

tamme historiasta? Hyvä ja aiheellinen kysymys, kuten kiltaveljemme, FT Keijo Koivisto itsekin apri-

koi. Vielä muutama vuosikymmen ajassa eteenpäin, niin on vain muutama perustamisvaiheen jäsen 

enää hyvämuistisena keskuudessamme. Tässä vaiheessa ei voi olla siteeraamatta juhlan alkusoittoa ja 

tähän liittyvää Heikki Asunnan runoa Kotkanpojat:  

Yhä käsky on pyhä, ehdoton: 

Kotimaatasi miehenä puolla! 

Ja kun hetki lyö, kun on tehty työ 

Hyvä kotkan on korkeella kuolla 



On arvokasta, että meillä on osaavia ja ennen kaikkea viitseliäitä osaajia, jotka uhraavat aikansa mei-

dän toisen eteen. Kuten julkaisun lopusta voin lainata: Ennen kaikkea kilta on yhdistänyt Ilmavoimien 

eri alojen viestimiehet niin käsitteen suppeassa kuin laajassa merkityksessä siitä riippumatta ovatko he 

palkattua henkilöstöä vai reserviläisiä. 

 

 

Juhlapuhe. 

Kiltamme kunniajäsen, ev Matti Antikainen piti vaikuttavan puheen. Puheessaan hän muisteli vir-

kaurallaan tapahtuneita matkoja entiseen Neuvostoliittoon. Ystävälliset juhlapuheet olivat juhlapu-

heita, mutta taustalla oli aina ajatuksia, joista piti olla huolissaan. Valitettavasti tilanne ei ole muuttu-

nut nykyisen Venäjän aikana. Juhlapuheensa aikana kotkanpojat saivat myös ymmärryksen: Hyvä kot-

kan on korkeella kuolla. Juhlapuheessaan Matti Antikainen osasi kiteyttää ajatukset, joita ehkä vain 

viestikiltalainen ymmärtää: On olemassa maa jota kävelemme, meri jota purjehdimme ja ilma jossa 

lennämme. Mutta tämän kaiken ympärillä on elektromagneettinen spektri, jolla vaikutamme. 



Muistamiset ja palkitut 

Iltajuhlan yhteydessä palkittiin kiltamme ansioituneita jäseniä. Ilmavoimien Kiltaliiton esittämänä Il-

mavoimien komentajan myöntämän kiltaristin saivat 10 ansioitunutta jäsentä: Kalevi Horttonen, Ka-

lervo Karppinen, Keijo Koivisto, Matti Korhonen, Martti Lehto, Pekka Peltola, Harri Utti, Pekka Yr-

jölä, Risto Laukkanen, Maire Rautakoski ja Tuulikki Wekström. Harmi vain, että meille kiltaveljille 

niin rakkaat palkitut Maire Rautakoski ja Tuulikki Weckström eivät olleet tilaisuudessa läsnä, vaan he 

olivat samaan aikaan Lottaperinneliiton liittokokouksessa Lahdessa. Kiltaliiton kiltamitalli myönnet-

tiin Veikko Junnalle sekä Tapio Haapamäelle. 

Viestikillan perustajajäseniä muistettiin erityisellä Ilmavoimien Viestikoulu-muistomitallilla. Paikalla 

oli 5 perustajajäsentä: Matti Korhonen, Kalervo Karppinen, Asko Malinen, Erkki Kiiskinen ja Kauko 

Peltonen. 

Vuoden kiltalaiseksi valittiin Matti Antikainen ja muistoksi tästä hänelle ojennettiin kotimaisen tutkan 

(KEVA) pienoismalli. Kuvassa on Vuoden kiltalainen ja tutkakatveeseen jäänyt väistyvä puheenjoh-

taja. 

     Kuvat ja teksti Jukka Salila 


