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 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020   
 

 

1. YLEISTÄ 

 Ilmavoimien juhlavuosien jälkeinen aika on nyt menossa, joka tarkoittaa myös viestikillan 
osalta palautumista nk normaaliin toimintaan, kuten uusien jäsenten hankintaan, kevät-
syyskokousten suunnittelemiseen ja järjestämiseen. Olemme saaneet 1000 euron apu-
rahan MPKL:n säätiöltä, joka tulee käyttää seminaarin suunnitteluun ja järjestämiseen 
ensi vuoden 2020 aikana joko yksin tai yhdessä Lentovarikon killan kanssa. 

Perinnetilaprojekti ottaa toivottavasti tuulta siipiensä alle vuoden 2020 aikana.             
Yksi kokouskin on jo pidetty aiheesta.                  

 
 Toiminnan perustana ovat killan säännöt. Killan sääntöjen 2 §:n mukaan killan tarkoituk-

sena on toimia Suomen ilmavoimissa viesti-, tutka-, ilmavalvonta- ja lennonvarmennus-
joukoissa ja -yksiköissä sekä ilmailun vastaavilla aloilla palvelevien ja palvelleiden, hei-
dän perheenjäsentensä sekä näiden alojen harrastajien keskinäisenä yhdyssiteenä. 

 
2. VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA 
 
 Kilta jatkaa toimintaansa valtakunnallisena aselajikiltana Ilmavoimien Kiltaliiton, ja on sitä 

kautta myös Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsenenä. Killan edustajat osallistuvat näiden 
liittojen toimintaan eri organisaatio tasoilla. 

 
 Hallitus jatkaa toiminnan kehittämistä yhteistyössä Ilmavoimien Kiltaliiton kanssa: 
 

Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkiltojen lisäksi pyrimme pitämään yhteyttä myös muiden, kil-
tamme toimialaa läheisesti sivuavien kiltojen kuten Tutkamieskillan ja Ilmatorjuntakiltojen 
kanssa. 

 
3. ILMAVOIMIEN VIESTIKILLAN OMAT TAPAHTUMAT 
 

Killan lippu osallistuu erikseen nimettäviin valtakunnallisiin ja paikallisiin maanpuolustus-
tapahtumiin. 
 
Vuoden aikana järjestetään valtakunnalliset kevät- ja syyskokoukset. Syyskokous pide-
tään perinteisesti Tikkakoskella, jos mahdollista. 
 
Tarkoituksena on järjestää mahdollinen seminaari kiltaamme sivuavista aiheista ( Kyber, 
viesti- ja tutkatekniikka ). 
 
Vuoden kiltamatka tehdään Reinin 7 pv;n jokiristeilynä alkaen Amesterdamista, jossa vie-
tetään yksi yö.  Matka on perinteisesti nk ”avec”-matka. Matka toteutuu, jos saamme 25 
osallistujaa. Matkalle voivat osallistua muidenkin kiltojen jäsenet. 

 
4. JÄSENISTÖ JA SIDOSRYHMÄT 
 
 Tällä hetkellä killalla on 347 jäsentä, joista naisia 9. Lähes puolet jäsenistöstä asuu Hel-

singin, Uudenmaan ja Tampereen alueilla.  Koska jäsenistö ikääntyy ja vähenee peruste-
taan erillinen toimikunta, johon kuulu edustus hallituksen jäsenistä sekä muista aktiivisis-
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ta jäsenistä. Tämä toimikunta miettii ja tekee ehdotuksia toimista kuinka saadaan uusia 
jäseniä kiltaan.   

 
Yhteyksistä sidosryhmiin pidetään hyvää huolta. Tavoitteena on saada Ilmavoimien jouk-
ko-osastojen viestialan aktiivi- ja evp-henkilöstö, sekä siviili-ilmailupuolen viestialan hen-
kilöstö tietoisiksi killan toiminnasta ja näin edistää jäsenhankintaa. Jäsenhankintaa teh-
dään mahdollisuuksien mukaan myös viestialan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulu-
tukseen sekä reservin kertausharjoituksiin osallistuvien piiristä. Myös nykyisen jäsenistön 
toimia jäsenhankinnassa tuetaan mm. killan verkkosivuilla ja Facebookissa, joiden merki-
tys niin jäsenhankinnassa kuin jäsenistön palvelemisessakin jatkuvasti kasvaa. 
 
Yhteistyössä Ilmavoimien viestialan yksiköiden kanssa selvitetään ja vahvistetaan killan 
toimintaa tukevia siviilialan sidosryhmäsuhteita. 

  
Ansioituneiden jäsenten palkitsemista ja huomionosoituksia jatketaan. 

 
5. MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
 
 Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Ilmavoimien joukkojen kanssa osallistutaan tarkemmin 

sovittavalla tavalla Ilmavoimien varusmieskursseista ja valmiuskursseista tiedottamiseen 
sekä muuhun mahdolliseen alan yhteistoimintaan. Huolehditaan sovituista tehtävistä ja 
toimenpiteistä. 

 
6. PERINNEJOUKKO-OSASTOT JA VIESTIALAN YKSIKÖT 
 
 Kilta pitää aktiivisesti yhteyttä Ilmavoimien Esikunnan Johtamisjärjestelmäosastoon ja 

perinnejoukko-osastoihinsa. Kilta pitää perinnejoukko-osastoinaan Puolustusvoimien Lo-
gistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksen Ilmajärjestelmäosastoa ja Ilmasotakoulun koulu-
tuspataljoonaa. Yhteistoiminnalla pyritään suunnitelmalliseen molempia osapuolia hyö-
dyttävään kiltatoimintaan ja maanpuolustusta tukevaan toimintaan. Ilmasotakoulun osalta 
toiminnassa otetaan huomioon koulun oma nimikkokilta, Ilmasotakoulun kilta. Yhteistyön 
painopiste on Tikkakosken ja Jyväskylän alueen toiminnassa sekä jatkossa enenevässä 
määrin myös Tampereen alueella. 

 
Palkitsemisperusteissa mainitulla tavalla palkitaan viestialan koulutuksessa hyvin menes-
tyneitä viestikadetteja. 

  
V 7. VERKKOVIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

Killan omien verkkosivujen (http://www.ilmavoimienviestikilta.fi) sisältö ja rakenne pide-
tään ajan tasalla. Linkit killan sivuille muilta alan sivustoilta pidetään ajan tasalla. 

Kilta on nimittänyt tehtävään oman WebMasterin. 

Ilmavoimien Kiltaliitto julkaisee kaksi numeroa Pilven Veikko-lehteä. Kilta osallistuu leh-
den toimitustyöhön omien sivujensa osalta. Lehden tukemiseksi kilta hankkii lehden 
1/2020 numeroon yhden mainoksen. Yhteistyötä Ilmavoimien Kiltaliiton kanssa kehite-
tään mm. paikallisten yhteisten tapahtumakalenterien aikaansaamiseksi. 

Kokouskutsut ja tiedotteet lähetetään jäsenille sähköpostissa, jos jäsenen sähköposti-
osoite on yhdistykselle kerrottu. Sähköpostiosoitetietojen hankintaa jäsenrekisteriin jatke-
taan mm. pyynnöillä kokouskutsuissa. 

Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa sihteerille, sihteeri@ilmavoimienviestikilta.fi. 

http://www.ilmavoimienviestikilta.fi/
mailto:sihteeri@ilmavoimienviestikilta.fi
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Viestit ja kyselyt killan hallitukselle lähetetään osoitteeseen tieduste-
lut@ilmavoimienviestikilta.fi. 

Puheenjohtajalle lähetetään viestit osoitteella puheenjohtaja@ilmavoimienviestikilta.fi. 
  
8. HISTORIATYÖ JA PERINNETOIMINTA 
 

Ilmapuolustuksen Viestihistoria-kirjan myynti jatkuu edelleen. 
Kilta osallistuu tarkemmin sovittavalla tavalla Ilmasotakoululla tehtävään perinneasioiden 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Kilta on mukana perinneryhmässä suunnittelemassa Il-
masotakoulun Akvila-rakennukseen perinnenäyttelyä. 
Kilta tukee edelleen Suomen Ilmavoimamuseon viestialan museotoiminnan kehittämistä. 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen kanssa jatketaan Ilmavoimien Viestitekniikkalai-
toksen kanssa aloitettua perinnetilan ylläpitämistä. 
Kilta osallistuu KEVA-tutkan historiakirjan ja Lentovarikon killan historiikin laadintaan. 
 

9. TARVIKEPALVELU 

 
Uuden Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkin, kiltasolmion, killan logolla varustetun mukin, 
Ilmapuolustuksen Viestihistorian sekä uusien kiltalakkien ja kiltapaitojen myyntiä jatke-
taan. 
 

10.  KILLAN TALOUS JA TALOUSSUUNNITELMA 

 
Killan talous on hyvässä kunnossa. 
MPKL:n jäsenmaksu vuonna 2020 tulee olemaan 10 €/jäsen ja Ilmavoimien Kiltaliiton 
maksu 2 €/jäsen. 
  
Jäsenmaksuksi vuodelle 2020 esitetään 30 euroa. 

mailto:tiedustelut@ilmavoimienviestikilta.fi
mailto:tiedustelut@ilmavoimienviestikilta.fi
mailto:puheenjohtaja@ilmavoimienviestikilta.fi

