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lantiin, 2014 Ruotsiin, 2015 juhlamatka USA:han
sekä ensi vuonna on suunnitteilla matka Berliiniin.
Perinteitä vaalitaan keräämällä ilmavoimien viestialan historiantutkimusta ja perinteiden säilyttämistä edistävää aineistoa ja näiden julkisuuteen
saattamista. Kilta on pystyttänyt muistomerkkejä
mm. Naarajärvelle, Tikkakoskelle, Malmille ja Hämeenlinnaan. Killan Ilmaviesti-lehti alkoi ilmestyä
säännöllisesti vuonna 1971. Ilmaviesti-lehti siirtyi
historiaan ilmavoimien kiltojen perustaman Ilmavoimien kiltaliiton julkaisun Pilven veikko-lehden
alkaessa ilmestyä.

Insinöörieversti evp Risto Laukkanen

Hyvät uudet ja vanhat
kiltalaiset
Ilmavoimien Viestikilta täyttää tulevana syksynä 50
vuotta ja on ilmavoimien killoista toiseksi vanhin
Lapin Lennoston Killan jälkeen. Jäsenten joukossa
on sotaveteraaneja, sodan ajan ilmavalvontalottia,
ammattisotilaita, ilmavoimien palveluksessa olleita
ja olevia siviilihenkilöitä, varusmiehiä ja reserviläisiä.
Alun perin kilta oli voimakkaasti sidoksissa Ilmavoimien Viestikouluun ja myöhemmin myös Ilmavoimien Viestitekniikkalitokseen. Joukko-osastojen
kehittyessä ja yhdistyttyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, kumpaakaan edellä mainittua joukko-osastoa
ei enää ole. Tätä nykyä Ilmavoimien Viestikilta on
joukko-osastojen rajat ylittävä johtamisjärjestelmäalan kilta. Kiltaan kuuluu jäseniä ympäri Suomen
pääpainon ollessa Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seudulla ja jäsenmäärä on nyt n 350. Perustajajäseniä on vielä mukana 11.
Tärkeitä toimintamuotoja ovat perinteiden vaaliminen sekä käytännön kiltatoiminnan näkökulmasta kiltatapaamiset, ekskursiot ja sääntöjen mukaiset
kokoukset sekä hyvistä opintosuorituksista palkitsemiset. Kilta on myös osallistunut sotilaallisten juhlapäivien paraateihin ja vastaaviin muistotilaisuuksiin.
Kiltamatkoja on tehty lähes vuosittain: 2012 Eng-
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Ilmaviesti-lehdessä käsitellyt aiheet liittyivät pääsääntöisesti ilmavoimien viestialaan ja osaksi yleisilmailun viestialaan. Lehteä voidaan osiltaan pitää
ilmavoimien viestialan perinteitä vaalivana ammattilehtenä, jossa toimialan merkittävissäkin tehtävissä
saadut kokemukset ovat tulleet tallennetuiksi tuleville sukupolville. Tässä suhteessa killan sääntöjen
eräs kohta, historiallisten muistojen elävöittäminen,
on erinomaisesti toteutunut.
Kiltalehtien ja kiltajulkaisujen lisäksi kilta on
osallistunut Ilmavoimien Viestikoulun 30-vuotishistoriikin ja Luonetjärven varuskunnan historian
julkaisemiseen. Tähän mennessä merkittävin lähes
400-sivuinen kirja on Ilmapuolustuksen Viestihistoria 1918 – 2012.
Toimialan tärkeitä tapahtumia on muistettu. Ilmavoimien viestialan perustamisesta tuli 2012 kuluneeksi 70 vuotta ja se oli syksyn 2012 pääteema.
Ensimmäisen tutka saatiin Suomeen 1943 ja siitä
tuli vuonna 2013 kuluneeksi 70 vuotta. 70 vuotta
on myös kulunut viime sotien torjuntavoitoista. Kilta jatkaa yhteistyössä muiden kiinnostuneiden tahojen ja kiltojen kanssa Suomenlinnan IVAKin (aik.
IPAK) entisöimistä museotilaksi. Tämä on saanut jo
myönteistä julkisuutta televisiossa ja lehdistössä.
Killan juhliessa 50-vuotista taivaltaan teemme
juhlajulkaisun sekä killan historiikin. Juhlakokous
ja muut juhlallisuudet järjestetään perustamispaikkakunnalla Tikkakoskella 9.10.2015. Kiitän julkaisujen tekijöitä ja juhlapäivän järjestäjiä. Monet
yritykset ovat tukeneet kiltaa ja lausun siitä heille
parhaat kiitokset.

Risto Laukkanen
Insinöörieversti evp
Ilmavoimien Viestikillan puheenjohtaja

HYVÄT ILMAVOIMIEN
VIESTIKILTALAISET
Tuon tähän Ilmavoimien Viestikillan juhlajulkaisuun Ilmasotakoulun ja Jyväskylän varuskunnan
tervehdyksen. Samalla haluan onnitella kiltaa kunnioitettavan 50-vuotisen taipaleen saavuttamisesta.
Viestiala on ollut ilmavoimien taistelujärjestelmän toiminnan kannalta keskeisessä asemassa koko
toimialan historian ajan. Tekniikan kehittyessä tuo
merkitys on vain kasvanut. Ilmavalvontajärjestelmän
toiminta on ehdoton edellytys ilmapuolustuksen
toiminnalle. Se muodostaa tilannekuvan Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi
ja turvaamiseksi. Johtamisjärjestelmällä taas mahdollistetaan oikea-aikainen ja koordinoitu toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen, tarvittaessa myös hävittäjillä ja ilmatorjunnalla suoritettavien
torjuntojen johtaminen. Kaikkeen tähän liittyy toimintavarma tiedonsiirto, jolla eri toimipaikat, joukot, hävittäjät ja ilmatorjunnan aselavetit liitetään
kokonaisjärjestelmään. Digitaalisten järjestelmien
käytön laajentuessa kokonaisuuteen liittyy myös yhä
enemmän erilaisia suunnittelun työkaluja, tietovarantoja ja analyysityökaluja. Nykyään lähes kaikkeen
toimintaan käytetään digitaalista tiedonkäsittelyä ja
tiedonsiirtoa. Näiden toimintojen ylläpitäjänä ilmavoimien viestialalla on aina rooli. Uusimpina
muotisanoina on noussut esiin kyberturvallisuus ja
kybersodankäynti, jotka nekin keskeisesti vaikuttavat toimialan tehtäväkenttään.
Edellä kuvatusta voi huomata miten monipuolinen ja laaja toimintakenttä ilmavoimien viestialalla
on. Onkin tärkeää, että toimialan henkilöstöä yhdistämään on aikanaan perustettu kilta, joka kattaa
kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden toimijat.
Ilmavoimien Viestikilta ylläpitää omalta osaltaan
toimialan korkeaa ammattiylpeyttä ja yhteishenkeä
sekä siirtää perinnetietoutta eri ikäluokkien välillä.
Ilmavoimien viestiala on ollut ja on edelleen voimakkaasti kehittyvä ja tekniikaltaan nopeasti muuttuva ala. Tämä piirre on huomioitu killan toiminnassa siten, että kilta pyrkii toiminnallaan pitämään
jäsenistönsä tietoisena alan uusista virtauksista. Kilta
on tärkeä toimija myös viestialan historian ja välineistön taltioinnissa, joka ei nopeasti kehittyvällä
alalla ole itsestään selvä tai helppo tehtävä. Ilmasotakoulun kannalta tärkeää on myös se tuki, mitä killalta saadaan toimialan henkilöstön palkitsemiseen
eri kursseilla.
Ilmavoimien Viestikillan perinnejoukko-osastoina
ovat olleet Ilmavoimien viestikoulu ja Ilmavoimien
viestivarikko, myöhemmin Ilmasotakoulu ja Ilma-

Eversti Pasi Hakala

voimien materiaalilaitos. Tämä vuosi toi tullessaan
uusia muutoksia myös viestitoimialan organisointiin. Ilmasotakoululle on nyt keskitettynä lähes
kaikki ilmavoimien erikoiskoulutus lukuun ottamatta Hornet-lentokoulutusta. Samassa yhteydessä
Ilmasotakoulun perinteiksi otettiin ilmavoimien
kouluista vanhimman, eli Lentosotakoulun perinteet. Muutoksesta huolimatta ilmavoimien viestialan
moninaiset toiminnat ovat edelleen Ilmasotakoulun
keskeisiä koulutusalueita ja viestialan perinteet
keskeinen osa Ilmasotakoulun perintöä. Ilmasotakoulun joukkoyksiköillä on omat perinnejoukkonsa, joiden perinteitä ne vaalivat. Ilmavoimien viestikoulun perinteitä vaalii koulutuspataljoona. Tämä
sopii mielestäni mainiosti, sillä onhan toimialan
perinteiden taustalla Ilmavoimien viestipataljoona.
Lopuksi haluan vielä kiittää kiltaa siitä tuesta, jota
Ilmasotakoulu ja Jyväskylän varuskunta on teiltä
saanut. Onnittelen kiltaa ja sen jäsenistöä 50 vuotta
kestäneen toiminnan johdosta ja toivotan menestystä seuraavalle 50 vuodelle!
Eversti Pasi Hakala
Ilmasotakoulun johtaja
Jyväskylän varuskunnan päällikkö
3

SKT Suomi Oy

RUUKINKATU 2-4, 20540 TURKU
puh. 020 735 3430
info@sktsuomi.fi

SISÄLTÖ		
Ilmavoimien Viestikilta ry. puheenjohtaja Risto Laukkanen ........................ 2
Ilmasotakoulun johtaja, eversti Pasi Hakala ................................................. 3
Katsaus killan historiaan, FT Keijo Koivisto ............................................ 6–7
Killan perustajajäsenen muistoja, kapt.evp Matti Korhonen ........................ 9
Kunniapuheenjohtajan mietteitä, Seppo Penttinen .............................. 10–11
IlmaSK:n koulutuksesta, insinöörimajuri Tapio Haapamäki ................ 12–14
Mitä nuori kiltalainen saa killasta? Ilmavoimien Viestikillan sihteeri
Tommi Pyöriä .................................................................................... 16–18
Julkaisija: 		
Ilmavoimien Viestikilta ry
			http://www.ilmavoimienviestikilta.fi/
Kansikuva: 		

Pekka Peltola

Levikkialue: 		
Ilmavoimien kiltojen jäsenet,
			joukko-osastot ja yhteistyökumppanit
Painopaikka: 		

Kirjapaino Kari Ky, Jyväskylä

Toimitussihteeri:
Risto Rissanen
			risto.rissanen@savonia.fi
			
puh. 040 556 3960
Painos:			700 kpl
4

5

kokous pidettiin seuraavana aamuna 5.12.1965.
Kutsukirjeessä oppilaskunnan puheenjohtaja oli kehottanut varautumaan tähän. Ilmavoimien viesti- ja
tutkakilta r.y.:n perustamiskirjan allekirjoittajiksi
valittiin Seppo Haapanen, Perttu Peitsara ja Kaarle
Nordenstreng. Mainitut kiltaveljet tunnetaan innokkaina killan asioiden edistäjinä.

Keijo Koivisto

ILMAVOIMIEN
VIESTIKILTA RY
Ilmavoimien viestiaselaji oli syntynyt jatkosodan
aikana ja enimmillään ilmavoimien omien viestijoukkojen vahvuus on ollut peräti 16.000 henkeä.
Rauhan tultua jäi ilmavoimiin oma viestipataljoona
kartuttamaan edelleen aselajin reserviä, joten pohjaa
kiltatoiminnan aloittamiselle arvioitiin olevan riittävästi. Jo 1950-luvulla tehtiin useita aloitteita ilmavoimien viestialalla palvelevien ja palvelleiden keskinäisen yhdyssiteen aikaansaamiseksi. Ilmavoimien
Viestipataljoonan siirryttyä kesällä 1962 Hämeenlinnasta Tikkakoskelle alkoi ajatus muuttua todeksi.
Ilmavoimissa
silloinen Hämeen lennostonLentorykmentti 4:n kilta ei pommituslentäjien
perinteitä vaalivana vastannut ilmavoimien viestimiesten toiveita. Viestialan kilta-ajatuksen arvovaltaisimpana puolestapuhujana oli Ilmavoimien
Esikunnan viestiosaston silloinen päällikkö, everstiluutnantti Paavo Yliluoma.
Joulukuun 4. päivänä v 1965 vietti Luonetjärvellä Ilmavoimien Viestipataljoonan aliupseerikoulun
oppilaskunta kurssijuhliaan, jonne oli kutsuttu
mukaan myös eräitä aikaisempien vuosien oppilaskuntatyössä aktiivisesti vaikuttaneita henkilöitä,
vanhempaa reserviläispolvea sekä aselajin vakinaisia
edustajia. Tilaisuuden yhteydessä käydyssä keskustelussa todettiin oma kilta tarpeelliseksi ja perustava
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Killan 20-vuotishistoriikissa Taimo Tuomi toteaa:
”Kilta pitää perinnejoukkoinaan kaikkia jatkosodan
ai¬kana ilmavoimien viestikomentajan johdossa olleita joukko-osastoja. Killassa ovat edustettuina näin
ollen paitsi "klassillinen" viestitoiminta myös tutkatoiminta, radiotiedustelu, ilmavalvonta ja lennonvarmistuksen viestitoiminta. Koulutushaaraan tai
tehtäviin ei tuijoteta, vaan killan jäsenyyteen on kirjuri tai lääkintämies yhtä oikeutettu kuin asentaja tai
insinöörikin. Killan perinnejoukko-osastona tämän
päivän ilmavoimissa on Ilmavoimien Viestikoulu
Luonetjärven varuskunnassa”. Sittemmin toiseksi
perinnejoukko-osastoksi tuli uudelleen perustettu
Ilmavoimien Viestivarikko, jonka myöhempi nimi
oli Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos, joka sekin
lakkautettiin joukko-osastona sota-aikaisen edeltäjänsä tapaan.
Puolustusvoimien organisaatiouudistuksissa on
tällä vuosituhannella tapahtunut isoja muutoksia,
mutta Ilmavoimien viestialan eri lohkojen toiminta
jatkuu edelleen toisissa organisaatioissa.
Kiltaamme perustettaessa määritettiin sen kotipaikaksi Helsinki. Killan perustajajäsenpolvi oli tällöin
pääosin Helsingissä opiskelemassa. Ilmavoimien
Viestipataljoonan rekrytointialueena oli koko maa
ja Helsingissä luonnollisena tukeutumispisteenä oli
Ilmavoimien Esikunta ja erityisesti sen viestiosasto.
Kiltatoiminta alkoikin erittäin voimakkaana versoa
ensin Helsingissä ja Tampereella. Myös Mikkelissä
oli jonkin aikaa paikallistoimintaa ja muillakin siviili-ilmailutoimintaan liittyvillä paikkakunnilla siitä
oli ainakin yrityksiä.
Taimo Tuomen mukaan toimintakertomuksesta
vuodelta 1966 ilmenee että: "Kulunut ensimmäinen
varsinainen toimintavuosi on voimakkaasti osoittanut, ettei ilmavoimien viestimiesten veljellisen yhdyssiteen perustaminen ole ollut aiheeton. Yli 350
nouseva jäsenmäärä kertoo tästä selvää kieltään."
Edellä sanotusta ja tämän julkaisun muiden kirjoittajien kirjoituksista voi päätellä kiltamme ja sen
toiminnan olevan virkeästi elossa muuttuneesta
maailmasta huolimatta.
FT Keijo Koivisto
Lähteitä: Ilmavoimien Viestikillan arkisto

na versoa ensin Helsingissä ja Tampereella. Myös
Mikkelissä oli jonkin aikaa paikallistoimintaa ja
muillakin siviili-ilmilutoimintaan liittyvillä paikkakunnilla Puheenjohtajat
siitä oli ainakin yrityksiä.
Kaarle Nordenstreng
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1975-1989

Seppo Penttinen
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Edellä sanotusta ja tämän julkaisun muiden kirjoittajien kirjoituksista voi päätellä kiltamme ja sen
toiminnan olevan virkeästi elossa muuttuneesta
maailmasta huolimatta.
Mikko Uola

1995-1996

Kalevi Kiesi

1997-1998

FT Keijo Koivisto

Lähteitä:
Matti Antikainen
1999-2000
kuva Tomi Koivisto,
Valto Ottovainen
2001-2006
teksti
ja taulukko, Ilmavoimien Viestikillan
50-vuotishistoriikki
Pekka Yrjölä
2007-2011
Risto Laukkanen

2012-

Kaavio Jäsenistön lukumäärän kehitys
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Eatonilta kattavat
sähköalan ratkaisut

Pienjännite-, keskijännite- ja häiriöttömän
sähkönsyötön tuotteet ja palvelut

Eaton on vahva kansainvälinen voimanhallinnan yritys. Jatkuvasti
kasvavalla tuotetarjonnallamme varmistamme älykkäiden, kustannustehokkaiden ja kestävien ratkaisujen saannin asiakkaillemme.
Eaton tuo ulottuvillesi maailmalla tunnetut tuotemerkit:
Powerware, Moeller, Holec, Cutler Hammer, Westinghouse,
MGE, Santak, MEM, Cooper, ym.

www.eaton.fi ja www.eaton.eu
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nattaisi osallistua. Kyseessä oli tulevan Viesti- ja tutkakillan perustava kokous. Kokouksen puheenjohtajana oli evl. Seppo Haapanen ja sihteereinä kapt.
Perttu Peitsara ja ylil. Taimo Tuomi.
Kuultuani asian olin killan perustamiselle hyvin
myötämielinen ja olen tietysti edelleen killan jäsen. Meitä perustajajäseniä ei enää ole montaa ja
heistäkin harva on osallistunut killan kokouksiin.
Olen koko kiltaurani aikana ihmetellyt miksi IlmavVP:n-VK:n henkilöstö ei ole osallistunut killan
toimintaan aktiivisemmin, koska itse olen erittäin
tyytyväinen saadessani tavata vuosittain entisiä työtovereita ja killan jäseniä.
Jo heti alkuvaiheen jälkeen kotona jätin ”hallituksen puheenjohtajalle” avoimen loma-anomuksen
osallistumiseeni vuosittaisiin killan kokouksiin. Virkakurssit (mestari- ja luutnanttikurssit) ja muutama
muu syy on estänyt osallistumiseni kokouksiin.

kapt evp Matti Korhonen

MUISTOJA JA KOKEMUKSIA
KILTAVUOSILTA
Palatessani Ilmavoimien Viestipataljoonaan Sodankylästä tutkakaluston kouluttajana Kekkosen järjestämältä komennukselta, sain päivällä 5.12.1965
tiedon, että elokuvasalissa on kokous, johon kan-

Viestikillan toiminnassa on eduksi, että kilta on
koko maan kattava ja jäsenistö on hajaantunut hyvin
laajalle alueelle. Kannatettavaa on myös, että kiltakokoukset järjestetään eri paikkakunnille ja samalla
päästään vierailemaan ko. paikkakunnan laitoksiin
ja tutustumaan nähtävyyksiin. On tietysti surullista, että killan jäsenistössä on vuosien saatossa käynyt
kato. Vuonna 1995 jäseniä oli 620, kun 2015 vain
362 henkilöä. Sama kehitys on kyllä nähtävillä kaikissa yhdistyksissä.
Killan alkukymmeninä ilmestyi tiedotuslehtenä
Ilmaviesti, jonka päätoimittajana toimi erittäin ansiokkaasti Seppo Vasama. Lehdessä oli eri alueilta
mainioita kirjoituksia, joita voisi silmäillä tämänkin
päivän kiltalainen. Hyvä on tämänkin päivän Pilven
Veikko, mutta se on suppea viestikillan kannalta.
Meidän killalla on ilo ”omistaa oma matkatoimisto”, jonka johtajana toimii Harri Utti suurella ammattitaidolla, kuten Englannin, Ruotsin ja tulevan
USA:n matkat osoittavat. Suuret kiitokset hänelle.
Joensuun ympäristössä ei ole muita kiltalaisia ja
kokousmatkat ovatkin melko pitkiä. Asun nimittäin
Suomen kuuluisimman aukion eli Paloaukea reunalla Ylämyllyllä. Itse olen hieman vaivautunut, kun en
ole matkan vuoksi voinut osallistua enempää killan
toimintaan. Kilta on kuitenkin huomioinut yllin
kyllin osallistumiseni kiltakokouksiin, mm. suurena
yllätyksenä myönnetty tunnustus vuoden 2009 kiltalaiseksi. Katson edelleen velvollisuudekseni osallistua kokouksiin vastaisuudessakin vointini mukaan.
Parhaimmat onnittelut 50-vuotiaalle sekä hyvää ja
antoisaa seuraavaa vuosikymmentä.

evl. Seppo Haapanen

kapt evp Matti Korhonen
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ja eri aloilta osaamista hankkineita miehiä ja naisia.
Heitä löytyi eniten eteläisestä Suomesta. Ilmavoimien Esikunta oli Helsingin Munkkiniemessä ja Yleisradio, Posti sekä telealan yritykset toimivat paljolti
Helsingin seudulla.

Seppo Penttinen

kunniaPuHeenjOHtajan
Mietteitä
Kiltamme toiminta oli alkuvuosina vahvasti Helsinki-keskeistä. Ilmavoimien viestiaselaji syntyi jatkosodan aikana. Joukkoihin kerättiin siviilikoulutusta

Tampereelle perustimme epävirallisen paikallisosaston jo v. 1966. Lehti-ilmoitus Aamulehden
yleisönosastossa ja maanpuolustuspalstalla kokosi
ydinjoukon. Oudot miehet katselivat Kauppaseuran
kabinetissa toisiaan. Mukana oli tekniikan miehiä
sekä liikealalla toimivia tavallisia tamperelaisia. Kokoonkutsuja Kauko Allonen, tuleva kunniapuheenjohtaja, oli täyttänyt 46 vuotta ja loput olimme nuorempia. Meitä yhdisti saatu koulutus erikoisaselajissa
ilmavoimien viestijoukossa. Kauko oli joukossamme
ainoa sotaveteraani ja toimi haavoittumisensa jälkeen mm. it- ja ilmavalvontakouluttajana Suomenlinnassa ja kotiutettiin syksyllä 1944 IlmaVK:sta
Hämeenlinnasta. Satakunnan lennoston muutto
Tampereelle toi myöhemmin joukkoomme muutaman sinitakkisen.
Viisikymmentä vuotta sitten vanhimmat jäsenet olivat alle viisikymppisiä, mutta tämän päivän

Onnittelemme
50-vuotiasta
Ilmavoimien
Viestikiltaa.

www.millog.fi
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killassamme alle 50-vuotiaita on vain neljännes.
Kiltaveljinä olemme siis vanhentuneet tasatahtiin
kiltamme kanssa. Viestikouluakaan ei enää ole ja
tehtävää hoitaa monin verroin laajempi Ilmasotakoulu. Ilmavoimien viestivarikon tehtäviä hoitaa
koko puolustusvoimien logistiikkalaitos. IlamvE:n
viestiosaston tehtävät on sulautettu johtamisjärjestelmäosastoon. Jopa aisti-ilmavalvonta ”analoginen
sensori” ilmatilannekuvan täydentäjänä on siirtymässä historiaan. Organisaatiot ovat kehittyneet,
madaltuneet ja notkistuneet. Maanpuolustuskilloissa on vähitellen ollut pakko hyväksyä tämä muutos.
Sama kehitys on siviilimaailmassa jatkunut jo yli 20
vuotta. Perinnejoukko-osastot ovat monille katoavaa
kansanperinnettä.
Meillä ilmavoimien killoissa olemme samassa tilanteessa. Jotenkin on pakko yhdistää voimia. Pelkkä
yhdistysbyrokratia ei ole hohdokasta, mutta sitäkin

tarvitaan. Toisaalta esim. ilmasillat toimivat hyvin
monella paikkakunnalla ilman virallisia yhdistysmuotoja, johtokuntia, tilintarkastuksia jne. Ne eivät
peri jäsenmaksuja, ei niille ole varoja eikä omaisuuttakaan, mutta henki on hyvä, kokousohjelmat mielenkiintoisia ja osanotto tasaisen vankka.
Miten vastaamme haasteeseen. Yksi puolustushaarakilta voisi olla ratkaisu, jos se puhaltaisi innostuksen liekein paikallisosastoihin; ainakin Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään, Kuopioon Poriin
ja Rovaniemelle sekä tietysti Kouvolaan, Turkuun
ja Lahteen, joissa ainakin viimemainituissa toimii
Ilmasilta.
Kiltaveljeys on antanut minulle paljon. Toivottavasti se jatkuu vielä pitkään!
Seppo Penttinen

Iloisia ilmavoimien kiltaveljiä Skrydstrupin kasarmimajoituksessa natotukikohdassa Jyllannissa. Tanskan
Kuninkaalliset Ilmavoimat isännöivät Naton ilmapuolustuksen avoimien ovien päivää. Koneita oli esillä ja lensi
kaikista maista ja päätteeksi näimme upean lentonäytöksen. Jopa AWACsiin pääsi sisälle tutustumaan.
Vasemmalta: Seppo Penttinen viestikilta, Kalevi Niemi varikon/viestikilta, Jukka Nykänen KarLston
kilta, Putte Putaala, nyk Neenberg SatLston kilta ja pilottimme silloiset kapt Juha Urmas ja maj
Pauli Perttula Lapin Lsto.
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linjan. Viestimiehiä koulutetaan sodan ajan lentotukikohdan viestikomppanian eri tehtäviin, muun
muassa: sähköverkot ja voimakoneet, tiedonsiirto,
radiot, kaapelit. Viestilinjan aliupseerikurssi kouluttaa ilmavoimiin monitaitoisia viestiryhmänjohtajia
lentotukikohtien ja tutkailmavalvonnan tarpeisiin.
Esim. tukikohtiin koulutettavan henkilöstön on
kyettävä asentamaan ja ylläpitämään erilaisia viestijärjestelmiä, jotka mahdollistavat lentokoneiden
tukeutumisen tukikohtiin. Oppilaat koulutetaan
ryhmänjohtaja- sekä erikoisaliupseeritehtäviin mm.
seuraavilla tehtäväaloilla:
– teleala
– radioala
– linkkiala
– sähkövoima ja LVI
– hallinto (toimistoaliupseeri)

insinöörimajuri Tapio Haapamäki

JOHTAMISJÄRJESTELMÄALAN
KOULUTUS
ILMASOTAKOULUSSA
Varusmiesten koulutus
Ilmasotakoulun yksi tärkeimmistä tehtävistä on
antaa koulutusta ilmapuolustuksen varusmiehille.
Ilmasotakoulu kouluttaa varusmiehistä ja myöhemmin reserviläisistä osaajia ilmapuolustuksen rauhan-,
kriisin- ja sodan ajan tehtäviin.
Ilmasotakoulun varusmieskoulutuksen järjestämisestä vastaa Koulutuspataljoona, jonka päätehtävänä
on varusmiesten kouluttaminen miehistön, aliupseeriston ja upseeriston tehtäviin. Koulutuspataljoonan
antama varusmieskoulutus tähtää sotakelpoisen joukon koulutukseen, joka kykenee vaativissa olosuhteissa suorittamaan sille annetun tehtävän. Painopiste on lentotukikohtaympäristössä, mutta koulutusta
annetaan myös ilmavalvontaympäristöön. Näissä
molemmissa johtamisjärjestelmäalan koulutus on
keskeisessä osassa.

Palvelusajat:
– miehistö 165/255/347 vrk,
– aliupseerit ja upseerit 347 vrk
Miehistökoulutuksessa voi valita viestilinjan ja
aliupseeristokoulutuksessa johtokeskus- tai viesti12

Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutuksesta on
hyötyä viestialan varusmiestehtävissä. Lisäksi opintosuunta sisältää tekniikan perusaineiden kertausta
sekä tutka-, mikroaalto- ja radiotekniikan opintoja.
Eduksi katsotaan mm. sähkö-, tietoliikenne- tai konealan siviilikoulutus ja työkokemus. Varusmiehet
sijoitetaan palveluksen jälkeen ilmavoimien reserviin.
Johtokeskuslinjan valvontaopintosuunnalla oppilaat koulutetaan ilmavoimien johtokeskusten valvontakeskusryhmän tilannevalvonta-aliupseereiksi.
Lisäksi kurssilla annetaan tutkavalvontaan soveltuva
koulutus. Aliupseerikurssin suorittaneista osa siirtyy
lennostoihin pääjohtokeskusten valvontakeskuksen tilannevalvojan apulaisiksi ja osa jää Ilmasotakouluun aliupseerikurssin apukouluttajiksi.
Linjan taistelunjohto-opintosuunnalla oppilaat
koulutetaan Ilmavoimien hävittäjätorjunnan taistelunjohtotehtäviin (johtokeskuksiin ja lentotukikohtiin).
Ilmavoimien reserviupseerikurssilla voi myös erikoistua johtamisjärjestelmäalaan. Tavoitteena on,
että koulutettavat hallitsevat koulutushaaransa mukaisen joukkueen/vast. suuruisen osaston toiminnan
ja johtamisen taistelussa tai erikoistehtävässä, osaavat kouluttaa johtamaansa joukkoa sekä tuntevat
reservinupseereilta vaadittavat yleiset perustiedot.
Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona on myös
keskeisessä osassa, kun tänä syksynä pilotoidaan
ensimmäistä kertaa Pääesikunnan laatimaa kyberkoulutuspakettia varusmiehille. Koulutuksesta saatujen kokemusten perusteella opetusmateriaalia kehitetään ja seuraavana vuonna koulutus laajennetaan
koskemaan koko valtakunnan joukkotuotantokoulutusta.

Ilmasotakouluun voi päästä kahta eri kautta: kutsuntojen kautta tai erikoisjoukkohaulla. Kutsunnoissa Ilmasotakoulun kiintiöt ovat rajatut, joten
kannattaa hakea erikoisjoukkohaun kautta. Ilmasotakoulu tarvitsee teknisesti orientoituneita henkilöitä hakeutumaan varusmiespalvelukseen Tikkakoskelle.
Ilmasotakoulu tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden myös naisille vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen: koulutusvaihtoehdot ovat samat kuin
miehillä.

Palkatun henkilöstön koulutus

Ilmasotakoulussa toteutetaan sotatieteiden kandidaatti- ja sotatieteiden maisteriopintojen aselaji- ja
puolustushaarajaksot.
Johtamisjärjestelmäopintosuunta on yksi vaihtoehdoista, jossa tuleva upseeri
voi suuntautua johtokeskus-, viesti- tai elsoalaan.
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto muuttuu vuonna 2015. Aikaisempi oppiaineisiin perustuva rakenne muuttuu osaamisperusteiseksi rakenteeksi, jossa
upseerintutkinto jaetaan neljään koulutusohjelmaan
(Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien ja Lentoupseerin koulutusohjelma sekä Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekninen opintosuunta).

Ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön koulutuksesta vastaa Ilmasotakoulun Koulutuskeskus. Johtamisjärjestelmäalan koulutuksesta vastaa pääasiassa
Koulutusosasto, sotatieteellisten opintojen osalta
vastuu on Korkeakouluosastolla.

Sotilasammatilliset opintokokonaisuudet ovat
henkilökunnan täydennyskoulutusta, eivätkä ne
johda tutkinnon suorittamiseen. Ilmavoimien aliupseeriston sotilasammatillisia opintokokonaisuusopintoja ohjaa Ilmavoimien esikunta ja ilmatorjunnan aselajiopintoja Maavoimien esikunta.

Upseerin tutkintoon kuuluvia sotatieteellisiä opintoja ohjaa Maanpuolustuskorkeakoulu, joka vastaa
tutkintorakenteesta. Sotilasammatillisia opintoja
ohjaavat Pääesikunta sekä Maavoimien että Ilmavoimien esikunnat. Ilmasotakoulu vastaa tulevien
ilmapuolustuksen upseerien virkaan vaadittavista
sotilasammatillisista opinnoista.

Sotilasammatilliset
opintokokonaisuusopinnot
(perus-, yleis- ja mestaritaso) muodostuvat yhteisistä
opinnoista, puolustushaaraopinnoista, aselajikoulujen toteuttamista aselaji- ja toimialaopinnoista ja
henkilökohtaisen poikkeusolojen tehtävään perustuvasta sotilasammatillisesta näytöstä. Ilmavoimien
sotilasammatilliset opintokokonaisuudet eivät tuota

KILTAMATKOJEN HOVIKULJETTAJA

VENTONIEMI buses
www.ventoniemi.fi

myynti@ventoniemi.fi
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TVJ- alan tai lentoteknillisiä kelpoisuuksia. Ilmasotakoulu vastaa opintojen hakeutumisen prosessista,
puolustushaaraopinnoista, ilmatorjunnan-, johtamisjärjestelmäalan ja lentoteknisen alan aselajiopinnoista sekä sotilasammatillisen näytön prosessista.
Ilmavoimien puolustushaaraopintokokonaisuudet
1 ja 2 (ILMAV PHOK1 ja 2) ovat henkilökunnan
täydennyskoulutusta ja pääkohderyhmänä ovat erikoisupseerit, sotilaspapit ja korkeakoulutetut siviilit,
joita on suunniteltu erikoisupseerin tehtäviin.
Ilmavoimien esikunta ohjaa täydennyskoulutusta.
Ilmasotakoulu vastaa Ilmavoimien koulutuskalenterin 2015 mukaisista vastuulleen määrätyistä opinnoista. Täydennyskoulutus sisältää mittavan osan
johtamisjärjestelmäalan laitteiden ja järjestelmien
käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien kelpoisuuksien (lisenssit) saavuttamiseen ja ylläpitämiseen edellytettävää koulutusta.

Yhteenveto
Ilmasotakoululle on valmistunut kuluvana vuonna
johtamisjärjestelmäalan koulutuksessa hyödynnettävä uusi kattava aselajin tekniikan oppimisympäristö.
Vuoden aikana on käyttöön saatu myös KEVA2010
että KAVA MLU- simulaattoritilat Aquilassa. harjoitusjohtokeskus- / pelikeskustilat ovat niinikään
päivitetty ajanmukaisiksi.
Johtamisjärjestelmäalan koulutusta ja kalustotukea
tarjotaan myös Koulutuspataljoonan eri kurssien
opintoihin.
Johtamisjärjestelmäalan koulutuksessa tehdään
tiivistä yhteistyötä myös siviilioppilaitosten kanssa.
Ilmasotakoulun johtamisjärjestelmäalan opetushenkilöstö on osallistunut useille siviilioppilaitosten
järjestämille kursseille ja myös asiantuntijaluennoitsijoita on hyödynnetty samaisista opetuslaitoksista
Ilmasotakoulun opetuksessa.
Yhteistyötä muiden puolustushaarojen johtamisjärjestelmäalan koulutuksessa pyritään jatkossa edelleen tiivistämään ja saavuttamaan sitä kautta resurssien järkevää kohdentamista.
Johtamisjärjestelmäala ja siellä käytettävät teknologiat ovat kehittymässä hurjaa vauhtia ja opetuksen
on pysyttävä tahdissa mukana. Yhdeksi suurimmista haasteista on nousemassa tietoverkkoturvallisuus
(KYBER). Tähän Ilmasotakoulu on reagoinut jo
etupainotteisesti järjestämällä myös henkilökunnalle
sekä kadeteille tietoverkkopuolustuksen opintokokonaisuudet.
Ilmasotakoulu on nykyään eittämättä valtakunnan
suurin ilmailualan oppilaitos. Johtamisjärjestelmäala
liittyy tavalla tai toisella lentoturvallisuuteen sekä on
keskeisessä osassa mahdollisten ilmaoperaatioiden
onnistumisessa.

Yhteistyöllä tulevaisuuden ilmavoimaa!
insinöörimajuri Tapio Haapamäki

Ilmasotakoulu
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Kirjoittaja työskentelee Ilmasotakoulussa
Korkeakouluosastolla sotatekniikan pääopettajana
vastuualueenaan johtamisjärjestelmäala

Päivän parhaisiin hetkiin
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olen välillä kiltavuosieni aikana pohtinut. Ihan nuori en ole enää minäkään, Ilmavoimien Viestikiltaan
olen kuulunut jo 18 vuotta. Luottamustoimissakin
olen ollut jo yli kymmenen vuotta, joista yhdeksän
vuotta sihteerinä. Nuorena olen kyllä kiltaan liittynyt.
Kallistun tuossa pohdinnassani jälkimmäiselle
kannalle – kilta on minusta jotain, johon voi kuulua. Voi kuulua ylvääseen Ilmavoimien viestimiesten
ja -naisten joukkoon. Joukko-osastojen nimet ovat
muuttuneet, tehtävänkuvaukset vaihtuneet ja tekniikka harpponut hurjaa vauhtia eteenpäin.

Tommi Pyöriä

Mitä nuORi kiltalainen
saa killasta?
Kiltatoiminta – onko kilta jotain, jossa tehdään
asioita vai onko se jotain, johon voi kuulua? Tätä

YKSI TOIMII

TOISIN.
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Useimmalle meistä on käynyt niin, että laitteet,
joille aikoinaan on saatu koulutus, löytyvät nyt museosta. Mutta siinä se salaisuus onkin: eri vuosilta
ja vuosikymmeniltä olevaa Ilmavoimien viestiväkeä
yhdistää sama ydinaate, viestin kuljettaminen eri
pisteiden välillä, jotta osattaisiin tehdä oikeita johtamisratkaisuja juuri oikeaan aikaan. Lentokoneet
tekevät ilmassa näkyvimmän työn, mutta jos ei viesti siinä välillä kulkisi, niin eipä koneiden työkään
onnistuisi.
Tekniikka kehittyy vauhdilla ja Ilmavoimat pysyy
kehityksessä vahvasti mukana. Näin on aina tapahtunut ja sen voimme myös killan julkaisemasta vies-

tialan historiastakin lukea. Juuri nopea kehitys tekee
tästä alasta niin mahdottoman mielenkiintoisen ja
Ilmavoimien Viestikillasta paikan, johon haluaa
kuulua. Vahvan yhteishengen lisäksi killan kautta
on mahdollista seurata jatkuvasti etenevää kehitystä. Joka vuosi käymme mielenkiintoisissa paikoissa
ja kuulemme mielenkiintoisia esitelmiä, jotka ilman
kiltaa jäisivät minulta luultavasti näkemättä ja kuulematta.

aina paikalla – yhteishenki ja maanpuolustusaate
vetävät väen aina kokoon. Itse ajattelen jopa niin,
etten yhtään tiheämmin järjestettäviin aktiviteetteihin oikein ehtisikään. Koska kilta on jotain, johon
kuulua – yhteinen maanpuolustushenkinen kilta-aate - se elää kokoontumisten välillä, vaikka aikaväli
olisi pidempikin.
Killassa jäsenten ikä menettää merkityksensä.
Koen, että nuorena toimintaan on ollut helppo tulla

Matkat taitetaan ja kiltahenkeä nostatetaan killan sihteerin kuljettamalla kiltabussilla.
Varusmiespalveluksen aikana sain varsin vahvan
”viestirokotuksen” ja ilman kiltaa näiden asioiden
nykytilanteen seuraaminen olisi vaikeaa ja tiedonsaanti jäisi todennäköisesti Hesarin ja Ylen uutisten
varaan. Joku muu siis tekisi näistä asioista johtopäätökset puolestani.
Ilmavoimien Viestikillan päätapahtumat vuosittain ovat kevät- ja syyskokoukset. Luottamustoimissa töitä on myös sen lisäksi, sillä perinneasioita edistetään pitkin vuotta varsinaisten kokousten lisäksi.
Itse sihteerinä kannan vielä korteni kekoon hoitamalla yhdistyksen virallisia juoksevia asioita, kuten
jäsenrekisteriä. Vaikka tapahtumia ja kokoontumisia
ei ole usein, ne yhdistävät silti kiltalaisia varsin vahvasti. Kokouksissa käy useita henkilöitä, jotka ovat

mukaan. Kaikki ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita
Ilmavoimien viesti- ja johtamisjärjestelmäalasta, osa
on ollut mukana varusmiehenä, osa kantahenkilökunnassa ja osa kiinnostunut alasta muuten. Moni
on tehnyt työuransakin johtamisjärjestelmien parissa, toisille tämä on mielenkiintoinen harrastus. Iästä
ja ammattitaustasta riippumatta kaikilla on annettavaa tähän yhteiseen henkeen oman aikakautensa
näkökulmina. Vahva viestitekninen aate on varsin
riittävä toimimaan kiltaveljiä yhdistävänä tekijänä.
Vaikka käsittelemme puolustusteknologiaan ja
-strategiaan liittyviä asioita, niin mikään salaseura
Ilmavoimien Viestikilta ei ole. Kiltaan voivat liittyä
jäseneksi kaikki, jotka ovat alasta kiinnostuneita ja
hyväksyvät killan säännöt. Killan kokoukset ja tu17

tustumisvierailut ovat avoimia kaikille killan jäsenille. Mikäli ei ole mahdollista tulla kokouksiin, niin
alaa ja kehitystä voi seurata mainiosta Pilven Veikko
-lehdestä, jota Ilmavoimien killat yhdessä tuottavat. Näin minäkin aikanaan toimin. Liityin kiltaan
vuonna 1997, ja muutaman vuoden seurasin tapahtumia Pilven Veikon kautta. Vuonna 2000 uskaltauduinkin sitten kokouksiin Rissalaan ja Tikkakoskelle, jossa nyt jo edesmennyt kiltaveli Eero Vuorimaa
toivotti minut tervetulleeksi joukkoon. Sen jälkeen
kokouksiin onkin sitten ollut melkein pakko päästä,
sillä syyskokouksen kiltahenki pääsi yllättämään positiivisesti. Vieläkin muistan sen tunnelman Tikkakoskella 11.11.2000, siitä lähtien kokouksesta pois
jääntiin on pitänyt olla todella painava syy.

”Harmony Of
The Seas”

nsi kesänä
Välimerelläa eunelmaristeilysi!
om
– varaa heti

Mitä nuori kiltalainen saa killasta? Kilta antaa aivan samaa nuorille kuin vanhemmille jäsenillekin:
yhteishenkeä, uusinta tietoa Ilmavoimista ja maanpuolustuksesta, mahdollisuuden keskustella ja pohtia itseä kiinnostavia aiheita ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien saralla.
Siispä kaikenikäiset alasta kiinnostuneet: tervetuloa Ilmavoimien Viestikiltaan!
Ilmavoimien Viestikilta ry. sihteeri
Tommi Pyöriä

Matka
agentit
• HELSINKI • JOENSUU • PORVOO • TURKU
• Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800
• VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi
Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %).

Kaukoidän risteily
Singaporesta Shanghaihin 1.–15.3.2016
Shanghai

Kiina

Xianmen

Hong kong
Thaimaa
Vietnam

Ho Chi Min
Malesia

Singapore

Ilmari Hakala

Marja-Leena
Tiensuu

Royal Caribbeanin Mariner of the Seas tarjoaa loistavat
puitteet täydelliseen lomaan. Mielenkiintoisten retkikohteiden
lisäksi Ilmari Hakala avaa alueen sotahistoriaa. Brittien ja
japanilaisten taistelu II maailmansodan alussa ja brittien tappio
sekä vetäytyminen Singaporesta ja Malakan niemimaalta.
Japanin levittäytyminen Tyynellä merellä, Ranskan
siirtomaavallan luhistuminen sekä Dien Bien Phun taistelu
ranskalaisten ja Vietkongin välillä. USA:n Vietnamin sota,
siirtomaavallat Kiinassa 1800-luvulla.
Kiinalaisten taistelut siirtomaavaltoja vastaan, taistelut II
maailmansodan aikana sekä kiinalaisten ja japanilaisten sota
1930-luvulla.
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja Marja-Leena Tiensuu.

2996 € / hlö parvekkeellinen hytti
2796 € / hlö ikkunallinen hytti
Hintaan sisältyy
• reittilennot
• risteily valitussa hyttiluokassa kahden hengen hytissä
• 2 yötä hotellissa Singaporessa kahden hengen huoneessa,
1 x illallinen, 2 x lounas
• 2 yötä hotellissa Shanghaissa kahden hengen huoneessa,
1 x lounas, 2 x aamiainen
• täysihoito laivalla ( kaikki ateriat kuuluvat risteilyn hintaan
varhaisesta aamiaisesta yöpalaan)
• palvelumaksut ja verot laivalla
• kiertoajelu Shanghaissa
• asiantuntijaoppaan palvelut koko risteilyn ajan ja Ilmari Hakalan
luennot
• Kiinaan ryhmäviisumi

24 h verkkokaupasta lomalinja.fi
& 010 289 8100 (Tre) & 010 289 8101 ryhmät
& 010 289 8102 (Hki) Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 19€/varaus.
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Irtiotto
Punaisilla laivoilla!

JOPA

–50 %

Nauti elämästä laivoillamme. Viking
XPRS on saanut uuden à la carte
-ravintola Wine & Dinen ja asustemyymälä Fashion Shopin. Gabriellalla ja Mariellalla on puolestaan
uudistettu hyttejä.

PÄIVÄN
HINNASTA
Varaukset ja maksut:
vikingline.fi
Etu koskee vain uusia
varauksia, eikä etua
voi yhdistää muihin
tarjouksiin. Ateriat ja
hytit lisämaksusta ellei
toisin mainita. Kuponki
luovutetaan terminaalin
lähtöselvitykseen. Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme
oikeuden muutoksiin.

Mariella on myös saanut hienon
yökerhon ja kaksi uutta ravintolaa,
Ocean Grill ja uusi ravintolakonsepti Plate – Social dining. Tule
maistelemaan yllätyksellistä viiden
tai seitsemän ruokalajin menuta
huokeaan hintaan. Miltä maistuisi
hunajaan leivottu chèvremousse tai
suklaasikari?

Päiväksi Tukholmaan
Helsinki–Tukholma-risteily
A–C-hyttiluokissa.
Maks. 2 hyttiä/kuponki.
Ikäraja 21 v.
Voimassa 22.12.2015 asti.
Tuotetunnus FPKRY

Jopa

–50 %

päivän
hinnasta

Piristävä piipahdus Tallinnassa
Päiväristeily Tallinnaan
Maks. 8 hlöä/kuponki.
Ikäraja 18 v.
Voimassa 22.12.2015 asti.
Tuotetunnus FPKRY

Jopa

–50 %

päivän
hinnasta

Iloinen ilta Suomenlahdella
Miniristeily Helsingistä
A- ja B/B2P-hyttiluokissa.
Maks. 2 hyttiä/kuponki.
Ikäraja 21 v.
Voimassa 22.12.2015 asti.
Tuotetunnus FPKRY

20

Jopa

–50 %

päivän
hinnasta

