
Ilmavoimien Viestikillan syyskokous 26.10.2018

Ilmavoimien Viestikillan syyskokous järjestettiin perjantaina 26.10.2018. Kokous alkoi 
vierailulla Panssariprikaatiin Parolassa. Ilmavoimien Viestipataljoona toimi Parolassa 
vuoteen 1962 saakka ennen siirtymistä Tikkakoskelle. Perinnejoukko-osastomme 
syntysijoille kokoontui 43 kiltaveljeä.
Ajoimme vierailun aluksi autosaattueena lounaalle varuskuntaravintola Rubeniin. 
Lounaan jälkeen siirryimme simulaattorihallin tietokoneluokkaan, jossa saimme 
tietopaketin prikaatin toiminnasta ja katsoimme varusmiesvoimin toteutetun videon 
koulutuksesta.

Panssariprikaati on mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen, ilmatorjunnan 
sekä elektronisen sodankäynnin erikoisosaaja Kanta-Hämeessä. Myös maineikkaan 
Varusmiessoittokunnan soittajat koulutetaan Panssariprikaatissa.

Varuskunnalla on monipuolinen panssarikalusto sekä laajat harjoitusalueet. 
Panssariprikaati hyödyntää koulutuksessa virtuaalista taistelukenttäkoulutusta ja on 
simulaattorikoulutuksen kärkiosaajia. Esittelyjen jälkeen pääsimme tutustumaan 
simulaattorihalliin ja panssarivaunukalustoon.

Vierailun Panssariprikaatissa kruunasi perinteiset munkkikahvit varuskunnan 
Sotilaskodissa.

Varsinainen syyskokous pidettiin luonnonkauniissa ympäristössä Mallasveden rannalla 
sijaitsevassa hotelli Waltikassa Valkeakoskella. Kokouksessa vahvistettiin 
toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 30 euroa 
sekä vahvistettiin tulo-ja menoarvio vuodelle 2019.

Kiltamatka päätettiin tehdä Prahaan 5.4.2019 alkaen. Matkan ohjelmassa on tukikohta-
ja museovierailujen lisäksi varattu riittävästi aikaa tutustumiselle keväiseen Prahaan.

Hallitukselle myönnettiin lisäksi valtuudet selvittää KEVA-tutkan historian kirjoitusta 
yhdessä Tutkamieskillan kanssa hallituksen käyttövarojen puitteissa.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Harri Utti. Muiden hallitusjäsenten 
lukumääräksi päätetiin 8 ja tehtäviin valittiin Jarmo Eskelinen, Jani Järvinen, Kalervo 
Karppinen, Keijo Koivisto, Risto Laukkanen, Risto Rissanen, Jukka Salila ja Pekka Yrjölä.

Vuoden 2018 kiltalaiseksi valittiin Maire Rautakoski, joka sai vuodeksi haltuunsa KEVA-
tutkan pienoismallin. Maire piti Suomenlinnan IVAK:in avajaisjuhlassa 12.5.2018 
vaikuttavan puheen, jossa hän kertoi IVAK:in historiaa alkutaipaleesta aina tähän 
päivään saakka.

Kaikille syyskokouksen 2018 osanottajille jaettiin Ilmavoimien Viestikoulun plakaatti, 
jossa on kaiverrus Ilmavoimat 100v 2018. Uudet jäsenet, jotka olivat ensimmäisiä 
kertoja mukana, esittäytyivät kokouksen osanottajille.

Kokouksen päätteeksi Heikki Kalliola piti tunteita herättävän esityksen ”Rättilentäjä 
muistelee varusmieselämää Hämeenlinnassa ja Parolassa vuonna 1961”. Heikillä oli 
valokuvia, joista pyrimme tunnistamaan kouluttajia ja varusmiesaikaisia 



tovereitamme. Heikki oli myös käynyt valokuvaamassa millaisia rakennukset ja 
harjoitusalueet ovat nykymuodossaan.

Kokouksen jälkeen nautimme maittavan illallisen hotellin buffet-pöydästä. 

Uusi hallitus 2019 ehti myös kokoontua illan aikana ja sopia tehtävien jaosta. 
Varapuheenjohtajana toimii Risto Laukkanen, talouden hoitajana Jarmo Eskelinen, 
tarvikkeiden hoitajana Jukka Salila ja sihteerinä Kalervo Karppinen.


