Viestijoukot 100 vuotta -juhlatapahtuma Mikkelissä 5.3.2018

Itsenäisen Suomen viestijoukot saivat alkunsa Mikkelissä 5.3.1918, kun
Kenttälennätinpataljoona perustettiin tuolloisella Työväentalolla. Samana päivänä aloitti
toimintansa Suomen ensimmäinen radiokoulu Liukkosen torpalla, joka sijaitsi nykyisen
Urheilupuiston koulun alueella.
Viestijoukkojen satavuotista taivalta juhlittiin Mikkelissä 5.3.2018 monin tavoin.
Viestikeskus Lokin tiloissa avattiin vuoden 1918 viestijärjestelyjä esittelevä näyttely. Esillä
on eri museoista lainattuja harvinaisia laitteita sekä tarinoita. Näyttelyn avasi Maavoimien
esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Näyttelyn avaussanat lausui
Päämajamuseon amanuenssi Olli-Pekka Leskinen.
Urpolan kartanolla toimineen Päämajan radiokeskuksen muistolaatan paljasti
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen.
Paljastuspuheen piti DI Martti Susitaival.
Pääjuhlaan, joka pidettiin Kulttuuritalo Tempossa, osallistui Puolustusvoimien sekä maa-,
meri, että ilmavoimien ylin viestijohto. Paikalla oli runsaasti viestiaselajin vapaaehtoista
maanpuolustusväkeä viestikilloista eri puolilta Suomea.
Pääjuhlan avasi puheellaan Viestikiltojen Liiton puheenjohtaja, everstiluutnantti JukkaPekka Virtanen:
”Pohjolan asukkailla on veressään kaipuu siihen yksinäisyyteen, jossa heidän esiisänsä lukemattomien sukupolvi-en aikana ovat eläneet ja jossa suurin osa maaseudun
väestöstä yhä elää. He ovat itseensä sulkeutuneita, eristäytyvät mielellään ja menevät
yksilöllisyydessään usein liiallisuuteen, muuttuen suorastaan epäluuloisiksi. He ovat
tottuneet luottamaan ensi sijassa omaan voimaansa ja ryhtyvät mielellään omaaloitteiseen toimintaan. Vielä mieluummin he arvostelevat muiden aikaansaannoksia ja
toimivat oman päänsä mukaan, välittäen viisi annetuista määräyksistä. He ovat yhtä
itsepäisiä kuin heidän kotieläimensäkin. Innostuminen on heille vaikeata, mutta kun he
kerran ovat saaneet jonkun aatteen päähänsä, he pitävät siitä kiinni suorastaan
fanaattisen sitkeästi. Heitä on hyvin vaikea johtaa, mutta kun he joskus tarkan
mietiskelyn jälkeen ovat hyväksyneet jonkun johtajan itselleen, niin he ovat uskollisia
kuolemaan asti.”
Herra kenraali, arvoisat kiltaveljet ja kiltasiskot, hyvät nai-set ja herrat.
Näillä Wolf H. Halstin Suomen puolustaminen -kirjasta lainatulla, varsin osuvasti
suomalaista sotilasta kuvaavilla sanoilla toivotan teidän lämpimästi tervetulleeksi Viestijoukot 100 vuotta -pääjuhlaan. Arvostan erityisesti sitä, että Te herrat kenraalit
Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö ja Maavoimien esikuntapäällikkö olette saapuneet paikalle. Toivotan myös herra viestitarkastajan tervetulleeksi. Miellyttävä todeta

myös puolustushaarojen johtamisjärjestelmäpäälliköiden ja Puolustusvoimien
johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan paikallaolo. Mieltäni lämmittää kovin myös se,
että arvon herrat Viestikiltojen liiton kunniapuheenjohtajat arvostatte läsnäolollanne
juhlapäivän tapahtumia. Läsnä ovat myös alueellisten viestikiltojen edustajat ja
Viestiupseeriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa myös Museo Militarian
rouva johtaja. Kuten myös herrat everstit jalkaväkimuseon johtaja ja Museo Militarian
hallitusedustajamme. Tilaisuudessa on mukana myös runsaslukuisesti joukko Suomen
erillisverkkojen henkilöstöä toimitusjohtajansa johdolla - lämpimästi tervetuloa.
Tervetuloa myös muut yhteistoimintatahojen edustajat niin puolustusvoimissa kuin
vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatioissa. Erityisen kiitokseni ja arvostukseni
haluan osoittaa Kaakkois-Suomen viestikillan puheenjohtajalle insinöörimajuri Tapio
Teittiselle joukkoineen tämän arvokkaan juhlapäivän järjestelyistä. Samalla osoitan
kiitokseni myös tukijoillemme Maanpuolustuksen viestisäätiölle, Päämajamuseolle ja
Mikkelin kaupungille.
Ensimmäinen itsenäinen viestijoukko-osasto, Kenttälennätinpataljoona perustettiin
5.3.1918 täällä Mikkelissä. Erinäisten vaiheiden jälkeen tätä vapaussodan aikaista
päivää on alettu viettää viestijoukkojen ja viestiaselajin vuosipäivänä, kuten eversti
Seppo Uro juhlaesitelmässään hetken kuluttua meille todistelee. Ei siis toden totta ole
sattuma, että Viestijoukkojen 100-vuotisjuhlaa vietetään täällä Mikkelissä,
Päämajakaupungissa, marsalkka Mannerheimin sodanjohdon keskiössä, johon hyvin
erottamattomasti myös Päämajan radiokeskus ja viestikeskus Lokki kytkeytyvät. Onkin
kovin haasteellista kuvitella tälle juhlapäivälle mitään muuta paikkakuntaa.
Hyvät naiset ja herrat
Viestikiltojen liitto on 3.3.1963 perustettu yhdeksän alueellisen viestikillan kattojärjestö.
Liitto edistää maanpuolustustyötä, lisää jäsentensä maanpuolustustahtoa ja
viestimieshenkeä sekä tukee ja edistää jäsentensä vapaaehtoista
maanpuolustustoimintaa. Viestikiltojen Liitto haluaa kehittyä aktiivisena,
ammattitaitoisena ja kiinnostavana viestialan perinteiden vaalijana, viestialan
kouluttajana ja poikkeusolojen kansallisen johtamisvalmiuden kehittäjänä. Tahtotila
haastaa liiton sen olemassa olon oikeutuksen tärkeimmillä osa-alueilla eli perinteiden
vaalijana, aselajitaitojen kouluttajana ja poikkeusolojen viestiyhteyksien rakentajana.
Viestikiltojen liiton toiminnassa on positiivinen vire, jota käynnissä oleva viestijoukkojen
juhlavuosi edelleen vauhdittaa. Alueellisissa viestikilloissa tehdään aktiivisesti
maanpuolustustyötä, jota liiton tavoitteiden mukaisesti kehitetään entistäkin
monimuotoisemmaksi. Yhteistoiminta niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla on
lisääntynyt puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden alalla
toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Eversti A.R. Saarmaan syntymän
vuosipäivänä pidetty Valtakunnallinen paikallispuolustusseminaari kokosi
verkkotuettuna satakunta asiasta kiinnostunutta kymmenelle eri paikkakunnalle ympäri
Suomen. Erinomainen esimerkki siitä, mitä yhteistoiminnalla saadaan aikaan!
Vilpittömän iloisia olemme myös Museo Militarian kävijämäärien ja samalla talouden

kääntymisestä nousuun. ”Harvinaista herkkua” saimme niin ikään maistella, kun viime
vuonna perustettu Päijät-Hämeen Viestikilta liittyi kiltaperheeseemme vuoden
vaihtuessa.
Vuonna 2018 Liitto juhlistaa viestiaselajin 100 -vuotista historiaa osallistumalla
juhlavuoden tapahtumiin, tukemalla Museo Militariaa kärkitapahtumien järjestelyissä ja
jatkamalla viestijoukkojen muistolaattaprojektia. Alueellisten viestikiltojen toiminta
turvataan nyt ja tulevaisuudessa. Viestikiltojen toiminnan kehittämisprojektissa laadittu
suunnitelma viimeistellään ja jaetaan killoille kehittämisen tueksi. Liitto jatkaa
yhteistoiminnan syventämistä Viestiupseeriyhdistyksen,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja muiden alalla toimivien yhdistysten kanssa.
Liiton yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää viestikiltojen roolia paikallispuolustuksen
johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutuksessa. Tästä johtuen Liitto on aktiivisesti mukana
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutuksen
kehittämisessä. Se johtaa työryhmää, jonka tehtävänä on alan nousujohteisen
koulutusohjelman laatiminen. Maailmanpoliittiseen tilanteeseen katsoen, tähän on
vahva tilaus. Koko maata puolustetaan edelleenkin. Tämä korostaa kehittyvän
paikallispuolustuksen merkitystä, jonka johtamisessa tullaan hyödyntämään perinteisen
sotamateriaalin rinnalla yhä enenevässä määrin arjen viestivälineitä - siis älypuhelimia,
tietokoneita, käsiradioita, radioamatöörilaitteita jne. Kenraali Heiskasta lainaten,
haastankin teitä jokaista näihin innovointitalkoisiin, jossa vain taivas olkoon rajana.
Arvoisa juhlaväki
Viestikiltojen liitolla menee hyvin. Haluan kuitenkin samaan hengen vetoon todeta, että
liiton keskeisin haaste on monien muiden vapaaehtoisjärjestöjen tapaan jäsenhankinta,
jolla on luonnollisesti vahva kytkentä killoissa tapahtuvaan toimintaan. Tarvitsemme
aktiivisia jäseniä. Käymme jokahetkistä ”taistelua” ihmisten vapaa-ajasta, jossa vain
toiminnan kiinnostavuus on ratkaisevaa. Meidän onkin panostettava
ennakkoluulottomasti nyt ja tule-vaisuudessa toimintamuotojen kehittämiseen.
Suomalainen maanpuolustustahto on vahva, mutta tarvitsee ylläpitäjänsä
tulevaisuudessakin. Historian merkitys nykypäivän ymmärtämisessä korostuu. Myös
paikallispuolustus tarvitsee kärkiosaajansa. Olenkin vakuuttunut, että Viestikilloilla on
nyt ja tulevaisuudessa tärkeä rooli niin maanpuolustustahdon kuin poikkeusolojen
kansallisen johtamisvalmiuden kehittämisessä. Jatketaan valitulla tiellä ja tehdään
yhdessä työtä, jolla todellakin on tarkoitus!
Hyvät naiset ja herrat olkaa lämpimästi tervetulleita vapaaehtoisjärjestöjen ja
puolustusvoimien yhteiseen viestijoukkojen 100-vuotisjuhlaan!

Viestijoukkojen 100-vuotispäivän 5.3.2018 pääjuhlan ohjelma.

