
Kaakkois-Suomen                              
Viestikilta ry

Toimintaa ja 
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Tästä se kaikki alkoi 
15.4.1980

Perustava kokous Mikkelin Toimiupseri-
kerholla. Kokouksen puheenjohtajana
Jorma Suomalainen. Paikallisosaston
puheenjohtajaksi valittiin Rafael Halminen
ja seihteeriksi Pellervo Pekkola. 
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Ensimmäisen radioyh-
teyden muistolaatta
Kotka 17.9.1988

Suomen ensimmäinen radioyhteys ja 
maailman ensimmäinen meripelastukseen
liittyvä radioyhteys panssarilaiva
"General Apraksinin" pelastustöiden
johtamiseksi välillä Kuutsalo-Kotka
helmikuussa 1900.
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"Kenttälennätinpataljoona on pe-
rustettu tällä paikalla 5.3.1918
Pataljoona oli itsenäisen Suomen
ensimmäinen viestijoukko-osasto
ja sen perustamisesta katsotaan
viestiaselajin syntyneen." 
Kuvassa ev K Markkula ja yli-ins J Suomalainen
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3.ErVK:n varusmiehiä on palkittu
levykkeillä ja stipendeillä kaikista
saapumiseristä.
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Karjalan Lennosto ja muut alueen
joukko-osastot ovat tulleet kiltalaisille 
tutuksi.

Kuvassa: T Teittinen ja O Teittinen



Kaakkois-Suomen                              
Viestikilta ry

Kiltalaiset ovat vierailleet kaikissa
alueen teleyrityksissä.
Kuvassa vasemmalta: Suomalainen, Koponen, Tigerstedt, Halminen, Pekkola ja Salo
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Kilta on vieraillut monissa tekniikan
museoissa mm Ilmailumuseossa.

Ohjaimissa TuuliTeittinen
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Viestikiltojen Liiton kesäpäivät, ensin Räyskälässä, 
myöhemmin ympäri maata, ovat tarjonneet mukavia
hetkiä jäsenistölle.
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Kilta on vieraillut mm 
seuraavissa paikoissa:

* Yleisradio, eri asemilla -80, -83, -88, -90 ja -97
* Kaakkois-Suomen Sotilasläänin Viestikorjaamo -81
* Enso Gutzeitin paperitehdas -81
* Merenkulkuopisto -81 ja -92
* Savonlinnan Puhelinyhdistys -83 ja -89
* Mikkelin Puhelinyhdistys -84 ja -93
* Laskuvarjojääkärikoulu -84
* Suur-Savon Sähkö -85
* Karjalan Prikaati -86
* Kaakkois-Suomen telepiiri -86
* Ilmavoimien Viestikoulu -86 ja -94
* Mainnos TV -87
* Sotilaslääketieteen museo -88
* PTL-Tele Kouvola -89
* Computec Oy -89
* Nokia Oy Kaapelitehdas -89                         jatkuu .....
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Kilta on vieraillut jatkuu:

* Laivasimulaattorikeskus -90
* Mustilan Puisto -91
* Tekniikan Museo (Hki) -91
* Ilmailumuseo -94
* Nokia Communications (Tre) -96
* Mikkelin Radioamatöörit -97
* Karjalan Lennosto -98
* Itä-Suomen Viestipataljoona -99

Koulutusta ja esitelmiä:

* Elektroninen sodankäynti -82,- 86 ja -94
* Videolaitetekniikka -82
* Tietokoneverkot -87
* Killan oma kertausharjoitus -93
* Kenttäviestilaitteet-kurssi -94
* Reserviläisyksikkö-koulutustilaisuus -94
* Virve-verkko -00



Kaakkois-Suomen                              
Viestikilta ry

Kilta on järjestänyt jäsenilleen vuo-
sien varrella yhteensä 54 retkeä,
tutustumiskäyntiä ja 
koulutus/esitelmätilaisuutta.

Lisäksi on tapahtumia, joihin kilta
on ottanut osaa järjestämällä esim
oman näyttelyosaston tai muutoin
osallistunut järjestelyihin, kuten
maanpuolustusjuhlat ja 
Karkialammen kierros-tapahtuma.
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Killan tiedotustoiminta

* Kaakon Viesti- lehti 
  (ilm 1983 - 1989 tekijänä P Pekkola)
* Viestikilta-lehti (1990 - 1991)
* Viestimies-lehden kiltanumero
* Jäsenkirjeet
* Alueen sanomalehdet

Lisäksi eritystapauksissa

* Alueen sanomalehdet
* Paikallisradio
* Yleisradio
* TV2, TV1 ja MTV
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Killan julkaisemia
lehtiä




