PORVOON VIESTIJOUKKUEEN TIEDOTE 1-2006
Johtoryhmä

Jussin terveiset.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hiljaiselo jatkuu. Paitsi ei meidän viestijoukkueessamme.
Saimme järjestettyä keväällä onnistuneen harjoituksen Tolkkisissa, kiitos kaikille osallistuneille.
Syksyllä on useitakin tilaisuuksia osallistua erilaisille viestialan kursseille, seuratkaapa tarjontaa ja
aktiivisesti mukaan.
Joukkueessamme on tapahtunut muutoksia. Olen haikein mielin luovuttanut joukkueen vetovastuun
Krisselle, Karille ja Antille, eli He muodostavat ikään kuin ”johtotroikan”, Krisse päävastuullisena.
Laivastotermiä käyttääkseni kyseessä on ikään kuin ”vahdinvaihto”.
Oma elämäntilanteeni on muuttumassa – tai oikeastaan on jo muuttunut- sellaiseksi, että
tulen olemaan poissa Porvoosta niin paljon, että käytännön asioiden hoitaminen ja järjestely
vaikeutuu liiaksi. En missään tapauksessa ”hylkää” joukkoa, toimin tarvittaessa taustalla ja
osallistun kursseille aina kun se on mahdollista.
Olen oikeasti ylpeä siitä, että pienesti aloittamani joukon kokoaminen on laajentunut nyt jo 49
henkilön vahvuiseksi viestijoukkueeksi. Tämän joukon johtaminen on ollut antoisaa ja mukavaa.
Joukkue on pysynyt hämmästyttävän hyvin koossa pääosiltaan, matkan varrella vain muutama on
jäänyt joukosta pois.
Vetovastuun vaihtaminen on yleensä hyvä asia, tulee uusia toimintatapoja, uusia ideoita, vaihtelua.
Tiedän Krissen, Karin ja Antin taidot ja aktiivisuuden joten tiedän myös, että ”homma toimii” hyvin
myös tulevaisuudessa.
Joukkueemme ”statuksesta” on myös käyty keskusteluja, lähinnä joukkueemme virallistamiseksi.
Vaihtoehtoja on oikeastaan kolme, eli jatkaa nykyisellään, rekisteröityä yhdistykseksi tai sitten
muodostaa joukostamme esim. virallinen maakuntajoukkoja tukeva koulutusyksikkö. Uskoisin
viimeksi mainitun vaihtoehdon olevan todennäköisimmän, se ainakin takaisi hyvän tuen mm.
puolustusvoimien suunnalta. Aika näyttää.
Joukkomme on saanut runsaasti positiivista huomiota johtajiemme taholta, aktiivisuuttamme ja
taitojamme arvostetaan. Myös tämä Porvoon Signaali lehti on herättänyt ihmetystä tasollaan. Ei
taida monella joukolla olla vastaavaa. Krisselle tästä suuri kiitos.
Kiitän kaikkia Viestijoukkueen jäseniä kuluneista vuosista ja aktiivisuudesta. Olette tehneet
joukkueen johtamisen helpoksi ja mukavaksi.
Kaikkea hyvää myös tulevaisuudessa, nähdään ja kuullaan tulevissa harjoituksissa.
Terveisin
Jussi

Johtoryhmän terveiset !

Hyvät viestijoukkueen jäsenet
Kiitos osoittamastanne luottamuksesta. Olemme perustaneet viestijoukkueelle johtoryhmän, jonka
tehtävänä on harjoitusten / koulutuksen suunnittelu, kehitystyö sekä yhteydenpito jäsenien ja
viranomaisten kesken.
Johtoryhmään kuuluvat:

Kristian Ojala – joukkueen johtaja
Antti Pennanen – varajohtaja / vääpeli
Kari Juvonen – varajohtaja / vääpeli
Juhani Kotilainen – asiantuntija
Miika Keipi – Radioamatööri ryhmänjohtaja

Viestijoukkueen koulutustavoitteeksi asetimmme 2006-2007
-

LV 241
Keskussanomalaite
Puheradio liikennöinti
Ryhmäjako

-

Elso
Taitotason kartoitukseen
WWW-sivujen luomiseen
Kouluttajakoulutukseen
Henkilötietojen kartoitukseen
Yhteistyökumppanien verkoston luominen (Pv, Mpp piirit)

Lisäksi panostamme:

Haastetta meille tuo organisaation (viestijoukkue) mahdollinen virallistaminen MPKry:ssä
maakuntajoukkojen koulutusyksiköksi.
Tulemme vielä tänä talvena (marraskuu) pitämään viestikurssin sekä vuonna 2007 ainakin 2
viestikurssia. Toivinkin Teidän runsasta osallistumista marraskuun lopun kurssille, joka pidetään
Tolkkisissa 25.-26.11.2006. Osallistumisenne on erittäin tärkeää, jotta saamme tietonne päivitettyä.
Tervetuloa kurssille
T: Johtoryhmä

Johtoryhmän kokous Kristian Ojala kesäpaikalla heinäkuussa 2006 sekä nuijan luovutus.

