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Laadun ja kasvun vuosi

Vuosi 2008 oli Vääpelikilta ry:n kolmastoista toimintavuosi, joka jatkuu 2009
vuoden syksyyn. Vuoden painopistealueina olivat toimintasuunnitelman mu-
kaisesti huoltokoulutuksen kehittäminen, tiedotus ja yhdistyksen osaamisen
varmistaminen. Vuoden toiminta oli aikaisempaa paremmin suunniteltua,
monipuolisempaa ja painopisteet huomioivaa. Myös yhdistyksen talous on
vakaalla pohjalla.
Vääpelikilta ry osallistui huoltokoulutukseen laajemmin kuin koskaan toimin-
tansa aikana. Käyttöön otettiin uusia kursseja ja oppimateriaaleja. Huollon
koulutuksessa tehtävä yhteistyö myös laajeni selvästi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Tiedotus eteni valtavin harppauksin uudistettujen verkkosivujen ja jäsenkirjeiden avulla. Sähköinen
tiedottamisen määrä ja taso kelpaavat esikuvaksi mille tahansa reserviläisyhdistykselle.
Kumppaniemme, etenkin puolustusvoimien, luottamus toiminnallemme ja jatkuva, ripeä jäsenkas-
vu osoittaa, että Vääpelikilta ry paitsi kouluttaa laadukkaasti myös tiedottaa toiminnastaan tehok-
kaalla tavalla. Syksyllä toteutettu jäsenkysely osoitti, että myös Vääpelikilta ry:n jäsenet pitivät kou-
lutusta ja tiedotusta yhdistyksen toiminnan onnistuneimpina osa-alueina.
Myös kolmannen painopisteen kohdalla olemme onnistumassa. Puheenjohtajan vaihtuminen ei
aiheuttanut katkosta toiminnassa ja syksyllä laaditun toimintasuunnitelman toteuttaminen etenee
aikataulussa. Vääpelikilta ry voi katsoa luottavaisena tulevaisuuteen.
Vääpelikilta ry:n toiminnassa toteutuivat myös Reserviläisliiton toiminnan painopisteet. Yhdistys
osallistui liiton perheliikuntapäivään, järjesti kenttäkelpoisuuden testausta, järjesti omia liikuntata-
pahtumia ja osallistui muiden järjestämään liikuntatoimintaan. Yhteistyö veteraanijärjestöjen kans-
sa syveni Helsingin VetRes-hankkeen kautta, yhdistys osallistui monin eri tavoin Sotiemme vete-
raanit –keräykseen ja osallistui yhdistyksen historiikin kautta veteraanien perinteiden taltioimiseen
ja julkaisemiseen.
Rankka vuosi mutta yhdessä me onnistuimme!

Juha Parkkonen, Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja vuonna 2008
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Hallinto
Vääpelikilta ry:n sääntömääräiset kokoukset jär-
jestettiin Töölöntorinkadun auditoriossa. Kevät
kokoukseen 24.5.2009 osallistui 19 ja 25.11.2009
järjestettyyn syyskokoukseen 21 jäsentä.
Kevätkokous hyväksyi sääntöjen määrääminä
asioina vuoden 2007 tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen.

Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toi-
mintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle
vuodelle ja valittiin johtokunnan jäsenet vuodelle
2009 erovuorossa olevien tilalle.
Kokouksen tunnelmaa sähköisti pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan Juha Parkkosen jo varhain syksyllä
antama vakaa ilmoitus olla jatkamatta tehtävässä.
Kokouksessa puheenjohtajaksi asettuivat ehdolle
Timo Syrjänotko ja Jouko Alanen, joista ensiksi
mainittu valittiin puheenjohtajaksi lopulta arvalla
varsinaisen äänestyksen päätyttyä tasan.

Pienen keskustelun jälkeen vuoden 2009 jäsen-
maksuksi hyväksyttiin johtokunnan esityksen mu-
kaisesti 29 euroa. Vaikka korotusta tuli kaksi eu-
roa, laskee Vääpelikillan oma osuus jäsenmak-
susta, sillä Reserviläisliiton jäsenmaksuosuus
nousi vuonna 2009 kolmella eurolla.

Johtokunta kokoontui ahkerasti
Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäseninä toimivat:

• Juha Parkkonen, puheenjohtaja, tiedotusjaos-
ton johtaja

• Niko Huttunen, 1. varapuheenjohtaja, hengelli-
nen työ

• Jouko Alanen, 2. varapuheenjohtaja
• Timo Tuomi, sihteeri, veteraanityön yhteyshen-

kilö
• Ari Hautala, koulutusjaoston johtaja, maakunta-

joukot-yhteyshenkilö
• Terhi Latva-Käyrä, lääkintäjaoston johtaja
• Markku Nieminen, taisteluväline- ja ammuntaja-

oston johtaja
• Riku Keskisaari, kuljetusjaoston johtaja
• Juhani Keto-oja, perinnejaoston johtaja
• Raimo Puotsaari, liikunta
• Seppo Mäkinen, lääkintäjaosto
Johtokunnan ulkopuolella yhdistyksen hallintoon
osallistuivat:

• Lassi Paavonkallio, rahastonhoitaja, muonitus-
jaoston johtaja

• Teijo Junnola, lippuvääpeli
Tilintarkastajina toimivat Herman Ljungberg ja
Timo Syrjänotko.
Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana seitsemän kertaa pääasiassa Döbelninka-
tu 2:n kokoustiloissa. Johtokunnan jäsenten läs-
näolo kokouksissa vaihteli suuresti.
Johtokunnan työskentely terävöityi Timo Tuomen
tultua valituksi yhdistyksen sihteeriksi. Sähköpos-
tin merkitys asioiden valmistelussa kokousten vä-
lillä korostui entisestään toiminnan määrän kasva-
essa.

Osallistuminen piirin ja liiton kokouksiin

Vääpelikilta ry on jäsenenä Helsingin Seudun Re-
serviläispiiri ry:ssä ja Reserviläisliitto - Reservin
Aliupseerien Liitto ry:ssä. Vääpelikilta ry:n edusta-
jana piirin vuosikokouksessa ja sääntömääräises-
sä syyskokouksessa sekä liiton syyskokouksessa
toimi yhdistyksen puheenjohtaja.
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Yhteistyö ja edustukset
Vääpelikilta ry on melko nuorena yhdistyksenä ha-
keutunut ennakkoluulottomasti yhteistyöhön vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen kentän eri toimijoiden
kanssa. Yhdistyksessä on oivallettu, että kaikkea ei
kannata tehdä itse ja keskittyminen omiin vahvuuk-
siin luo pohjan menetykselle.
Yhdistyksen aselajiluonteesta johtuen useimmat
jäsenistä kuuluvat myös johonkin muuhun maan-
puolustusyhdistykseen. Näin yhdistysten välinen
yhteistoiminta on luontevaa ja jokapäiväistä.

Vääpelikilta ry teki vuoden aikana monipuolista yh-
teistyötä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja
siihen kuuluvien muiden yhdistysten kanssa, mm.
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n kanssa veteraanike-
räyksessä. Yhdistys toteutti toukokuussa Padasjo-
ella piirin vastuulla olleen kansainvälisen Baltic Sea
Shooting Competition –ampumakilpailun huoltopal-
velut. Kilpailuun osallistui noin 60 henkilöä neljästä
eri maasta.
Puolustusvoimien osalta tärkeimmät kontaktit olivat
Helsingin aluetoimisto, Kaartin Jääkärirykmentti ja
Hämeen Rykmentti. Etelä-Suomen Huoltorykment-
tiin luotiin hyvät yhteydet toimintavuoden aikana.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin
maanpuolustuspiirin lisäksi yhteistyö huollon koulu-
tuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä oli tiivistä

myös Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maanpuolus-
tuspiirien kanssa.

Yhteistyö Reserviläisurheiluliiton kanssa säilyi aktii-
visena koska ResUL:n toiminnanjohtaja Risto Tarki-
ainen on myös Vääpelikilta ry:n jäsen.
Vääpelikilta ry jatkoi yhteydenpitoa maamme mui-
den huollon maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Huollon maanpuolustusjärjestöjen välinen tiedotus
jatkui ja mm. Vääpelikilta ry:n jäsenkirjeet lähetettiin
yhteensä 14 yhdistykselle, joista suurin osa on au-
tojoukkojen kiltoja. Tiiviimmät suhteet ovat Huolto-
aliupseerit ry:n, Huoltoupseeriyhdistys ry:n ja Keski-
Pohjanmaan Autojoukkojen Kilta ry:n kanssa.
Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys ry:n kanssa
toteutettiin yhteisiä vierailuja.

Yhdistyksen edustajat
Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja Juha Parkkonen
edusti yhdistystä Reserviläisliiton syyskokouksessa
Hämeenlinnassa. Hän oli toimintavuoden ajan
myös Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n varapu-
heenjohtaja sekä nettijäsenrekisterin ja verkkosivu-
jen vastuuhenkilö. Hän oli jäsenenä myös Reservi-
läisliiton Sotilas- ja koulutustoimikunnassa.
Parkkosen lisäksi yhdistykseen kuului toimintavuo-
den lopussa myös viiden muun reserviläisyhdistyk-
sen puheenjohtajat. Muiden reserviläisyhdistysten
varapuheenjohtajia oli lisäksi 10 kappaletta sekä
sihteereitä ja rahastonhoitajia kumpiakin kaksi kap-
paletta.
Parkkonen oli myös Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen valtakunnallisen sotilaskoulutusjaoston jä-
sen sekä Helsingin maanpuolustuspiirin tukiosas-
ton johtaja ja huollon toimialavastaava. Jouko Ala-
nen edusti reserviläispiiriä Helsingin maanpuolus-
tuspiirin johtoryhmässä.
Myös monet yhdistyksen muut jäsenet olivat vas-
tuullisissa tehtävissä eri maanpuolustusjärjestöissä,
mm. Timo Syrjänotko Lääkintäkilta ry:n hallitukses-
sa.
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Jäsenet
Vääpelikilta ry sai toimintavuoden aikana 28 uutta
jäsentä. Vuoden 2008 aikana yhdistyksen jäsen-
määrä kasvoi 142 jäsenestä 165 jäseneen, joista
142 oli maksanut jäsenmaksunsa vuoden lopussa.

Yhdistys sai hyvän jäsenkasvunsa perusteella piiril-
tä ylimääräistä suoritusperusteista toiminta-
avustusta. Jäsenistä 38 asui Etelä-Suomen sotilas-
läänin ulkopuolella.

Jäsentietojen käsittelyssä hyödynnettiin aktiivisesti
Reserviläisliiton nettijäsenrekisteriä. Reserviläislii-
ton lähettämien jäsenmaksukarhulaskujen lisäksi
yhdistys muistutti useita kertoja jäseniään maksa-
mattomista jäsenmaksuista.
Jokaiselle uudelle jäsenelle nimettiin jäseneksi hy-
väksymisen jälkeen johtokunnanjäsenistä perehdyt-
täjä, jonka tehtävänä oli ottaa yhteyttä uuteen jäse-
neen ja opastaa häntä osallistumaan aktiivisesti
yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys lähetti aiempien vuosien tapaan kaikille
ylennyksen saaneille jäsenilleen puheenjohtajan ja

sihteerin allekirjoittaman onnittelukirjeen.
Toimintavuoden lopussa sekä Reserviläisliitto että
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry päättivät olla
perimättä alle 23-vuotiailta jäseniltä Reserviläinen-
lehden ja Helsingin Reservin Sanomat –lehden tila-
usmaksuja vuonna 2009. Nuoren jäsenen jäsen-
maksu voi olla vuonna 2009 jopa 12 euroa muita
jäseniä pienempi.
Jäsenille tiedotettiin Reserviläisliiton sekä yhdistyk-
sen omista jäseneduista mm. yhdistyksen verk-
kosivujen kautta. Jäsenille tarjottiin hankittavaksi
yhdistyksen historiikkeja, hihamerkkejä sekä loppu-
vuodesta ennakkotilaukseen tulleita Reserviläislii-
ton jäsenmerkkejä.

Jäsenkysely
Vääpelikilta ry järjesti syksyn aikana jäsenilleen ky-
selyn, jossa pyydettiin arvioimaan  yhdistyksen toi-
minnan eri osa-alueita.  Verkkosivujen kautta toteu-
tettuun kyselyyn vastasi noin neljäsosa yhdistyksen
jäsenistä. Suurin osa vastanneista piti yhdistyksen
toiminnan kaikkia osa-alueita laadukkaasti toteutet-
tuina ja määrältään sopivina. Parhaiten toteutetuik-
si toiminnan osa-alueiksi arvioitiin tiedotus, koulu-
tus ja vierailut. Eniten kehittämistä nähtiin ammun-
nassa, liikunnassa ja jäsenistä huolehtimisessa.
Jäsenkyselyn tuloksia hyödynnettiin mm. vuoden
2009 toimintasuunnitelman laatimisessa.

Vääpelikilta ry
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Aatteellinen ja hengellinen
työ
Vääpelikilta ry:n jäsenet osallistuivat toimintavuo-
den aikana useisiin maanpuolustusjuhliin ja muihin
aatteellisen maanpuolustustyön tilaisuuksiin.
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Helsingissä perintei-
nen kansalaisjuhla Yliopiston juhlasalissa. Yhdis-
tyksen jäsenten suosima Helsingin Seudun Reser-
viläispiiri ry:n vastaanotto ravintola Ostrobotniassa
oli tulipalon vuoksi vaarassa peruuntua mutta voitiin
lopulta toteuttaa normaalisti. Myös Vantaalla järjes-
tettiin mittava itsenäisyyspäiväjuhla, jossa oli yhdis-
tyksen jäseniä mukana myös järjestelytehtävissä.

Vuoden aikana yhdistyksen edustajia oli mukana
mm. Vantaan Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlissa, ja
valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Hä-
meenlinnassa.
Jouluaattona yhdistyksen jäseniä osallistui kunnia-
vartioihin pääkaupunkiseudun eri sankarihaudoilla.

Reserviläisille itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus Lauttasaaressa
Vääpelikilta ry organisoi Helsingin Seudun Reservi-
läispiiri ry:n reserviläisten itsenäisyyspäivän juma-
lanpalveluksen, joka järjestettiin tänä vuonna Laut-
tasaaren kirkossa yhteistyössä paikallisen seura-
kunnan kanssa. Kaksikieliseen jumalanpalveluk-
seen osallistuvat myös Lauttasaaren partiolippu-
kunnat. Jumalanpalveluksessa saarnasi Vääpelikil-
ta ry:n varapuheenjohtaja, teologian tohtori Niko
Huttunen.

Jumalanpalveluksessa kerättiin kolehti sotainvalidi-
en parissa tehtävän hengellisen työn hyväksi.
Jumalanpalveluksen lopuksi kirkosta lähetettiin
seppelpartio Hietaniemen sankarihaudoille. Juma-
lanpalvelukseen osallistui vajaa sata henkilöä.

Toimintakertomus 2008
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Koulutus
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on yksi
Vääpelikilta ry:n tärkeimmistä toimintamuodoista  ja
vuonna 2008 sen määrä nousi suuremmaksi kuin
koskaan aikaisemmin. Vääpelikilta ry vakiinnutti
asemansa keskeisenä huoltoaselajin kouluttajien
yhdyssiteenä sekä pääkaupunkiseudulla että myös
muualla Suomessa. Suurin osa koulutuksesta jär-
jestettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurs-
seina.

Keskittyminen huollon koulutukseen

Helsingissä toteutettiin syyskuussa perinteinen
puolustusvoimien tilaama vääpelikurssi sodan ajan
perusyksikön vääpelin tai yksikköupseerin tehtä-
vään sijoitetuille tai sijoituskelpoisille. Kurssin johta-
jana toimi Ari Hautala ja sen kaikki kouluttajat olivat
Vääpelikilta ry:n jäseniä. Vääpelikurssin kanssa
saman aikaisesti järjestettiin puolustusvoimien pe-
rusyksikön päällikön ja varapäällikön tehtäviin sijoit-
tamille reservin upseereille suunnattu uusi Huollon
johtajakurssi, jonka johtajana toimi Juha Parkko-
nen. Kurssien suunnittelun tueksi Vääpelikilta ry:n
toteutti ”Huollon kouluttajat 2008” nimisen opinto-
kerhon, jolle haettiin tukea Opintotoiminnan Kes-
kusliitosta.

Huhtikuussa Santahaminassa järjestettiin lisäksi
puolustusvoimien mm. maakuntajoukkojen koulu-
tusta varten tilaamat kenttälääkinnän ja taloushuol-
lon kurssit sekä uusi, myös naisille suunnattu jouk-
komuonituskurssi, joiden kaikkien kurssin johtajina
ja kouluttajina oli Vääpelikilta ry:n jäseniä.
Syksyllä järjestetyt Kenttälääkintä 3 –kurssi ja Hy-
gieniaosaamistesti olivat myös Vääpelikilta ry:n jä-
senten johtamia ja kouluttamia. Maanpuolustuskor-
keakoululla järjestettiin 8.11.2008 Huolto 2008 –
seminaari, jossa luennoivat mm. Etelä-Suomen
Huoltorykmentin esikuntapäällikkö, evl Timo Vilkko
sekä ylilääkäri Pekka Honkavaara Sotilaslääketie-

teen Keskuksesta. Myös tämän koulutustilaisuuden
suunnittelivat ja toteuttivat Vääpelikilta ry:n jäsenet.

Santahaminan terveysaseman lääkäri Markku Liu-
ke piti 7.10.2008 Vääpelikilta ry:n jäsenille luennon
kenttälääkinnästä.
Helsingin maanpuolustuspiirin lisäksi koulutusyh-
teistyötä tehtiin myös muualla Suomessa. Vääpeli-
kilta ry:n jäseniä oli kurssien johtajina, vääpeleinä
ja kouluttajina Päijät-Hämeen ja Uudenmaan
maanpuolustuspiirien järjestämillä vääpelikursseilla.
Alkuvuodesta Porin Prikaatissa ja Panssariprikaa-
tissa  toteutettujen kurssivääpelikurssien vastuu-
henkilöinä oli myös Vääpelikilta ry:n jäseniä.

Useat kouluttajina toimivat Vääpelikilta ry:n jäsenet
pääsivät myös itse kehittämään osaamistaan vuo-
den aikana puolustusvoimien järjestämissä tilai-
suuksissa. Sekä maaliskuussa järjestetyllä RUK:n
kouluttajakurssilla että lokakuussa järjestetyllä en-
simmäisellä RUK:n aselajikouluttajakurssilla oli yh-
distyksen jäseniä mukana.

Koulutuksen tukeminen

Kouluttajien lisäksi Vääpelikilta ry tuki aktiivisesti
huollon kurssien järjestämistä eripuolilla maata mm.
tarjoamalla koulutusmateriaalia ja suunnitteluapua.
Syksyllä yhdistys käynnisti myös vääpelikurssilla
käytettävän oppimateriaalin uudistamisen. Uusi
vääpelin käsikirja otetaan käyttöön huhtikuussa
2009.
Toimintavuoden aikana perustetun Helsingin maa-
puolustuspiirin koulutus– ja tukiyksikön tukiosaston
johtajana toimi Juha Parkkonen ja perustamisryh-
mien johtajina Timo Tuomi ja Erkki Joukainen.
Syksyllä Santahaminassa kuvattiin Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen esittelyelokuva, jossa avustaji-
na toimi joukko Vääpelikilta ry:n jäseniä.

Vääpelikilta ry tiedotti myös jäsenilleen mahdolli-
suudesta hakeutua maakuntajoukkoihin.

Vääpelikilta ry
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Ammunta ja liikunta
Vääpelikilta ry:n jäsenille oli toimintavuoden aikana
tarjolla monipuolinen ja laaja valikoima erilaisia lii-
kunta- ja ammuntatapahtumia sekä kenttäkelpoi-
suuden mittaustilaisuuksia. Suurin osa tapahtumis-
ta toteutettiin yhteistyössä muiden maanpuolustus-
järjestöjen kanssa tai jäsenille tarjottiin mahdolli-
suutta osallista muiden yhdistysten toteuttamiin ta-
pahtumiin.

Monipuoliset ammunnat
Huolimatta siitä, että pääkaupunkiseudun ampuma-
ratatilanne on erittäin vaikea, Vääpelikilta ry pystyi
tarjoamaan jäsenilleen varsin laajat mahdollisuudet
harrastaa erilaisia pistooli– ja kiväärilajeja lähes
ympäri vuoden.
Yhdistyksellä oli oma viikoittainen ampumavuoro
Töölöntorinkadun ampumaradalla, jolla kävi ampu-
jia yhteensä 43 kertana ja ampujia kertyi yhteensä
149. Peruskunnostetulla radalla on mahdollisuus
ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka.
4.5.2008 järjestettiin myös erillinen tilaisuus, jolloin
jäsenillä oli mahdollisuus tutustua rataan ja am-
muntaa kokeneiden ampujien opastuksella.

Kiväärilajeja on ammuttu lähinnä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen johdetuissa kivääriammun-
noissa Santahaminassa. Maanpuolustuspiiri on lai-
nannut ammuntoihin myös puoliautomaattikivääre-
jä, joten ampumaan pääsi myös ilman omaa asetta.
Vääpelikilta ry tukeutui MPK:n ammuntoihin myös
yhdistyksen omien kivääriammuntapäivien järjeste-
lyissä 8.6. ja 16.11.2008. Jäsenillä on ollut mahdol-
lisuus osallistua kivääriammuntoihin myös reservi-
piirien ampumavuoroilla Santahaminassa sekä 150
että 300 metrin radalla.
Yhdistykseen kuuluu ryhmä aktiivisia ampujia, jotka
harrastavat ja kilpailevat mm. sovelletun reservi-
läisammunnan lajeja.

Kenttäkelpoisuutta tukeva liikunta

Vääpelikilta ry järjesti keväällä Itä-Helsingissä har-
joitusmarssien sarjan, jonka avulla jäsenillä oli
mahdollisuus yhdessä harjoitellen valmistautua
Vantaalla 6.-7.6.2008 järjestettyyn Kesäyön mars-
siin. Yhdistyksen jäseniä osallistui marssiin useiden
eri joukkueiden mukana useille eri matkoille.

Vääpelikilta ry oli myös järjestämässä 6.9.2008
Hesperian puistossa toteutettua liikuntatempausta.
Pääkaupunkiseudulla toimivien maanpuolustuspiiri-
en yhteistyönä toteutetussa tapahtumassa kansa-
laisilla oli mahdollisuus kokeilla kenttäkelpoisuus-
testiin sisältyvää puristusvoiman mittausta, mittaut-
taa verenpaineensa ja rasvaprosenttinsa sekä suo-
rittaa UKK-kävelytesti. Tilaisuudessa oli myös mah-
dollisuus ilmoittautua Santahaminassa järjestettä-
viin Cooperin testiin ja lihaskuntotestiin. Lisäksi tar-
jolla oli myös tietoa mm. terveellisestä ruokavalios-
ta. Tapahtuma oli Vääpelikilta ry:n osalta valtakun-
nallisen Reserviläisliiton perheliikunta- ja tiedostus-
päivän tapahtuma.

Vääpelikilta ry:n syyskokouksessa 25.11.2008 esi-
teltiin kenttäkelpoisuustestin suoritukset sekä jär-
jestettiin kaikille kokoukseen osallistujille puristus-
voimanmittaus.

Toimintakertomus 2008
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Veteraanit ja perinteet
Vääpelikilta ry:n jäsenillä on vankkumaton kunnioi-
tus maatamme sodissa puolustaneita sotaveteraa-
neja kohtaan. Yhdistyksen veteraaniyhteyshenkilön
tehtävässä toimi sihteeri Timo Tuomi. Vääpelikilta
ry:llä ei ole sotaveteraanijäseniä.

Sotiemme veteraanit –keräys
Vääpelikilta ry osallistui edellisten vuosien tapaan
aktiivisesti Sotiemme veteraanit –keräykseen, jonka
tuotot käytetään sotaveteraanien elinolojen paran-
tamiseen. Yhdistys osallistui 8.3.2008 järjestettyyn
Reserviläisliiton valtakunnallinen keräystempauk-
seen suorittamalla lipaskeräystä Helsingin Itäkes-
kuksessa yhteistyössä Itä-Helsingin Reserviläiset
ry:n ja Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n kanssa.

Keräyksestä tiedotettiin koko vuoden ajan myös
laajasti yhdistyksen verkkosivuilla ja jäsenkirjeissä.
Jäseniä kannustettiin lahjoittamaan varoja keräyk-
seen sekä keräyksen verkkosivujen että Helsingin
Reservin Sanomien välissä lähetetyllä keräyskir-
jeellä. Myös mm. yhdistyksen syyskokouksessa
kerättiin varoja sotaveteraaneille.

VetRes-toiminta käyntiin Helsingissä
Useat Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat jo vuosien ajan
olleet Vantaalla mukana VetRes-toiminnassa, joka
koordinoi reserviläisjärjestöjen tukea sotaveteraa-
neille. Helsingissä järjestettiin 9.12.2008 kokous,
jossa eri veteraanijärjestöt sekä reserviläisyhdistyk-
set sopivat Helsingin VetRes-toiminnan käynnistä-
misestä.
Käytännön työtä varten kokouksessa perustettiin
Helsingin VetRes-toimikunta, jossa kaikki toimin-
taan osallistuvat veteraani- ja maanpuolustusjärjes-
töt ovat edustettuna. Vääpelikilta ry oli toimikunnan
perustamiskirjan ensimmäinen allekirjoittaja.

Veteraanien perinteitä historiikkiin
Vääpelikilta ry julkaisi kevätkokouksensa yhteydes-
sä yhdistyksen historiikin toisen osan. Yhdistyksen
toimintaa vuosilta 2002-2006 tallentavan historiikin
kirjoittivat Terhi Latva-Käyrä, Niko Huttunen ja Veik-
ko Hiiri.
Historiikki sisältää myös viime sotien yksikön vää-
peleitä koskevan artikkelin, jonka pohjana on käy-
tetty huollon tehtävissä palvelleiden sotaveteraani-
en haastatteluita, jotka Juha E. Tetri oli tehnyt
2000-luvun alussa. Historiikkiin on myös koottu ai-
kaisemmin julkaisemattomia kuvia sodan ajan huol-
losta.

Junnolasta ensimmäinen Vuoden vääpeli
Historiikin lisäksi Vääpelikilta ry:n perinnejaosto
huolehti vuoden aikana huomionosoitusesitysten
oikeasta ja tasapuolisesta valmistelusta.
Juhani Keto-ojan aloitteesta Vääpelikilta ry:n johto-
kunta päätti huomioida yhdistyksen tarkoitusperien
hyväksi toimineita jäseniään valitsemalla vuosittain
Vuoden vääpelin. Vuoden vääpeliksi 2007 valittiin
Teijo Junnola, joka toimi vuosikymmenen ajan yh-
distyksen sihteerinä sekä mm. useiden vääpelikurs-
sien kurssivääpelinä ja kouluttajana. Valinta julkais-
tiin kevätkokouksen yhteydessä.

Toimintavuoden aikana myönnetyt huomionosoituk-
set kohdistuivat pääasiassa johtokunnan toiminnas-
sa ansioituneisiin henkilöihin, mikä selittyy yhdistyk-
sen johdossa tapahtuneilla muutoksilla. Yhdistyk-
sen jäsenistä korkeimman huomionosoituksen sai
Hannu Lehtonen, jolle myönnettiin Reserviläisliiton
ansioristi. Luettelo huomionosoituksen saajista on
sivulla 11.
Vääpelikilta ry:n jäsenistä ylennyksen saivat toimin-
tavuoden aikana Arto Taskinen ylivääpeliksi, Jari
Oksanen, Mika Tulimaa ja Heikki Pietilä ylikersan-
teiksi sekä Heikki Pöyhönen ja Jari Heinonen ali-
kersanteiksi.

Vääpelikilta ry
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Vierailut
Vääpelikilta ry tarjosi jäsenilleen toimintavuoden
aikana useita mielenkiintoisia vierailuja. Niistä
useimmat toteutettiin yhteistyössä muiden vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen yhdistysten kanssa.

Sotahistoriaa museossa ja maastossa
Vääpelikilta ry vieraili toimintavuoden aikana kah-
dessa sotahistoriallisessa kohteessa pääkaupunki-
seudulla. Santahaminan sotilassaaren historiaan ja
nykypäivään tutustuttiin toukokuussa Santahamina-
seuran Markku Virtasen opastamana. Lokakuussa
vierailu kohdistui puolustusvoimien 90-
vuotisjuhlanäyttelyyn Sotamuseossa.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry järjesti keväällä
opastetut kierrokset Länsi-Uudellamaalla sekä Es-
poossa ja Helsingissä liittyen vapaussodan taiste-
luihin.

Uusimmat tiedot puolustusvoimista
Kevään aikana yhdistys organisoi kaksi vierailua
lääkintähuollon kohteisiin. Maaliskuussa kohteena
oli Kaartin Jääkärirykmentin järjestämä lääkintä-
miesten loppusota. Toukokuun vierailu kohdistui
Lahdessa sijaitsevaan Sotilaslääketieteen Keskuk-
seen yhdessä Uudenmaan maanpuolustusyhdis-

tyksen kanssa. Toukokuussa järjestettiin myös vie-
railu Puolustusvoimien Ajoneuvovarikolle Kalkkuun.

Elokuussa pieni ryhmä yhdistyksen jäseniä pääsi
seuraamaan Kaartin Jääkärirykmentin taistelunäy-
töstä Santahaminassa. Vuoden päätti joulukuussa
toteutettu vierailu Etelä-Suomen sotilasläänin KOS-
KI08-sotaharjoitukseen. Vierailun aikana tutustuttiin
Etelä-Suomen Huoltorykmentin vieraana poikkeus-
olojen huoltojärjestelmään yhdessä Huoltoupsee-
riyhdistyksen kanssa.

Turvallisuus on laaja käsite
Helmikuussa Vääpelikilta ry:n jäsenille järjestyi
mahdollisuus päästä tutustumaan Finnairin tekni-
selle alueelle Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vie-
railulla tutustuttiin Finnair Tekniikkaan, maailman
huippua edustava lentokonekorjaamoon, jossa
kaikki tehdään aikaa säästämättä ja laadusta tinki-
mättä.

Syyskuussa Lahdessa järjestettiin valtakunnalliset
Turvallisuus- ja puolustusmessut, jotka olivat laajin
Suomessa järjestetty kokonaismaanpuolustuksen
katselmus. Messuilla vieraili suuri joukko Vääpelikil-
ta ry:n jäseniä piirin järjestämän ilmaisen linja-
autokuljetuksen ansiosta.

Toimintakertomus 2008
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Viestintä
Vääpelikilta ry panosti toimintavuoden aikana erityi-
sesti viestinnän kehittämiseen.
Yhdistyksen verkkosivut uudistettiin kokonaan ja ne
siirrettiin helmikuun alussa Reserviläisliiton tarjoa-
malle palvelimelle osoitteeseen
www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta. Sivuston raken-
ne, sisältö ja ulkoasu suunniteltiin vastaamaan yh-
distyksen aktiivista toimintaa. Sivujen avulla jäsenil-
le ja yhteistyökumppaneille voidaan tarjota ajan-
tasaista tietoa  yhdistyksen toiminnasta. Sivut ovat
myös tärkein väline uusien jäsenten rekrytoinnissa.

Vääpelikilta ry:n verkkosivuja on käytetty Reservi-
läisliiton verkkosivukoulutuksissa hyvänä esimerkki-
nä palvelun tarjoamista mahdollisuuksista. Verk-
kosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 55 tie-
dotetta ja tapahtumakalenteriin vietiin tiedot lähes
200 eri tapahtumasta.
Yhdistyksen jäsenkirje uudistettiin kun sen taitto
siirtyi sihteeri Timo Tuomelle. Jäsenkirjeen sivu-
määrä lisääntyi, koko muuttui taitettuun A3-kokoon
ja sitä ruvettiin julkaisemaan neljä kertaa vuodessa.
Kirjeen luettavuus ja ulkoasu paranivat palstojen
käyttöönoton seurauksena. Jäsenkirjeet julkaistiin
pdf-muodossa myös yhdistyksen verkkosivuilla.
Jäsenkirjeiden lisäksi tiedottamisessa hyödynnettiin
kaikille jäsenille postitettua Helsingin Reservin Sa-
nomat –lehteä, jonka jokaisessa 10 numerossa oli
tiedot yhdistyksen tulevasta toiminnasta sekä yh-
teystiedot. Lehdessä julkaistiin myös muutamia
Vääpelikilta ry:n toimintaa koskevia artikkeleita.
Näiden lisäksi niille yhdistyksen jäsenistä, joiden
sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin toiminta-
vuoden aikana yhteensä 29 sähköpostiviestiä lähin-
nä ajankohtaisista yhdistyksen tapahtumista. Vuo-
den lopussa postituslistalla oli 116 jäsentä.

Tiedotustapahtumat
Syyskuussa Vääpelikilta ry osallistui Reserviläislii-
ton tiedotuskampanjaan ja lähetti pääkaupunkiseu-
dun huonoon ampumaratatilanteeseen kantaaotta-
van lehdistötiedotteen joukolle alueen tiedotusväli-
neitä. Tiedotteessa kerrottiin yhdistyksen tukevan
hanketta ampumaurheilukeskuksen rakentamiseksi
Vantaan Petikon lentomelualueelle. Tiedote johti
toimittaja Marja Salomaan kirjoittaman uutisen jul-
kaisemiseen kaupunkilehti Vartin verkkosivuilla,
joilta se levisi myös Iltasanomien verkkolehteen.
Joulukuussa yhdistys järjesti joulukuussa Hämeen
Rykmentissä palveleville varusmiehille tietoiskun
reserviläistoiminnasta. Tilaisuuteen osallistui yh-
teensä lähes sata Hämeen Ratsujääkäripataljoo-
nan aliupseerikoulun huoltopalvelu- ja mootto-
rialiupseerikurssien oppilasta ja apukouluttajaa se-
kä kaksi henkilökuntaan kuuluvaa kouluttajaa.

Tilaisuudessa yhteensä 41 varusmiestä ilmoitti ole-
vansa kiinnostunut reserviläistoiminnasta. Oman
kotipaikkakuntansa reserviläisyhdistyksestä kiin-
nostuneiden varusmiesten yhteystiedot lähetettiin
kyseisten Reserviläisliiton piirien tai yhdistysten yh-
teyshenkilöille.

Myös yhdistyksen värikopiotekniikalla valmistettu
esite uudistettiin toimintavuoden aikana.

Vääpelikilta ry
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Liitteet

Huomionosoitukset 2008

Reserviläisliiton ansioristi
Hannu Lehtonen

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali
Seppo Mäkinen

Suomen Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali
Lassi Paavonkallio

Helsingin Seudun Reserviläispiirin toisen luokan ansiomerkki
Niko Huttunen
Juha Parkkonen

Helsingin Seudun Reserviläispiirin kolmannen luokan ansiomerkki
Markku Nieminen

Lassi Paavonkallio

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalia hopeisena
Juhani Keto-oja

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kultainen ansiomitali
Juha Parkkonen

Maanpuolustusmitali
Teemu Ahola-Luttila

Yrjö Jukola
Timo Tuomi

Vääpeliristi
Juha Parkkonen

Heikki Pöyhönen
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Liitteet

Johtokunnan kokoukset

X = paikalla
P = poissa

JOHTOKUNTA 1/08
9.1

2/08
28.2

3/08
17.4

4/08
14.5

5/08
20.8

6/08
1.10

7/08
25.11

Juha Parkkonen X X X X X X X

Niko Huttunen X P X X X X P

Jouko Alanen (Karppinen) X P P X X X X

Tuomi Timo X X X X X X X

Ari Hautala X P P X X P P

Seppo Mäkinen X X X X X X X

Terhi Latva-Käyrä X X X X P X X

Juhani Keto-oja X X X P X X X

Markku Nieminen X X X X X X P

Riku Keskisaari P P X P P X P

Raimo Puotsaari X P P P X P P

Vääpelikilta ry
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Liitteet

Tilastotietoja jäsenistöstä

Painottunut ikärakenne
Vääpelikilta ry:n jäsenten ikärakenne on painottunut.
Nelikymppiset muodostavat yli kolmanneksen kaikista
jäsenistä. Jäsenten keski-ikä on 46 vuotta.
Vääpelikilta ry:ssä on sekä nuoria että iäkkäitä jäseniä
vähemmän kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä keski-
määrin. Myös Vääpelikilta ry:n jäsenten keski-ikä on
hieman alhaisempi kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä
keskimäärin.

Huollon aliupseerien yhdistys
Vääpelikilta ry on vahvasti aliupseerien järjestö. Up-
seerit ja miehistö muodostavat jäsenistöstä vain noin 9
prosenttia. Sotilasarvoista yleisin on ylikersantti.

Sotilasarvojakaumakin osoittaa, että Vääpelikilta ry on
ennen kaikkea huollon erikoiskoulutettujen aliupseeri-
en yhdistys. Yhdistyksen jäsenistä alle neljännes on
vääpelin-sotilasmestarin arvoisia kokeneita aliupseere-
ja. Muilta jäseniltä yhdistyksen säännöt edellyttävät
huollon koulutusta.

Puolustusvoimien tuntemat aktiivit
Vääpelikilta ry:n aktiiviset jäsenet tunnetaan myös
puolustusvoimien suunnassa. Kolme neljäsosaa yhdis-
tyksen reserviin kuuluvista jäsenistä (136) on ylennetty
yhdistyksen toiminta-aikana ja 65 jäsentä viimeisen
viiden vuoden aikana.
Erinomainen ylennyshistoria selittyy osin sillä, että
merkittävä osa Vääpelikilta ry:n uusista jäsenistä on
tutustunut yhdistyksen toimintaan MPK:n sotilaallisilla
kursseilla, joille puolustusvoimat on kutsunut sodan
ajan joukkoihin sijoittuja reserviläisiä.
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