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KULUNUT VUOSI 2010 
 
Vuosi 2010 oli lähes edellisen vuoden kaltainen, tasaista 
toimintaa ja aherrusta. Jäsenten lukumäärä pysyi suunnil-
leen muuttumattomana, pientä kasvua toki tapahtui. 
Jaokset toimivat kukin omalla alueellaan parhaaksi katso-
mallaan tavalla. 
Erilaisia aktiviteetteja oli jonkin verran, joista erikoisesti 
mainittakoon ampumajaoksen tilaisuus tutustua Suomen 
Asemuseosäätiön kokoelmaan, joka on Suomen suurin  
ja maailman toiseksi suurin yksityinen kokoelma. 
Kuluneena vuotena ylennettiin useita jäseniä, niin upseeri- 
kuin aliupseeritasollakin. Ansiomerkkejä sai useampikin jä-
sen. 
Yhteistyötä Loimaan reserviläisten kanssa ylläpidettiin. 
Tulevat muutokset puolustusvoimissa tullevat heijastumaan 
myös kiltamme toimintaan. 
 
 

VERKSAMHETEN UNDER 2010 
 
 

Gillets verksamhet följde sina redan invanda rutiner, så som 

visiter och studiebesök.  Explicit svenskspråkig verksamhet 

förekom inte, då sådan ej heller efterlystes.  Gillets repre-

sentanter deltog aktivt i förbundets och kretsens verksam-

het.                                                                                                              

Det förgångna är passerat, och stora förändringar väntar 

inom Försvarsmakten.  Dessa kommer säkert att reflekteras 

i vår gilleverksamhet i framtiden. 

 

Timo Syrjänotko, puheenjohtaja – ordförande 2009 - 2010 
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HALLINTO 
Vuoden 2009 syyskokouksessa valittu uusi johtokunta aloitti sääntömääräisesti 
toimintansa vuoden alussa. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin niille kuuluvat 
asiat. 
 
JOHTOKUNTA JA TEHTÄVÄT 
puheenjohtaja   Timo Syrjänotko 
1. vpj, lääkintäjaoksen johtaja  Heikki Pietilä 
2. vpj, perinnejaoksen johtaja  Juhani Keto-oja 
sihteeri, jäsenvastaava    Timo Tuomi 
TVÄL- ammunta- ja kuljetusjaoksen johtaja Markku Nieminen 
liikuntajaoksen johtaja   Risto Tarkiainen 
koulutusjaoksen johtaja   Thuong Do 
maakuntajoukot-yhteyshenkilö  Ari Hautala 
tiedottaja, killan nettisivut  Juha Parkkonen 
 
MUU HENKILÖSTÖ 
rahastonhoitaja, muonitusjaoksen johtaja ja 
veteraanityön yhteyshenkilö  Lassi Paavonkallio 
hengellinen työ   Niko Huttunen 
lippuvääpeli    Teijo Junnola 
tilintarkastajat  Herman Ljungberg ja Raimo Pesonen 
 
OSALLISTUMINEN PIIRIN JA LIITON KOKOUKSIIN 
Piirin ja liiton kokouksissa on kiltaa edustanut Juha Parkkonen 
 
JÄSENET 
Jäsenmäärämme oli 16.12.2010 172 henkeä, joten kasvua oli tapahtunut 4,2 %. 
 
AATTEELLINEN JA HENGELLINEN TYÖ 
 

 
 

 Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pi-
dettiin Vantaalla, Pyhän Laurin kirkossa. Kaksikielises-
sä palveluksessa saarnasi kiltaveljemme, dosentti Niko 
Huttunen. Huollon kursseilla koulutettiin kaatuneiden 
huoltoa. Vuoden aikana kuolleiden yhdistysten jäsenten 
muistaminen on tapahtunut laaditun menettelytapaoh-
jeen mukaisesti.  

 
 
 

 
KOULUTUS 
Vääpelikurssi pidettiin jo totuttuun tapaan ja työtä tullaan jatkamaan tulevinakin vuosi-
na. 
AMMUNTA 

Ampumatoiminta jatkui totuttuun tapaan Töölöntorin ampumaradalla sunnuntai-
sin klo 12.00 – 14.30. Osallistujia on ollut 3 – 6 henkeä joka kerta, tyhjiä vuoroja 
ei ole ollut. 
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Ampumavuorot ovat vetäneet Markku Nieminen ja Timo Kyyhkynen. 
Markku Nieminen valittiin vuoden kouluttajaksi. 
 
 
MUONITUS 

Killalle oli keväällä tarjolla kovin haastava tehtävä, joka luonteensa vuoksi olisi 
ollut mitä parhain harjoitustehtävä. Meille tarjottiin mahdollisuutta suorittaa ”ul-
koruokintana” erään valtion laitoksen muonitus noin puolen vuoden ajan. Aa-
mupala ja kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Seitsemänä päivänä viikossa. Urak-
ka oli kuitenkin liian suuri vapaaehtoisvoimin suoritettavaksi. Oli kuitenkin mie-
lenkiintoista tutkia erilaisia mahdollisuuksia asian hoitamiseksi. Toivottavasti 
saamme uuden, vähän pienemmän, haasteen. 
 
 
VIESTINTÄ 

Vääpelikilta ry:n verkkosivujen sisältöä pidettiin toimintavuoden aikana aktiivi-
sesti ajantasallla. Sivujen avulla jäsenille ja yhteistyökumppaneille tarjottiin  
ajantasaista tietoa yhdistyksen toiminnasta. Sivut ovat myös tärkeä väline uusi-
en jäsenten rekrytoinnissa. Sivuilla julkaistiin vuoden aikana myös 26 ajankoh-
taista tiedotetta. 
Yhdistys julkaisi toimintavuoden aikana 3 jäsenkirjettä, jotka postitettiin kaikille 
jäsenille sekä tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Jäsenkirjeet julkaistiin pdf-
muodossa myös yhdistyksen verkkosivuilla. Näiden lisäksi niille yhdistyksen 
jäsenistä, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin toimintavuoden aikana 
useita sähköpostiviestiä lähinnä ajankohtaisista yhdistyksen tapahtumista. 
Jäsenkirjeiden lisäksi tiedottamisessa hyödynnettiin kaikille jäsenille postitettua 
Helsingin Reservin Sanomat –lehteä, jonka jokaisessa 10 numerossa oli tiedot 
yhdistyksen tulevasta toiminnasta sekä yhteystiedot. Lehdessä julkaistiin myös 
muutamia Vääpelikilta ry:n toimintaa koskevia artikkeleita. 
Vääpelikilta ry järjesti Hämeen Rykmentissä palveleville varusmiehille tietoiskut 
reserviläistoiminnasta sekä kesäkuussa että joulukuussa. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 500 moottori-, aseseppä- 
huoltopalvelu- ja lääkintäaliupseerikurssien oppilasta ja apukouluttajaa sekä 
henkilökuntaan kuuluvia kouluttajia. 
 
LÄÄKINTÄ 
Heikki Pietilän johdolla kilta oli mukana erilaisissa toiminnoissa. 
 
LIIKUNTATOIMINTA 
Risto Tarkiainen vastasi killan liikuntatoimesta. 
 

PERINNE   
Vääpelikilta ry:n perinnejaoksen toimintakertomus vuodelta 2010  
Vääpelikilta ry:n perinnejaokselle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet, jotka 
se esittelee johtokunnalle: ylennykset,  maanpuolustustyöhön  liittyviltä sidos-
ryhmiltä anottavat huomionosoitukset ja ansiomerkit, Vuoden Vääpeli, Vääpeli-
kiltaristit, Vääpekillan pöytästandaarit ja killan historiikin toimittaminen viiden 
vuoden välein.  Tunnetusti ylennykset tapahtuvat vain puolustusvoimien toimes-
ta.  Vääpelikilta ry ainostaan esittelee mahdollisten edellytysten täyttyessä ky-
seisen jäsenen ylennystä seuraavaan sotilasarvoon. 
Jäsenistömme ylennykset puolustusvoimissa 2010 
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4.6.2010 
- vääpeliksi  Pentti Eskola  sekä Ari Tuikka                                                                                              
- ylikersantiksi  Mika Ropponen 
 
6.12.2010                                                                                                                  
- ylivääpeliksi Erkki Joukainen 
                                                                                                                                 
- vääpeliksi Ari Mattila, Timo Nummela, Jari Peltonen, Kaj Stjernberg ja               
Aki Törmäkangas 
                                                                                                                                
- ylikersantiksi Arto Kolehmainen   
                                                                                                                                 
- alikersantiksi  Markku Nieminen ja Esa Åke 
 
Huomionosoitukset  ja ansiomerkit 
Vuonna  2010  huomionosoituksia ja ansiomerkkejä ansioituneille Vääpelikilta 
ry:n jäsenille sekä Vääpelikilta ry:n  ns. kaksoisjäsenille on myönnetty seuraa-
vasti:                                                                                    
 
Reserviläisliitto ry:n kultainen ansiomitali (KAM)                                                           
- Tapani Sarvanti 
 
Reserviläisliitto ry:n hopeinen ansiomitali (HAM)                                                          
- Emil Kukkola                                                                                                                
- Raimo Pesonen  
 
Reserviläisliitto ry:n pronsinen ansiomitali (PAM)                                                   
- Ari Hautala                                                                                                           
- Lassi Paavonkallio 
 
Maanpuolustusmitali (Mp-mitali)                                                                              
- Matti Jarkko                                                                                                                 
- Juha Parkkonen 
 
Reserviläisurheiluliitto ry:n pronssinen ansiomitali                                                           
- Markku Nieminen 
 
Jalkaväen ansioristi                                                                                                     
- Juhani Keto-oja  (myönnetty 2009, luovutettu 2010)  
 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n  1. luokan ansiomerkki  (AM 1)                  
- Hans Lingholm                                                                                                                                             
- Timo Syrjänotko                                                                                                            
- Risto Tarkiainen 
 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n  2. luokan ansiomerkki  (AM 2)                           
- Seppo Yli-Nissilä  (Varsinais-Suomi) 
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Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n  3. luokan ansiomerkki  (AM 3)                         
- Timo Tuomi                                                                                                          
- Timo Vento  (Etelä-Häme)  
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rautainen ansiomitali                                    
- Riku Keskisaari                                                                                                              
- Kai Stjernberg                                                                                         
 
Vuoden Vääpeli 
Vuoden Vääpeli-kunniamaininta on perustettu vuonna 2008.  Kunniamainintaan 
liittyy kiertopokaali, jota pidetään vuoden hallussa sekä kunniakirja. 
                                                                                                                                       
- Niko Huttunen 
 
Vääpelikiltaristi 
Ansiomerkkinä Vääpelikiltaristi perustettiin vuonna 2005 Vääpelikilta ry:n omak-
si ja omien jäsenistön palkitsemiseksi.  Vuonna 2010 Vääpelikiltaristejä myön-
nettiin seuraaville ansioituneille jäseille: 
 
- Timo Kivinen            n:o 23                                                                                      
- Erkki Hollmén  n:o 24 
 
Vääpelikilta ry:n pöytästandaari 
Vääpelikilta ry:n pöytästandaari on perustettu vuonna 2007.  Vääpelikilta ry:n 
pöytästandaareja vuonna 2010 on myönnetty seuraavasti: 
 
- Merireserviläiset ry,  50 v.                                                                                                
- Lohjan Seudun Reserviläiset ry,  yhteistoimintapäivät Loimaalla veljesyhdis-
tyksen kanssa                                                                                                - 
Markku Virtanen,  toimi mieliinpainuvasti oppaana Vääpelikilta ry:n järjestämäs-
sä Santahaminan varuskuntasaaren historiallisella retkellä                                                                                                                           
- Lasse Seitavuopio,  70 v.                                                                                             
- Sulo Kuronen,  75 v. 
- Juhani Keto-oja 
 
Vääpelikilta ry:n lippu  
Vääpelikillan lippu on perustettu 2006, jolloin myös lippu vihittiin ja siunattiin 
käyttöön. Vuonna 2010 lippuvääpelinä on toiminut Teijo Junnola.  
 
Muuta toimintaa perinnejaoksessa 
Raimo Pesonen valmisti Vääpelikilta ry:n lippua varten  ”kolmisakaraisen” lippu-
jalan. Paimo Pesonen on mm. Vääpelikilta ry:n perustajäsen. 
 
Vuoden kouluttaja 
Markku Nieminen on valittu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Helsin-
gin maanpuolutuspiirin  2010 Vuoden kouluttajaksi. 
 
 

TALOUS 
Killan talous on pysynyt vakaalla tasolla eikä velkaa ole. 
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JÄSENKIRJE 
Vuoden aikana ilmestyi kolme jäsenkirjettä, jotka postitettiin sihteerin toimista 
kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille 
 

VÄÄPELIKILTA HUOLLON TÖISSÄ 
Killan edustajia oli mukana erilaisissa varustelutehtävissä ympäri vuoden. 
 
TUTUSTUMISKÄYNNIT 

 
-Toukokuun 22. päivänä oli 
killan järjestämä tutustuminen 
Santahaminan historiaan. Mu-
kana oli runsaat 30 henkeä ja 
oppaanamme toimi ltn Markku 
Virtanen. Kierros kesti reilut 
neljä tuntia, mutta silti emme 
ehtineet tutustua kuin pieneen 
osaan saaresta. Historia on 
rikas ja värikäs. Mukana olleet 
olivat kovin tyytyväisiä saa-
maansa uuteen tietoon. Sää 
oli mitä parhain. 
 

 
 
 

-Toisella 
ampuma-
vastaaval-
lamme, 
Timo 
Kyyhvky-
sellä, oli 
harvinai-
nen tilai-
suus tutus-
tua Suo-
men suu-
rimpaan, 
ja maail-
man toi-
seksi suu-

rimpaan, yksityiseen asekokoelmaan Suomen Asemuseosäätiössä 15.09.2010. 
Kuvassa vasemmalla reserviläisliiton entinen varapuheenjohtaja Jarmo Paasiki-
vi, kokoelman esittelijä Pekka Pohjolainen ja Timo Kyyhkynen. 
Kierros kesti 4½ tuntia. 
 
 
VIERAILUT 
Killalla oli yksi tilaisuus loimaalaisten kanssa toukokuussa. 
SOTIEMME VETERAANIT- KERÄYS 
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04.12.2010 oli joukko 
kiltalaisiamme Itäkes-
kuksessa suoritta-
massa tämän vuotista 
keräystä Lassi Paa-
vonkallion johdolla. 
Keräysaika oli klo 
10.00 – 18.00. Erikoi-
sen suuren panoksen 
antoi Yrjö Jukola. 
 
 
 
Kuvassa Yrjö Jukola 
 
 
 

 

MERKKIPÄIVÄT 
Kiltaveljemme Lasse Seitavuopio juhli merkkipäiväänsä 30.05.2010 (25.05.) 
Pakin talossa. Killan edustaja kävi Lassea onnittelemassa. Lasse täytti 70 vuot-
ta. Lahjaksi kilta antoi killan standaarin. 
Kiltaveli Sulo Kuronen täytti 07.06.2010 75 vuotta ja kävi kaksi killan edustajaa 
onittelemsaa Sulon kotona. Lahjaksi kilta antoi killan standaarin.

                         
Lasse                             Sulo   
    
MUUTA 

3.06.2010 oli Aurorakodissa kesäjuhla vanhuksille. Eri järjestöt antoivat apuaan. 
Vääpelikillasta osallistui vanhusten juhlaan Soini Hyttinen, joka lainasi korvauk-
setta muurinpohjapannut ja polttimet. 
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Rauman reserviläisten puheenjohtaja Jyr-
ki Aikko lahjoitti killalle tekemänsä tutki-
muksen ”MUUTOSMATKA SOTILAAKSI”. 
Saatekirjeessään Aikko mainitsee mm: 
”Olen tehnyt reserviläisenä, vapaaehtoi-
suuteen perustuvan kasvatustieteellisen 
tutkimuksen Utin Jääkärirykmentissä, pää-
kohteena Laskuvarjokomppania. Olin vuo-
sina 2006 - 2007 kertausharjoitukseen 
(32vrk) kutsuttuna, osallistuvana tutkijana 
varusmiesten mukana koulutuksessa yh-
tenä heistä. 
Lähetän tämän juuri painosta tulleen tutki-
muksen teille tarkasteltavaksi, selailtavaksi 
ja luettavaksi, jotta saatte informaatiota 
varusmiesten kasvusta kovissa olosuhteis-
sa. 
Puolustusvoimat on painattanut tutkimusta 
300 kpl, jotka annetaan eri yksiköille, soti-
lasopetuslaitoksille ja tieteellisille kirjastoil-

le, joista sitä on lainattavissa. Kirjaa on suunniteltu liitettäväksi kadettien kurssi-
kirjaksi. Toivon, että mahdollisimman moni Vääpelikillan jäsen pääsee tutustu-
maan tutkimukseeni. Pyydänkin kunnioittavasti, että tiedottaisitte harkintanne / 
mahdollisuuksienne mukaan killan jäsenistölle tutkimukseni ilmestymisestä”. 
* 
 
 

 
 
 
 
 
 

Killan myyntiartikkeleihin tuli 
yksi uutuustuote, killan logolla 
varustettu lippalakki. 
Se sai heti suuren suosion jä-
senistön keskuudessa. 
 

 

 

 

 

 

* 
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Itsenäisyyspäivänä palkittuja killan jäseniä yhteiskuvassa. Nimet aakkosjärjes-
tyksessä: Keskisaari R., Kukkola E., Lindholm H., Nieminen M., Paavonkallio L., 
Parkkonen J., Pesonen R., Sarvanti T., Stjernberg K., Syrjänotko T., Tarkiainen 
R. ja Yli-Nissilä S. 

* 

-Hyttinen ja Do olivat talvisodan muistopäivänä lippuairueina. 

 


