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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvät Vääpelikilta ry:n jäsenet,

Pitkä ja luminen talvi on takana ja melkein kesäkin. Ensimmäi-
nen reilut puoli vuotta puheenjohtajana on mennyt tosi nope-
asti ja työntäyteisesti. Samalla on ilo todeta, että jäsenemme 
toimivat erittäin aktiivisesti huollon eri osa-alueilla ja sen lisäksi 
myös muissa maanpuolustuksellisissa tehtävissä.
Kun sitten muistelee tätä taustaa ajatellen kuinka runsaasti jä-
seniämme muistettiin viime Itsenäisyyspäivänä mitalisateella, 
niin ei tarvitse yhtään ihmetellä mistä se johtui. Jäsenemme 
saivat lisäksi runsaasti ylennyksiä niin Itsenäisyyspäivänämme 
kuin Puolustusvoimien lippujuhlan päivänäkin. Myös toiminta 
killassame on ilahduttavan aktiivista ja paljon lisää toimintaa ja tapahtumia on tulossa. 
Jatkakaamme edelleen yhä vahvemmin kesän ja lomien virkistämin voimin.
Tällaista aktiivista ja osaavaa yhdistystä on kunniakasta johtaa.

Hyvää ja lämmintä loppukesää!

Lassi Paavonkallio
puheenjohtaja
Vääpelikilta ry

VÄÄ
PELIKILTA



YLIVÄÄPELEIDEN MÄÄRÄ TUPLAAN-
TUI VUODESSA

Jäseniä nyt kaikissa sotilaslääneissä.

Vääpelikilta ry:n jäsenmäärän kasvu taittui 
vuonna 2010. Syynä oli aikaisempia vuosia 
suurempi jäsenyydestä luopuneiden määrä.

Vuoden lopussa yhdistykseen kuului yh-
teensä 183 jäsentä, mikä oli vain viisi jäsentä 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia 
jäseniä liittyi yhdistykseen 25 kappaletta ja 
heidän keski-ikänsä oli 39 vuotta. Vastaa-
vasti 20 jäsentä luopui yhdistyksen jäsenyy-
destä.

Toiminta leviää koko Suomeen

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvi-
en jäsenten määrä on kasvanut edelleen. 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan 
muodostaman Helsingin Seudun Reservi-
läispiirin alueella asuu yhteensä 98 jäsentä 
eli vain 54 prosenttia kaikista Vääpelikilta 
ry:n jäsenistä. Reilu neljännes yhdistyksen 
jäsenistä asuu Etelä-Suomen sotilasläänin 
ulkopuolella. Pohjoisimmat jäsenet löytyvät 
nyt Oulusta.

Ylikersanttien osuus pieneni

Vääpelikilta ry:n jäsenistä varsin monet 
ylennettiin vuoden 2010 aikana. Yhdistyk-
seen kuuluvien ylivääpeleiden määrä nousi 
viidestä kymmeneen. Ylikersanttien osuus 
jäsenmäärästä laski hieman edellisestä vuo-
desta.

Keskimääräinen Vääpelikilta ry:n jäsen on 
edelleen 46-vuotias mies, joka asuu pääkau-
punkiseudulla ja on sotilasarvoltaan yliker-
santti, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä 
noin 4 vuotta.

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY KOULUTTA-
MAAN ILMAVOIMIEN VÄÄPELEITÄ

Lentotukikohtien vääpelikoulutus alkaa 
keväällä.

Vääpelikilta ry on viimeisen vuoden aika-
na tiivistänyt yhteistyötä MPK:n ilmapuo-
lustuspiirin kanssa. Yhteistyö on sisältänyt 
mm. koulutusmateriaalin vaihtoa ja kou-
luttajatukea ilmavoimien huollon kursseil-
le. Yhteistyön seurauksena myös useampia 
ilmapuolustuspiirissä aktiivisesti huollon 
kouluttajina toimivia henkilöitä on liittynyt 
Vääpelikilta ry:n jäseneksi. 

Vuonna 2011 yhteistyö nousee uudelle ta-
solle. 21.-22.1.2011 järjestettiin Ilmavoimien 
Teknillisellä Koululla Jämsän Hallissa puo-
lustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus, jolla 
valmisteltiin huhtikuussa 2011 toteutettavaa 
lentotukikohdan henkilöstölle suunnattua 
harjoituskokonaisuutta.

Valmisteluun osallistui myös Vääpelikilta 
ry:n neljän henkilön kouluttajaryhmä, joka 
yhdessä Ilmavoimien henkilöstön ja ilma-
puolustuspiirin kouluttajien kanssa suunnit-
teli ja valmisteli harjoituskokonaisuuteen 
liittyvän lentotukikohtien perusyksiköiden 
sodan ajan vääpeleille suunnatun kurssin.  
Ilmavoimien vääpelikurssin suunnittelussa 
hyödynnettiin Vääpelikilta ry:n pitkää ko-
kemusta vääpelikurssien toteuttamisesta 
Helsingissä.

Vapaaehtoisten osaamista arvostetaan

Pääkaupunkiseudulta saapuneelle Vääpe-
likilta ry:n kouluttajaryhmälle syntyi posi-
tiivinen kuva ilmapuolustuspiirin huollon 
koulutuksesta. Mukana on innostuneita ja 
osaavia reserviläisiä eri puolilta Suomea ja 
koulutus painottuu sijoitetun henkilöstön 
kouluttamisen. Etenkin Ilmavoimien koulu-
tukselle tarjoama tuki osoitti, että vapaaeh-
toisten osaamista ja työpanosta arvostetaan 
myös ammattisotilaiden keskuudessa.  

Koulutusryhmän jäseniin teki vaikutuksen 



mm. se, että kurssille oli jo kolme kuukaut-
ta etukäteen kutsuttu useita kymmeniä 
vääpelin tehtäviin sijoitettuja reserviläisiä.  
Ilmavoimien edustaja lupasi lisäksi tarvitta-
essa lähettää lisää VEH-kutsuja, jotta koulu-
tusryhmä saadaan varmasti täyteen.  

*  *  *  *

KANSAN KÄSI OLI TAAS KARTTUISA

vääpelikilta ry keräsi rahaa veteraaneille 
Itäkeskuksessa.

Vääpelikilta ry osallistuu myös vuonna 2011 
Sotiemme veteraanit -keräykseen. Helsingin 
Itäkeskuksen kauppakeskuksessa toteutet-
tiin lauantaina 12.3.2011 klo 10-16 lipaskerä-
ys, johon osallistui yhteensä 7 Vääpelikilta 
ry:n ja Helsingin KOTU-yksikön jäsentä.

Keräyspäällikkö Viljo Lehtonen ja Erkki 
Joukainen.

Ihmiset suhtautuivat keräykseen myöntei-
sesti. Varsinkin vanhemmat naiset kertoivat 
laittaessaan rahaa lippaaseen, että heidän 
isänsä olivat olleet mukana sodassa. Heidän 
mielestään kerääjät tekevät arvokasta työ-
tä. 

Erkki Joukainen
Veteraanityön yhteyshenkilö
Vääpelikilta ry

*  *  *  *

METROLIIKENNE TUTUKSI

Vääpelikilta ry vieraili metrovarikolla.

Vääpelikilta ry järjesti 15.3.2011 vierailun 
Helsingin Roihupellossa sijaitsevalle metro-
varikolle. Vierailu alkoi Itäkeskuksen met-
roasemalta, josta vierailijaryhmä noudettiin 
omalla metrojunalla.

Vierailun isäntänä toiminut valvomomes-
tari Teuvo Vainikainen antoi perusteellisen 
kuvauksen metroliikenteestä yleensä ja va-
rikosta erikseen. Vierailijoita hämmästytti 
mm.  henkilökunnan pienuus koko systee-
missä, kaikkineen vähän yli sata henkeä.

Mielenkiintoista katsottavaa ja kuultavaa 
oli runsaasti ja aikaakin kului lähes 4 tuntia. 
Vierailun jälkeen ryhmä sai myös paluukyy-
din metrolla Itäkeskukseen. 

*  *  *  *

VÄÄPELEITÄ KOULUTUKSESSA

Varsinais-Suomen vääpelikurssilla tuhti 
koulutuspaketti.

Varsinais-Suomen alueella pidettiin muuta-
man vuoden tauon jälkeen jälleen koulu-
tusta Vääpeleille. MPKY:n kurssi pidettiin 
Raasin harjoitusalueella ja oli sikäli poik-
keuksellinen, että samalla kurssilla käsitel-
tiin kurssinvääpelin ja sodanajan-vääpelin 
tehtäviä. Kurssille hyväksyttiin vain koulu-
tus- ja tukiosaston sijoitettuja henkilöitä ja 



SA-huoltoon sijoitettuja. Kurssin suunnitte-
luvaiheessa oli jo päätetty yhteistyöstä Vää-
pelikillan kanssa. Vääpelikillan puolelta oli-
kin kouluttajat kokonaisuudessaan. Kurssin 
johtaja ja pääkouluttaja Marko Silvander ja 
kurssinvääpeli ja apukouluttaja Marko Mik-
konen kun ovat Vääpelikillan pitkäaikaisia 
jäseniä Varsinais-Suomen puolelta ja per-
jantain koulutuksesta vastasi Vääpelikillan 
ikiliikkuja Juha Parkkonen.

Kurssilla tutustuttiin myös 
muonituskeskukseen.

Yksi viikonloppu tähän ei millään riitä, mut-
ta perusteet saatiin opetettua kurssilaisille 
toivotulla tavalla. Pelkästään vääpelin teh-
tävien koulutukseen yleensä käytetään kol-
me arki-iltaa ja pitkä viikonloppu päälle ja 
kurssinvääpelikoulutus kestää normaalis-
ti noin vuorokauden tai pidennetyn illan. 
Tämä paketti saatiin kuitenkin tiivistettyä 
hyvin yhteen viikonloppuun, mutta pitkiä 
koulutuspäiviä viikonloppu sisälsi. Perjan-
taina aloitettiin 18.30 ja koulutus lopetettiin 
vasta puolen yön jälkeen, jonka jälkeen vie-
lä suoritettiin iltatoimet ennen nukkumaan 
menoa.

Lauantaikin aloitettiin hyvissä ajoin. Herä-
tys oli jo seitsemältä ja koulutus aloitettiin 
heti, kun aamupala oli nautittu. Lauantai-
aamu käytettiin kurssinvääpeliasioiden lä-
pikäymiseen ja aamupäivän aikana suori-
tettiin myös vierailu Porin Prikaatiin, jossa 
tutustuttiin ruokalaan, eri varastoihin, au-
tohalleille ja toimintaan näissä paikoissa. 
Iltapäiväksi siirryttiin koulutusta jatkamaan 
Raasi harjoitusalueelle, jossa jatkettiin vielä 

kurssinvääpeliasioilla. Iltapäivän päätteeksi 
alettiin käydä läpi huollon eri osa-alueiden 
toimintaa, jotka liittyvät tiiviisti Vääpelin 
alaisuuteen ja siihen mitä vääpelin on tie-
dettävä joukoistaan ja heidän käskemises-
tään.

Ryhmätyöt kiinnostivat.

Lauantai-illaksi kurssilaiset saivat tehtäväk-
seen ryhmätöitä, joita kurssilaiset tekivätkin 
innokkaasti ennen ja jälkeen saunomisen, 
jotkut jopa niin innokkaasti, että eivät malt-
taneet saunaan mennä ollenkaan. Sunnun-
tai-aamusta jatkettiin koulutusta ja iltapäi-
vällä purettiin ryhmätyöt. Ryhmätyöt olivat 
antoisia ja toivat esille eri näkökantoja asi-
oiden hoitamisesta. Näiden perusteella voi-
tiin todeta kurssilaisten sisäistäneen opetet-
tuja asioita ja todettiin, että ei ole vain yhtä 
oikeaa toimintatapaa tehdä asioita hyvin.

Kurssipalaute kurssilta oli hyvä. Keskiarvok-
si tuli 4.2 palautteiden mukaan. Tällä kertaa 
ketään ei antanut palautetta kahvin puut-
teesta, kun sitä oli järjestetty tarjolle koko 
ajaksi ja kyllä se kahvinkeitin koko ajan 
kahvia tiputtikin.

Teksti ja kuvat Marko Silvander
*  *  *  *



TEKOVERTA JA HIKEÄ, MUTTA EI 
KYYNELEITÄ

Kenttälääkintäkurssi Santahaminassa 8.-
10.4.2011

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Ete-
lä-Suomen Maanpuolustuspiiri toteutti 
Puolustusvoimien tilaaman kenttälääkin-
täkurssin Santahaminassa, Kaartin Jääkäri-
rykmentissä 8.-10.4.2011. Kurssi järjestettiin 
PV:n vapaaehtoisena harjoituksena (VEH). 
Lisäksi ennen kurssiviikonloppua pidettiin 
Maanpuolustusjärjestöjen talolla Töölönto-
rinkadun auditoriossa teoriailta PV:n kent-
tälääkintäjärjestelmästä, yleisimmistä sota-
vammoista ja taktisesta kenttälääkinnästä 
(TCCC).

Triage käynnissä.

Kurssin tavoitteina oli kerrata PV:n kenttä-
lääkintäjärjestelmään ja erityisesti torjun-
takomppanian lääkintähuoltoon liittyviä 
tietoja ja taitoja sekä toimintaa lääkintä-
ryhmässä (lääkm/lääk-AU). Pääpaino oli ti-
lanteen mukaisessa toiminnassa komppani-
an sidontapaikalla (SP). Keskeisiä teemoja 
oli potilaslajittelun (triage) ja ryhmätoimin-
nan harjoittelu. Potilaslajittelulla tarkoite-
taan potilaiden hoidontarpeen arviointia ja 
hoitojärjestyksen määrittelyä. Kyse on siis 
resurssien kohdentamisesta oikein. Onnis-
tunut ryhmädynamiikka taas on tehokkaan 
toiminnan edellytys.

Harjoitukseen osallistui 17 kurssilaista, joiden 
osaamispohja oli monipuolinen. Osalla oli 

taustalla varusmiehenä saatu lääkintäkou-
lutus, toisilla terveydenhuollon siviilikou-
lutus ja joillakuilla molempia. Kurssilaiset 
jaettiin kolmeen toiminnalliseen ryhmään, 
joita kierrätettiin eri rooleissa: SP:lla hoita-
vana, rastikoulutettavana ja mallipotilaina. 
Käytännön harjoittelun ohessa esiteltiin 
kenttälääkintäjärjestelmää ja lääkintäryh-
män toimintaa vääpeli- ja huollon johtaja 
-kursseille. Lisäksi saimme kuulla Afganis-
tanin kokemuksista lääkärin näkökulmasta 
sekä luennon kaatuneiden huollosta.

Potilaita rintamalta.

Kurssilla oli peruutuksista johtuen paikan 
päällä vain kolme kouluttajaa, jotka oman 
kurssin lisäksi vastasivat lukiolaisten tur-
vakurssien 24h päivystävästä EA-pisteestä. 
Työtä siis riitti, mutta koska kaikki olivat 
Vääpelikillan lääkintäjaoston aktiiveja, hoi-
tui paketti mainiosti.

Kurssiviikonloppu onnistui kokonaisuutena 
hyvin. Kurssilaisten tyytyväisyys näkyi paitsi 
positiivisissa kurssipalautteissa (kokonaisar-
vosanan ka. 4,4), myös ”tekemisen meinin-
kinä”. Hyvin motivoitunutta kurssia oli ilo 



johtaa. Lisäksi sää suosi ja ruoka oli hyvää. 
Erityiskiitokset kurssin muille kouluttajille 
suuresta työpanoksesta!

Kurssinjohtaja, Markku Viikki
FM, Ensihoitaja (AMK) -opiskelija
Res alik
Vääpelikilta ry / lääkintäjaosto

*  *  *  *

VÄÄPELIKURSSI GOES ILMAVOIMAT

Vääpelikilta ry mukana kouluttamassa 
Ilmavoimien reserviläisiä.

Huhtikuun 8. päivä Jämsän Halliin suunta-
si määrätietoisia reserviläisiä. Alkamassa oli 
Ilmavoimien tilaama vapaaehtoinen harjoi-
tus, jossa koulutettiin Ilmavoimien lentotu-
kikohtiin sijoitettua operatiivista reserviä.

Viikonlopun yli 250 reserviläisestä seitse-
mäntoista osallistui vääpelikurssille. Kaikki 
vääpelikurssin osallistujat olivat Ilmavoi-
mien toimesta tarkoin valittuja, joko vääpe-
lin tehtäviin lentotukikohtaan sijoitettuja 
tai sijoitusta harkittiin. Tämä näkyi selvästi 
osallistujien motivaatiossa ja kiinnostukses-
sa aihetta kohtaan.
Vääpelikurssi toteutettiin Vääpelikilta ry:
n ja MPK Ilmapuolustuspiirin kouluttajien 
hyvällä yhteisellä valmistelulla hyödyntäen 
Vääpelikilta ry:n vuosien varrella toimiviksi 
hiottuja materiaaleja. Räätälöinnin Ilmavoi-
mien tukikohtaympäristöön tekivät Vääpe-
likilta ry:n jäsen res kers Jari Ojasti sekä res 
vääp Juho Airola, res ylik Atso Tulosmaa ja  
Timo Lipponen.

Kurssilaiset olivat tyytyväisiä viikonlopun 
kokonaisuuteen. Vääpelin tehtävien läpi-
käymisen ja käytännön harjoitteluiden lo-
massa tutustuimme Ilmavoimien tukikoh-
tajärjestelmään, Hornet-kalustoon sekä 
sairaankuljetusryhmän kalustoon. Taisteli-
jan perustaitoja kertasimme opettelemalla 
hätäensiapua.

Ilmavoimat tilaajana oli tyytyväinen koko-
naisuuteen ja seuraava toteutus Ilmavoi-
mille räätälöidystä vääpelikurssista toteu-
tetaan syyskuussa 2011 Pirkkalassa. Kiitokset 
kaikille kurssin onnistumiseen myötävaikut-
taneille, yhteistyöllä mennään!

 Jari Ojasti
vääpelikurssin vastuukouluttaja

*  *  *  *

HUOLLON KURSSIT SAIVAT KIITOSTA

Yhteistyötä esikuntakurssin kanssa 
kokeiltiin ensi kertaa.

Santahaminassa 8.-10.4.2011 järjestetty MPK:
n kurssien kokonaisuus on ollut jo vuosia 
Vääpelikilta ry:n järjestämän huollon kou-
lutuksen päätapahtuma. Puolustusvoimien 
tilaamat kurssit on suunniteltu Helsingin 
aluetoimiston valvonnassa oleville reser-
viläisille. Tänä vuonna samaan aikaan jär-
jestettiin perusyksikön johdolle suunnattu 
Huollon johtajakurssi, perusyksikön vää-
peleille suunnattu Vääpelikurssi, talous- ja 
huoltopalvelualan henkilöstölle suunnattu 
Talouskurssi sekä lääkintäkoulutuksen saa-
neille reserviläisille suunnattu Lääkintäkurs-
si. Näiden lisäksi Santahaminassa toteutet-
tiin samaan aikaan useita muitakin kursseja, 
joista suurimmat olivat Esikuntatyöskente-
lyn jatkokurssi sekä neljä Lukiolaisten tur-
vakurssia.

Komppaniasta pataljoonaan
Huollon johtajakurssin sisältöä oli kehitet-
ty aikaisempien vuosien kursseilta saatujen 
palautteiden perusteella. Kurssiin sisälly-
tettiin yhteinen luentoilta vääpelikurssin ja 
talouskurssin kanssa, jolloin Santahaminas-
sa toteutettuun soveltavaan harjoitukseen 
saatiin enemmän käytännön toimintaa. 
Kurssilla kokeiltiin myös ensimmäistä ker-
taa yhteistyötä samaan aikaan toteutetun 
Esikuntajohtamisen jatkokurssin kanssa. 
Käytännössä Huollon johtajakurssille väli-
tettiin esikuntakurssin yhden pataljoonan 
tilannetietoa. Näin komppanian päälliköil-
tä ja varapäälliköiltä edellytettävä huollon 



ymmärtäminen joukkoyksikön tasolla sai 
“lihaa luiden ympärille”. Kokeilu osoittau-
tui lupaavaksi, joten jatkossa kurssien välis-
tä yhteistyötä pyritään syventämään ensi-
vuonna.

Pietilän veljekset kouluttivat

Vääpelikurssi sai uutta väriä kun kurssin 
johtaja Ari Hautala joutui työesteen vuoksi 
jäämään soveltavasta vaiheesta pois. Kurs-
sin johtajaksi valjastettiin Heikki Pietilä, 
joka on aikaisemmin kunnostautunut eten-
kin lääkinnän kurssien johtajana ja koulut-
tajana. Kyse on myös tehtävien kierrättä-
misestä, jolloin vääpelikurssin kouluttajien 
osaamista voidaan laajentaa. Kokeneille 
kouluttajille on myös syntynyt uudenlaista 
kysyntää kun Vääpelikilta ry:ltä kysytään 
yhä enemmän tukea vääpelikurssien ja mui-
den huollon koulutustapahtumien järjestä-
misessä eri puolilla Suomea. 

Talouskurssin toteuttaminen oli parin vuo-
den tauon jälkeen eniten kysymyksiä he-
rättävä. Kurssin vastuulle oli uskottu n. 300 
henkilön muonittaminen lauantain lounaas-
ta lähtien, joten kurssin peruminen tai muu 
epäonnistuminen olisi uhannut koko viikon-
lopun kurssikokonaisuuden onnistumista. 
Pelko osoittautui kuitenkin aiheettomaksi. 
Kurssin johtajana toiminut Kim Lehto sai 
tuekseen uuden kouluttajan, Iikka Pietilän, 
joka vasta pari vuotta sitten oli rekrytoitu 
Vääpelikilta ry:n jäseneksi huoltopalveluali-
upseerikurssin santsarin tehtävistä.

Jatkoa seuraa vuonna 2012

Huollon kurssien osallistujamäärät jäivät 
myös tänä vuonna varsin pieniksi. Osallis-
tujat oli valinnut Helsingin aluetoimisto ja 
vaikka kutsut oli lähetetty nyt ajoissa, oli 
kutsuja lähetetty yksinkertaisesti liian pieni 
määrä. Kursseilla olisi voitu kouluttaa vä-
hintään kaksinkertainen määrä reserviläisiä 
samalla vaivalla. Aluetoimiston edustaja va-
kuutti kuitenkin, että huollon kursseille on 
olemassa edelleen tarve ja ne tullaan tilaa-
maan myös vuonna 2012.

Samaa mieltä olivat myös kursseille osallistu-
neet reserviläiset. Kurssipalautteiden keski-
arvot nousivat selvästi yli 4:n (1-5 asteikolla). 
Vääpelikurssin palautteiden keskiarvo oli 
jopa 4,5.  Ensimmäisen kerran vääpelikurs-
sin johtajana toiminut Heikki Pietilä sanoi-
kin leikillään, että “Tämä oli paras vääpeli-
kurssi, jonka hän on koskaan johtanut.”

Talouskurssi luovuttamassa kalustoaan.

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY:N JÄSENMAKSU EI 
NOUSSUT

Syrjänotkosta Vuoden Vääpeli

Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous järjestettiin 14.4.2011 perinteiseen ta-
paan Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa. En-
nen kokousta Niko Huttunen piti esitelmän 
kaatuneiden huollon kehityksestä Suomessa 
yli 20:lle kokoukseen osallistuneelle jäsenel-
le, joista Timo Vento oli saapunut paikalle 
aina Loimaalta asti.

Huttunen valittiin myös varsinaisen koko-
uksen puheenjohtajaksi. Sääntömääräisistä 
asioista eniten keskusteltiin tilinpäätökses-
tä, joka oli vahvasti alijäämäinen. Kokouk-
sen osallistujat olisivat kaivanneet enemmän 
tietoja yhdistyksen hankkimista myyntiar-
tikkeleista. Keskustelua syntyi myös jonkin 
verran toimintakertomuksesta, jossa yhdis-
tyksen vuoden 2010 toimintaa kuvattiin var-
sin vaihtelevalla tarkkuudella.  Molemmat 



hyväksyttiin kuitenkin kokouksessa yksimie-
lisesti.

Ylimääräisen asiana kokouksessa oli vuoden 
2011 jäsenmaksun muuttaminen. Syyskokous 
oli marraskuussa 2010 päättänyt, että Vää-
pelikilta ry:n jäsenmaksu on 30 euroa vuon-
na 2011. Vaikka sihteeri oli tästä päätöksestä 
ilmoittanut Reserviläisliittoon, oli liiton lä-
hettämissä jäsenmaksulaskuissa kuitenkin 
summana 29,50 euroa. Koska puuttuvan 50 
sentin periminen olisi liian vaivaloista, ke-
vätkokous päätti muuttaa johtokunnan esi-
tyksestä jäsenmaksuksi 29,50 euroa.

Kevätkokouksen yhteydessä julkaistiin myös 
Vuoden vääpeli 2010. Tällä kerralla valituksi 
tuli yhdistyksen perustajajäsen ja aikaisempi 
puheenjohtaja Timo Syrjänotko. Aiempina 
vuosina  Vuoden vääpeleiksi on valittu Teijo 
Junnola, Juha Parkkonen ja Niko Huttunen.

Puheenjohtaja Lassi Paavonkallio, Niko 
Huttunen sekä Vuoden vääpeli 2010 Timo 
Syrjänotko.

*  *  *  *

RESERVI TULI TUTUKSI

Helsingin reservipiirit esittelivät 
toimintaansa.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry ja Hel-
singin Reserviupseeripiiri ry järjestivät toi-
minnallisen tiedotuspäivän Narinkkatorin 
välittömässä läheisyydessä olevalla Mauno 
Koiviston aukiolla lauantaina 7.5.2011.

Aurinkoisessa säässä toteutettussa tapah-
tumassa ohikulkijoilla oli mahdollisuus mm. 
ampua Eko-Aims simulaattorilla, tutustua  
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa käy-
tettäviin käsittelyaseisiin (singot, miinat), 
testata lihaskuntoaan, kokeilla maalinpai-
kantamista sekä tehdä ostoksia Maanpuo-
lustusyhtiön osastolla.

Vääpelikilta ry järjesti tapahtumaan kenttä-
keittimen m/29, jolla valmistettiin perinteis-
tä hernekeittoa ohikulkijoille myytäväksi. 
“Vääpelin parempi hernekeitto” -reseptin 
mukaan valmistetusta keitosta ei sattumia 
puuttunut ja yli 150 maksavaa asiakasta 
pääsi nauttimaan sotilasruuan klassisinta 
ruokalajia.

Tapahtuma sai hyvän vastaanoton. Osas-
toilla kävi sekä reserviläistoiminnasta kiin-
nostuneita että muita ohikulkijoita ja kom-
mentit olivat lähes pelkästään positiivisia. 
Etenkin turistit olivat kiinostuneita esim. 
esillä olleista aseista. Moni halusi poseerata 
kameralle mm. kevyen kertasingon kanssa.  

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY ESILLÄ RESERVILÄI-
SEN KOLUMNISSA

Parkkonen listasi reserviläistoiminnasta 
saamiaan hyötyjä.

Vääpelikilta ry:n entisen puheenjohtajan ja 
nykyisen johtokunnan jäsenen Juha Parkko-
sen kirjoittama kolumni on julkaistu Reservi-
läinen-lehden numerossa 3/2011, joka ilmes-



tyi 9.5.2011. Kyseistä numeroa painetaan liki 
10000 ylimääräistä kappaletta, joita jaetaan 
mm. kesäkuussa vuoden suurimpaan sota-
harjoitukseen osallistuville reserviläisille. 
Lehden avulla esitellään kertausharjoituk-
siin osallistuville reserviläistoimintaa ja hou-
kutella heitä mukaan reserviläisjärjestöihin.

Parkkonen sai tehtäväkseen kirjoittaa ko-
lumnissaan niistä hyödyistä, joita hän on 
saanut reserviläistoimintaan osallistumises-
ta. Hän kertoi myös omista motiiveistaan 
osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuk-
seen sekä reserviläisharrastuksen vaikutuk-
sesta hänen työuraansa.

Kolumni “Reserviläistoiminnasta tuli am-
matti” on luettavissa myös Reserviläinen-
lehden verkkosivuilta.

Reserviläinen-lehti jaetaan valtakunnallises-
ti sekä Reserviläisliiton että Suomen Reser-
viupseeriliiton jäsenille. Lehden levikki on 
57.717 kpl (LT 2004).

*  *  *  *

UUSI HUOLLON KURSSI PILOTOITIIN 
HÄLVÄLÄSSÄ

Komppanian huollon suunnittelu sai hyvät 
arviot.

Hälvälän harjoitusalueella järjestettiin 14.-
15.5.2011 MPK:n kurssi komppanian huol-
lon suunnittelusta. Kurssin johtajana toimi 
Marko Sipura, joka on jo usean vuoden ajan 
aktiivisesti osallistunut huollon koulutuksen 
kehittämiseen ja toteuttamiseen Päijät-Hä-
meessä. Hän on myös useana vuotena ollut 
kouluttajana Helsingissä järjestetyillä huol-
lon eri kursseilla. Toisena kouluttajana kurs-
silla oli Juha Parkkonen Vääpelikilta ry:stä.

Komppanian huollon suunnittelu -kurssilla 
keskityttiin jalkaväkikomppanian ja etenkin 
sen huoltojoukkueen toimintaan. Painopis-
teenä oli perusyksikön huoltosuunnitelman 
laatiminen. Kurssilla hyödynnettiin mm. nii-
tä kokemuksia ja koulutusmateriaaleja, joi-

ta on kertynyt Vääpelikursseilla ja Huollon 
johtajakursseilla Helsingissä.

Huoltojoukkueen ryhmityksen suunnittelu 
käynnissä. (kuva: Marko Sipura)

Ensimmäistä kertaa järjestetty kurssi sai 
koulutettavilta erittäin hyvät arviot. Yleis-
arvosana nousi yli 4,7 ja kurssin johtaja ja 
kouluttajat saivat täydet vitoset. Etenkin 
maastovaihe sai kurssilaisilta kehuja. Kehi-
tettävääkin toki löytyi. Perusyksikön huol-
tosuunnitelman laatimiseen toivottiin lisää 
aikaa ja jatkossa viikonloppua edeltääkin 
joko luentoilta tai verkkokurssi.

Syksyllä kurssi saa jatkoa kurssista, jolla tar-
kastellaan huollon suunnittelua pataljoo-
nan tasolla.

*  *  *  *

PÄIVITETTYÄ TIETOA KENTTÄLÄÄKIN-
NÄSTÄ

Vääpelikilta ry vieraili Lääkintäkoulun 
maastoharjoituksessa.

Vääpelikilta ry:n jäsenille tarjoutui mah-
dollisuus päästä tutustumaan Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen (SotlK) lääkintäkou-
lun maastoharjoitukseen maanantaina 



30.5.2011. Yhdeksän yhdistyksen jäsentä 
tarttui tilaisuuteen.

Hämeen Rykmentin Hälvälän harjoitus- ja 
ampuma-alueella pidettyyn harjoitukseen 
osallistui sekä lääkintä-AUK:n että -RUK:
n oppilaita. Kantahenkilökunta johti har-
joituksen ja kenttäsairaanhoitajat toimivat 
valvojina sekä ohjaajina. Kenttälääkinnän 
teoriat oli opiskeltu kasarmeilla ja kaluston 
käyttöä sekä logistiikkaa aikaisemmilla lei-
reillä. Nyt oli aika nivoa aikaisempaa osaa-
mista yhteen ja keskittyä potilaiden hoi-
toon.

Kouluttaja (vas.) ohjaa simulaattorinuken 
toimintaa langattoman tietokonepäätteen 
avulla.

Harjoituksessa saimme seurata potilaan 
hoitoketjua, hoitotoimenpiteitä ja potilas-
lajittelun (triage) tekemistä. Osa oppilaista 
toimi hoitajina, toiset mallipotilaina. Lisäksi 
yhtenä potilaana käytettiin SotlK:n tietoko-
neohjattua simulaationukkea.

Maastoharjoitus perustui Prikaati 2005 -
mallin kenttälääkintäjärjestelmään komp-
pania-pataljoona -tasoilla. Vanhojen sidon-
tapaikkojen (SP) ja joukkosidontapaikkojen 
(JSP) sijaan nykyisessä mallissa puhutaan 
komppaniatasolla ensihoitopaikasta (EHP) 
ja pataljoonatasolla ensihoitoasemasta 
(EHAS). Muutos ei ole rajoittunut vain ni-
mistöön. Kuten siviilipuolen ensihoidossa, 
myös kenttälääkinnässä on nykyisin tärkeää 

aggressiivinen, tehokas hoito jo varhaises-
sa vaiheessa. Tämä tarkoittaa hoitovoiman 
lisäämistä etupainotteiseksi. Nykyään esi-
merkiksi lääkäri on sijoitettu johtamaan toi-
mintaa jo komppanian EHP:lla, kun hän ai-
kaisemmin löytyi vasta pataljoonatason JSP:
lta. Myös lääkintäaliupseerien ja -miehistön 
määrää hoitopaikoilla on kasvatettu, kulje-
tuskapasiteetti lisääntynyt ja hoitovälineet 
monipuolistuneet.

Kyseltävää oli paljon, sillä nyt oli kerrankin 
mahdollisuus saada ajantasaista tietoja PV:
n kenttälääkinnästä. Santahaminassa järjes-
tämillämme kenttälääkintäkursseilla jou-
dumme edelleen tukeutumaan 1980-luvun 
mallin sidontapaikan kalustoon, joten tie-
tojen päivittäminen muutoinkin kuin kirjo-
ja lukemalla oli erittäin tervetullutta!

Vääpelikilta on säännöllisesti käynyt esitte-
lemässä reserviläistoimintaa Hämeen Ryk-
mentin huollon aliupseerikursseille. Nyt 
toteutettu vierailu taas selvitti osaltaan lää-
kintäkoulun käytännön toimintaa ja koulu-
tusta kiltalaisille.

Yhteistyö jatkuu varmasti myös tulevaisuu-
dessa!

Markku Viikki
*  *  *  *

AUTORETKI KAUPUNGIN ALLA

Vääpelikilta ry tutustui Helsingin 
tunneliverkostoon.

Useimmat Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat 
tietoisia siitä, että Helsingin alle on vuosi-
kymmenten aikana muodostunut valtava 
verkosto tunneleita. Kaartin Jääkäriryk-
mentissä palvelleet ovat voineet päästä 
myös tutustumaan osaan tunneleista osana 
kaupunkijääkärien koulutusta. Toukokuun 
lopussa myös pienelle ryhmälle Vääpelikil-
ta ry:n jäseniä tarjoutui mahdollisuus pääs-
tä parin tunnin ajaksi kurkistamaan tähän 
suurelta yleisöltä suljettuun maailmaan.



Siellä jossain Helsingin alla.
Keskellä vierailun isäntä Jorma Vilkman.

Vierailu alkoi Salmisaaren voimalalta, josta 
siirryimme henkilöautolla läheisen tunnelin 
sisäänkäynnin kautta 1980-luvulla raken-
nettuun osaan tunneliverkostoa. Matka 
jatkui autolla ahdasta käytävää pitkin koh-
ti Helsingin keskustaa, jossa nousimme uu-
delleen maanpinnalle,  siirryimme toiselle 
sisäänkäynnille ja jatkoimme matkaa kohti 
pohjoista. Matka päättyi Pasilan pohjois-
puolelle.

Tunneleiden merkitys kasvaa koko ajan, 
minkä voi havaita mm. siitä, että jo pari 
vuosikymmentä sitten rakennetut osat ovat 
jääneet liian ahtaiksi kun niihin on lisätty 
uusia kaukolämpö ja -jäähdytysputkia, ve-
sijohtoja ja sähkökaapeleita. Oli mielenkiin-
toista myös nähdä kuinka suuria tiloja kalli-
oon on kaupungin alle rakennettu ja kuinka 
laajalle tunneliverkosto ulottuu. Sotilaan 
näkökulmasta tunnelivierailu havainnollisti 
hyvin rakennetun ympäristön taisteluken-
tän moniulotteisuutta.  

*  *  *  *

USEITA JÄSENIÄ YLENNETTIIN LIPPU-
JUHLAPÄIVÄNÄ

Ari Hautalasta yliluutnantti.

Tasavallan Presidentti sekä sotilasläänien 
komentajat ovat ylentäneen 4.6.2011 yh-
teensä yli 2200 reserviläistä, joista 750 on 
reserviupseereja tai erikoisupseereja.  Ylen-

nettyjen joukossa on Vääpelikilta ry:n johto-
kunnan jäsen Ari Hautala, joka ylennettiin 
yliluutnantiksi. Hän on toimiupseeri EVP ja 
toiminut jo useiden vuosien ajan Helsingis-
sä järjestettävien vääpelikurssien johtajana.

Muita ylennettyjä Vääpelikilta ry:n jäseniä 
ovat mm. Veikko Hiiri ja Petri Nikkilä vää-
peliksi sekä Jari Ojasti ja Johan Stenberg yli-
kersantiksi.

Luettelo kaikista ylennetyistä on julkaistu 
puolustusvoimien verkkosivuilla

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Eri-
koissivustot/lippujuhla2011/Suomeksi/Ylen-
nykset/

*  *  *  *

YLI TUHAT OSALLISTUJAA KESÄ-
YÖN MARSSILLA

Vääpelikilta ry tukemassa huoltopisteillä.

Tämän vuoden Kesäyön marssi pidettiin 
Vantaan Hakunilassa 27.-28.5.2011. Marssi-
tapahtumassa oli runsaat tuhat osallistujaa. 
Viime vuodesta poiketen tänä vuonna mu-
kana oli myös reserviläisiä toimitsijoina. Re-
serviläisiä oli neljä ja heistä kaksi ovat  Vää-
pelikilta ry:n jäseniä. Reserviläiset toimivat 
huoltopisteiden vanhimpina. Tehtävänä oli 
perustaa ja purkaa huoltopisteet pöydillä 
ja penkeillä sekä järjestää ruoka- ja juoma-
rastit.  Reitin varrella oli viisi huoltopistet-
tä. Kolmella paikalla oli tarjolla ruokaa ja 
juomaa ja kahdella juomaa. Huoltopisteet 
olivat toiminnassa noin kello 17:00 - 03:00.

Erkki Joukainen, Vääpelikilta ry 



Puheenjohtaja,
Rahastonhoitaja

Lassi Paavonkallio
Kaakkolankuja 8
04400 Järvenpää
puh. 040 5123 358
lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi

1. varapuheenjohtaja
Perinnejaoston johtaja

Juhani Keto-oja
puh. 050 3039 507
juhani.keto-oja@welho.com

2. varapuheenjohtaja
Muonitusoston johtaja

Timo Syrjänotko
puh. 040 5552 821
ht.notko@fonet.fi

Sihteeri

Timo Tuomi
Iskostie 6 A 10, 01600 Vantaa
puh. 040 5401 625
timo.tuomi@gmail.com

Koulutusjaoston johtaja 

Ari Hautala
puh. 045 1142 058
ari.hautala@kolumbus.fi

Maakuntajoukot-
yhteyshenkilö

Janne Kuloheimo
puh. 050 5703 335
janne.kuloheimo@gmail.com

VÄÄPELIKILLAN JOHTOKUNTA 2011
Lääkintäjaoston johtaja

Heikki Pietilä
puh. 0400 512 244
heikki.pietila@gmail.com

Taisteluväline- ja 
ammuntajaoston johtaja

Markku Nieminen
puh. 0400 709 782
mardes@kolumbus.fi

Liikuntajaoston johtaja

Taneli Do
puh. 040 351 4407
doxuanthuong@gmail.com

Tiedottaja

Juha Parkkonen
puh. 040 8663 055
juha.parkkonen@gmail.com

Muu henkilöstö

Hengellinen työ

Niko Huttunen
puh. 050 3097 627
niko.huttunen@helsinki.fi

Veteraanityön yhteyshenkilö

Erkki Joukainen
puh. 050 5471 336
erkki.joukainen@gmail.com

Lippuvääpeli

Teijo Junnola
puh. 050 5387 429
teiska.junnola@elisanet.fi

YHDISTYKSEN INTERNET-SIVUT:

www.vaapelikilta.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA

Retki Jalkaväkimuseoon Mikkeliin
Vääpelikilta ry järjestää retken Mikkelissä sijait-
sevaan Jalkaväkimuseoon torstaina 15.9.2011. 
Matkaan lähdetään Helsingistä klo 11 ja paluu 
on saman päivän illalla. Yhdistys kustantaa jä-
sentensä pääsymaksut sekä opastuksen. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 5.9.2011 mennes-
sä: Erkki Joukainen, puh. 050 5471 336, 
erkki.joukainen@gmail.com

Komppanian huolto 30.9.-2.10.2011 
Santahamina 
MPKY:n kurssi nro 0400 11 12051.
Kurssin jälkeen kurssilaiset tuntevat komppani-
an huollon järjestelyt ja toiminnot.
Juha Suvisaari. puh. 040 315 4071, 
juha.suvisaari@iltella.com

Pataljoonan huoltokomppanian ryhmittämisen 
suunnittelu Hälvälä  15.-16.10.2011
MPKY:n kurssi nro 0900 11 12119.
Kurssi antaa perusteet kurssilaisille huoltokom-
ppanian ryhmittämiselle.
Kurssinjohtaja Marko Sipura, puh. 0400 748 
474, marko.sipura@kolumbus.fi 

Kurssivääpelikurssi Santahamina 19.11.2011
MPKY:n kurssi nro 0400 11 13035.
Kurssin tavoitteena on kouluttaa toimimaan 
kurssien vääpelinä ja toimistotehtävissä.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com

Hygieniapassikurssi Helsinki 19.11.2011
MPKY:n kurssi nro 0400 1113034.
Kurssin tavoitteena on antaa hygieniaosaamis-
testin vaatima osaaminen sekä testin suoritta-
minen. Kurssia suositellaan Koulutus- ja tukiyk-
sikön taloushuollon tehtäviin sijoitettaville.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com

Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnun-
taisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruu-
tiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. 
Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.  


