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TAHTOA LÖYTYY, ENTÄ TAITOA?

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkaisi joulukuussa uusim-
man mittauksen, joka osoittaa suomalaisten maanpuolustustahdon olevan edel-
leen huippuluokkaa. Kansalaisista 77 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisten 
olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epä-
varmalta. 
Erilainen maanpuolustustahdon ylläpitoon tähtäävä toiminta on Reserviläislii-
ton yleisin toimintamuoto. Käytännössä työ pitää sisällään erilaista maanpuolustusjuhlia ja mui-
ta aatteellisia tilaisuuksia, kunniavartioiden ja seppeleenlaskujen järjestämistä sekä paraateja ja 
marsseja.    

“Halut ne on hiirelläkin”

Vaikka tahto on maanpuolustuksen perusta, ei se kuitenkaan yksin riitä. Joukot tarvitsevat myös 
riittävän määrän tarkoituksenmukaista sotavarustusta sekä riittävän osaamisen sen tehokkaa-
seen hyödyntämiseen. Joukkojen tulee olla myös fyysisesti ja henkisesti nykyaikaisen taistelu-
kentän edellyttämässä kunnossa. Suomen reserviin perustuva puolustusratkaisu edellyttää siksi 
kalustohankintojen lisäksi myös reservin riittävää kouluttamista ja reserviläisten kenttäkelpoisuu-
desta huolehtimista. Reserviläisten osalta harjoituksissa menestyminen, taistelijalta vaadittavien 
taitojen karttuminen ja uuteen kalustoon harjaantuminen lisäävät varmasti myös maanpuolus-
tustahtoa ja uskoa maamme puolustusratkaisuun aivan eri tavalla kuin maljojen kilistely maan-
puolustusjuhlassa.

Maanpuolustustahtoa toiminnasta

Kevään aikana Vääpelikilta ry järjestää tai osallistuu useisiin kenttäkelpoisuutta sekä sotilaallisia 
taitoja kehittäviin tapahtumiin pääkaupunkiseudulla, joista mittavin on huhtikuussa järjestettävä 
huollon kurssien kokonaisuus. Lisätietoja tapahtumista löydän tästä jäsenkirjeestä sekä yhdistyk-
sen uudistuneilta verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan ylläpitämään maanpuolustustahtoa oikean 
reserviläistoiminnan avulla!

Uudessa johtokunnassa vastuuta yhdistyksen tiedottamisesta on jaettu uudelleen. Puheenjoh-
tajan sijaan jäsenkirjeiden toimittamisesta vastaa nyt yhdistyksen sihteeri. Uudistus on kaikkien 
nähtävissä jäsenkirjeen parantuneena luettavuutena ja lehtimäisenä ulkoasuna. Toivotan Timolle 
menestystä uudessa tehtävässään!

Juha Parkkonen
Puheenjohtaja

VÄÄ
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UUSI SIHTEERI ESITTÄYTYY

Taipaleeni vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla on varsin lyhyt. Melkein tarkalleen vuosi sit-
ten parivaljakko Nieminen / Pohjalainen ryhtyivät ‘värväämään’ minua  kevään 2007 Vääpelikurs-
sille. Kurssin päätteeksi Karppisen Jouko jakoi jokaiselle kurssilaiselle Vääpelikillan liittymiskaavak-
keen, jonka tulin täyttäneeksi. Muutaman kurssi-illan ja yhden kotoisalla Santahaminan saarella 
vietetyn viikonlopun jälkeen olin myyty. 

Syyskuussa 2007 pääsin pitkästä aikaa reserviläispuolella omaan tehtävääni kuljettajaksi. Olin aja-
massa RESUL:n järjestämällä Stadin Jotoksella ja samalla mieleeni muistui miksi nautin varusmies-
palvelusajasta niin paljon (ainakin näin jälkikäteen). Tahti oli välillä varsin kiivas, päivät olivat 
pitkiä ja ”asiakaspuolelta” kiitokset vähissä. Jälleen kerran kaikki (paitsi tietysti huolto itse) tun-
tuivat olevan siinä uskossa, että huollolla ja varsinkin vääpelillä on hallussaan kristallipallo. Hir-
tehishuumoria viljeltiin monen kirjan verran ja vaikka varsinkin lauantai-iltana taisi kaikilla olla 
pinna tiukalla, meni kaikki käsittääkseni varsin putkeen. Jotosviikonlopusta ja varsinkin huollossa 
toimineesta porukasta ja minulle mukavat muistot.

Vuotta ja muutamaa muuta kurssia myöhemmin löydän itseni yhdistyksen sihteerin tehtävästä. En 
olisi vuosi sitten uskonut. Nämä ensimmäiset kaksi kuukautta (ja puh. joht. Parkkonen) ovat opet-
taneet tehtävästä jo paljon ja ainakin sen, että paljon on vielä opittavaa.

Vääpelikurssin aikana paljastui kuljetuksen surkea tilanne reserviläispuolella. Pakettiautoja kyllä 
saadaan liikkeelle, mutta kuorma-autot ovat kiven alla: kavereita joilla on PV:n C-kortti voimassa 
ei pääkaupunkiseudulta tahdo löytyä. Kuljettajia kyllä pitäisi olla, mutta tieto kenellä ajo-oikeu-
det ovat voimassa taitaa olla sen legendaarisen kiven alla. Tämä tietysti johtaa tilanteeseen jossa 
kysyntä ja tarjonta ei kohtaa. Voin kuvitella, millaista kekseliäisyyttä kurssien vääpeleiltä välillä 
vaaditaan. MPK järjestää tänä vuonna PV:n tuella useampiakin ajolupakursseja ympäri Suomea, 
joten tilanteeseen pitäisi olla odotettavissa helpotusta. Toivottavasti kursseille osallistuvat aselaji-
toverini ovat tulevaisuudessa käytettävissä myös omassa tehtävässään MPK:n kursseilla.

Lisäksi vuodenvaihteessa tapahtuneen organisaatiomuutoksen tuloksena Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys perustaa koulutus- ja tukiyksiköitä (KOTU), joihin on tarkoitus koota tiedot aktiivisista 
reserviläisistä joilla on intoa toimia harjoitusten ja kurssien koulutus- ja tukitehtävissä. Käsittääk-
seni myös kuljettajat ovat tervetullut lisä KOTU-yksiköihin.

Toivotan hyvää alkavaa kevättä kaikille, ja erityiskiitos Junnolan Teijolle! Hyvin hoidetulle tontille 
on mukava tulla uutena miehenä.

Timo Tuomi
Sihteeri

Nimi: Timo Tuomi    
Synt: 1974
Sot.arvo: Korpraali    
Aselaji: Sotilaskuljettaja (BECE + Ps83)
Palveluspaikka: UudJP, Santahamina I/94 
Työnantaja: Autotek Erikoisvaruste Oy
Työteht.: Myyjä / ATK-ylläpito / taloushallinto



MITALISADETTA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ

Suomen itsenäisyyden 90-vuotispäivä näkyi nor-
maalia suurempana määränä huomionosoituk-
sia, joita vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
ansioituneille reserviläisille luovutettiin eripuo-
lilla maata. Korkeimman huomionosoituksen 
Vääpelikilta ry:n jäsenistä sai loimaalainen so-
tilasmestari Matti Sillanpää, jolle luovutettiin 
Reserviläisliiton ansioristi.

Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n Helsingin maanpuolustus-
piirin yhteinen palkitsemistilaisuus järjestettiin 
jo 3.12.2007 Pääesikunnan elokuvasalissa. Tilai-
suudessa nähtiin varsinaista Vääpelikilta ry:n 
mitalisadetta kun toistakymmentä yhdistyksen 
jäsentä vastaanotti liiton, piirin sekä Helsingin 
maanpuolustuspiirin huomionosoituksia.

Yhdistyksen jäsenistä ylennettiin itsenäisyyspäi-
vänä mm. Jari Pirttilahti vääpeliksi, Kim Lehto 
kersantiksi sekä Arto Hinkula ja Terho Kontti-
nen alikersanteiksi. Tämä nosti viimeisen viiden 
vuoden aikana ylennettyjen Vääpelikilta ry:n 
jäsenten määrän yli 50:een.

“Jokainen on mitalinsa ansainnut”

“Meinasi melkein ruveta nolostuttamaan kun 
näin kuinka paljon yhdistyksemme jäseniä oli 
palkittavien joukossa”, kommentoi Vääpelikil-
ta ry:n puheenjohtaja Juha Parkkonen. “Tiedän 
kuitenkin, että jokainen heistä on mitalinsa an-
sainnut omalla toiminnallaan sekä Vääpelikilta 
ry:ssä että muissa yhdistyksissä.”

Parkkonen pitää hyvänä, että yhdistykset voivat 
esittää yhteisten päämäärien hyväksi työskente-
leville jäsenilleen myönnettäväksi myös näkyviä 
tunnustuksia. “Vääpelikilta ry noudattaa kui-

tenkin huomionosoitusten osalta tasapuolista 
ja pidättyvää linjaa ja nytkin palkituista jäsenis-
tämme vain muutamat saivat huomionosoituk-
sensa Vääpelikilta ry:n esitysten perusteella.”
    

Osa Vääpelikilta ry:n palkituista jäsenistä
       
Huomionosoituksia 6.12.2007

Reserviläisliiton ansioristi
Matti Sillanpää

Reserviläisliiton kultainen ansiomitali
Risto Tarkiainen

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali
Soini Hyttinen
Petri Nikkilä

Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali
Terho Konttinen
Tom Wächter
Seppo Yli-Nissilä

Helsingin Seurun Reserviläispiirin 2. luokan ansiomitali
Teijo Junnola
Timo Kyyhkynen
Hans Lindholm
Aki Törmäkangas

Helsingin Seurun Reserviläispiirin 3. luokan ansiomitali
Matti Aspdal
Veikko Hiiri

Maanpuolustusmitali kultaisella soljella
Ari Hautala
Jouko Karppinen

*  *  *  *

Vääpelikilta kartoittaa jäsenistöstään talkoo-
henkisiä järjestyksenvalvojakortin haltijoita, 
joilla on halukkuutta tuke yhdistyksen varain-
hankintaa toimimalla järjestyksenvalvojina eri-
laisissa yleisötapahtumissa. Asiasta kiinnostu-
neet, ottakaa yhteys Raimo Puotsaareen, 
puh. 050-4147 088, 
raimo.puotsaari@luukku.com

*  *  *  * 



RESERVILÄISILLE ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
JUMALANPALVELUS

Reserviläisten itsenäisyyspäivän monet juhlal-
lisuudet saivat joukkoonsa uuden tulokkaan 
kun Helsingissä järjestettiin ensimmäinen re-
serviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Temppeliaukion kirkossa.

Tilaisuudessa saarnannut Viestirykmentin soti-
laspastori Markus Korpela käsitteli saarnassaan 
vapautta mutta myös vapauden mukanaan tuo-
maa vastuuta. Vapaus antaa mahdollisuuden 
myös valita tekonsa, jotka aina myös vaikutta-
vat muihin ihmisiin.

Jumalanpalveluksessa liturgina toimi Taivallah-
den seurakunnan kappalainen Jari Leinonen.

Korkeatasoinen kuoro

Temppeliaukion kirkon graniittiseinien sisälle 
kokoontuneet reserviläiset, partiolaiset ja seu-
rakuntalaiset saivat nauttia myös Matti Apaja-
lahden johtaman Kauppakorkeakoulun Yliop-
pilaskunnan Laulajien esityksistä, joista etenkin 
Jean Sibeliuksen Finlandia tulkittiin upeasti. 
Jumalanpalveluksen lopuksi lähetettiin reservi-
läisistä muodostettu seppelpartio Hietaniemen 
hautausmaalle kunnioittamaan sankarivaina-
jia. Helsingin Seudun Reserviläispiirin seppele 
laskettiin Sankariristille tasavallan presidentin 
seppeleen jälkeen.

Tilaa monenlaisille tapahtumille

Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus toteutettiin Vääpelikilta ry:n aloitteesta 
yhdessä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:
n ja Taivallahden seurakunnan kanssa. Hank-

keen puuhamiehenä toiminut Niko Huttunen 
katsoo, että itsenäisyyspäivänä on tilaus myös 
reserviläisten hengelliselle tapahtumalle. Juma-
lanpalvelus täydentää siten hyvin juhlien ja vas-
taanottojen täyttämää juhlapäivää.

Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalve-
lus toteutetaan myös vuonna 2008. “Sekä tie-
dottamisessa että sisällössä on vielä runsaasti 
kehittämisen varaa”, Niko Huttunen toteaa. 

*  *  *  *

VÄHÄN NUORIA KANSALAISJUH-
LASSA

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöstöjen it-
senäisyyspäivän kansalaisjuhla järjestettiin 
perinteiseen tapaan Yliopiston juhlasalissa. 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin jär-
jestelyvastuulla ollut tilaisuus oli jälleen kerän-
nyt paikalle arvokkaan yleisön mutta paikalla 
oli valitettavan vähän nuoria maanpuolustajia.

Korkeatasoinen ohjelma muodostui puheista ja 
musiikista. Juhlapuheen piti kenraalimajuri Olli 
Rekola. Kaartin Soittokunnan lisäksi tilaisuudes-
sa kuultiin mm. Helsingin Sotaveteraanikuoron 
ja Viipurin Lauluveikkojen yhteisesiintyminen. 
Tilaisuus huipentui kuoron ja yleisön yhdessä 
laulamaan Maamme-lauluun.

Toiminnanjohtaja Kari Talikka (selin kameraan) 
keskustelee vieraaksi kutsuttujen Viron Kaitseliitin 
edustajien kanssa Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
itsenäisyyspäivän vastaanotolla.



VIERAILU FINNAIRIN TEKNILLISELLE 
ALUEELLE

Finnair Tekniikka on maailman huippua edus-
tava lentokonekorjaamo, jossa kaikki tehdään 
aikaa säästämättä ja laadusta tinkimättä.

Vääpelikilta ry järjesti jäsenilleen 13.2.2008 mah-
dollisuuden tutustua tähän huippuyksikköön.
Kokoonnuttuamme Finnairin teknillisen alueen 
pääportille ja kulkuluvat saatuamme vierailun 
isäntä Juha Tepponen toivotti meidät tervetul-
leiksi. 
Seuraavaksi meidät ohjattiin turvatarkastuk-
seen, joka vastasi lentomatkustajille tehtävää 
tarkastusta. Kiertokäyntimme ensimmäinen 
kohde oli pinnoittamohalli, jossa lentokoneiden 
ja niiden moottoreiden osia voidaan pinnoittaa 
esim. kadmiumilla ja kullalla. Kemikaaleja löy-
tyy fosforihaposta syanidiin, joten työturvalli-
suus on varmasti etusijalla!

Lentokoneiden leikkaussali

Seuraavaksi jatkoimme koneistamoon, joka 
varmastikin oli siistein verstas jonka kukaan 
vierailulle osallistunut oli ikinä nähnyt: paikat 
olivat siistejä kuin leikkaussalissa. Täällä työhön 
harjaannuttaminen toteutetaan varsin erikoi-
sella tavalla, Tepponen esitteli meille tietoko-
neohjatulla jyrsimellä tehtyä reliefiä jossa oli 
naisen kasvot! Suihkumoottoreiden osat ovat 
niin astronomisen hintaisiä, ettei niillä kannata 
harjoitella. 

Seuraavaksi jatkoimme moottorikorjaamoon. 
Siellä näimme useissa eri kokoamisvaiheissa 
olevia moottoreita sekä niiden osia ja saimme 
rautaisannoksen tietoa tämän päivän lentoko-
neista ja niiden huollosta.

Kuvassa oleva MD-11 -lentokoneissa käytössä 
oleva General Electric CF6 -suihkumoottori ke-
hittää yksinään saman verran tehoa kuin kes-
kiverto-Viking Linen kaikki koneet yhteensä! 
Jokainen puhaltimen lapa maksaa pienen hen-
kilöauton verran, ja koko moottori 6 miljoonaa 
euroa.
Tämän jälkeen ohjelmassa oli testausosasto, 
jossa huoltoon tulleiden moottoreiden tietyt 
osat tutkitaan mm. murtumien havaitsemiseksi 
eri NDT-menetelmin. (NonDestructive Testing, 
ainetta rikkomaton testaus)

Lentokone! Pura ja kokoa!

Ensimmäisen kerran koko vierailun aikana pää-
simme näkemään kokonaisia lentokoneita. 
Halliin oli ajettu kaksi konetta joista toinen, 
Finnairin Airbus A320 oli viittä vaille valmis pe-
rushuollosta ja World Cargon DC-10 rahtikone. 
Tepponen kertoi meille yhden perushuollon ot-
tavan aikaa n. kaksi viikkoa ja projektin työl-
listävä vaikutus on noin 15 000 miestyötuntia! 
Seinän takana oli uutuuttaan kiiltelevä Aero-
flot Cargon MD-11, jonka Finnair oli myynyt, 
muuttanut rahtikoneeksi ja perushuoltanut.
Vierailu päätettiin Finnair Tekniikan tarjoamiin 
pullakahveihin.

Finnair Tekniikka on Finnair Oyj:n liiketoimintayksikkö, 
jonka palkkalistoilla on noin 1700 henkilöä. Finnairin 
omien koneiden lisäksi Finnair Tekniikka huoltaa useiden 
eri ulkomaisten lentoyhtiöiden koneita, joka kertonee 
jotain tehtävän työn laadusta. Päällimmäisenä mieleen 
vierailusta jäi Tekniikassa tehtävän työn kiireettömyys, 
tarkkuus, tinkimätön laatu ja sen ehdoton valvonta.
Tepposen mukaan henkilöstöstä jopa 40% on toimihen-
kilöitä, joka on teknisellä alalla melko korkea luku. Tämä 
selittyy kaupallisen lentotoiminnan kovalla valvonnalla. 
Finnair Tekniikassa jokainen työvaihe täytyy tarkastaa 
toisen henkilön toimesta, ja jokaisesta työvaiheesta on 
oltava paperi.



UUDET VERKKOSIVUT KÄYTTÖÖN

Vääpelikilta ry on jo lähes 10 vuoden ajan tie-
dottanut toiminnastaan internetissä verkko-
sivuillaan. Helmikuussa sivusto uudistettiin 
perusteellisesti ja se siirrettiin Reserviläisliiton 
tarjoamaan palveluun liiton sivujen alle. Pal-
velu helpottaa sivujen ylläpitoa ja nosti myös 
sivujen ulkoasun nykyaikaiselle tasolle. Palvelu 
kuitenkin myös rajoittaa edistyneempien sivu-
tekniikoiden hyödyntämistä ja sitoo sivujen ra-
kenteen ja ulkoasun liiton määrittämään muot-
tiin. 

Sivuilta löytyy nyt aiempaa laajemmin tietoa 
Vääpelikilta ry:n monipuolisesta toiminnasta. 
Uutena osiona on mm. jäsenyys, jossa kerro-
taan laajemmin jäsenyyden edellytyksistä ja jä-
seneduista. Sivuja kehitetään myös jatkossa ja 
jäsenille tullaan myös tarjoamaan muita uusia 
palveluita. Esimerkiksi yhdistyksen esite ja jä-
senkirjeet ovat myös ladattavissa verkkosivuil-
ta.

Vääpelikilta ry:n uudet verkkosivut löytyvät 
osoitteesta 
http://www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta

*  *  *  *

HUOLLON KURSSIT MUODOSTA-
VAT KOKONAISUUDEN

Puolustusvoimat on tilannut Helsingin maan-
puolustuspiiriltä neljä huollon kurssia, jotka 
toteutetaan huhtikuussa. Kurssien koulutta-
jina toimii Vääpelikilta ry:n jäseniä. Huollon 
johtajakurssi on tarkoitettu joukkueenjohtaja 

- yksikön päällikkö -tason tehtäviin sijoitetuil-
le reserviläisille. Vääpelikurssi on tarkoitettu 
yksikön vääpelin tehtävään sijoitetuille tai si-
joituskelpoisille reserviläisille. Talouskurssi on 
suunnattu talous/muonitusryhmän johtajille ja 
sotilaskeittäjille sekä siviilissä suurtalousalan 
koulutuksen saaneille reserviläisille. Kenttälää-
kintäkurssin kohderyhmänä ovat lääkintäaliup-
seerin ja lääkintämiehen koulutuksen saaneet 
tai siviilissä terveydenhuollon tehtävissä työs-
kentelevät reserviläiset. 

Kurssit muodostavat toisiaan tukevan kokonai-
suuden. Esimerkiksi vääpelikurssille osallistu-
ville havainnollistetaan huoltolajien toimintaa 
kenttälääkintä- ja talouskurssien avulla. Huol-
totilanneilmoitukset ja huollon käskyt liikkuvat 
kurssien välillä.  

Kursseihin kuuluu 1-3 teoriailtaa sekä Santa-
haminassa 18.-20.4.2008 toteutettava sovelta-
va harjoitus. Puolustusvoimat kutsuu pääosan 
kursseille osallistuvista mutta myös muita sopi-
via reserviläisiä voidaan myös ottaa kursseille 
jos niillä on tilaa.

Näiden kurssien lisäksi Santahaminassa järjes-
tetään myös Joukkomuonituskurssi, joka on 
tarkoitettu MPK:n koulutus- ja tukiyksikköön 
(KOTU) taloushuollon tehtäviin sitoutuville si-
viileille. 
Kursseille voi ilmoittautua MPK:n verkkosivu-
jen (www.maanpuolustuskoulutus.fi) kautta. 
Vääpelikilta ry:n jäsenillä on mahdollisuus tu-
tustua vääpelikurssin toteutukseen lauantaina 
19.4.2008. Lisätietoja antaa Juha Parkkonen, 
puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail.
com.  

*  *  *  *

TARKKUUTTA JÄSENMAKSUN 
MAKSAMISESSA

Reserviläisliiton lähettämien jäsenmaksulasku-
jen eräpäivä on perjantai 29.2.2008. Liiton tu-
loista jäsenmaksut muodostavat huomattavan 
osan eikä liitolla ole merkittäviä vararahastoja 
käytettävissään tasaamassa tulojen vaihtelua. 
Reserviläisliiton toiminnan häiriötön toiminta 
edellyttää, että jäsenmaksut maksetaan ajal-
laan. Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa, 
jotta maksu kirjautuu jäsenrekisterissä oikein.

Vääpelikilta ry:n vuoden 2008 jäsenmaksu on 



27 euroa.  Jäsenmaksu muodostuu seuraavasti:

Reserviläisliiton jäsenmaksu 8,50 euroa 
Reserviläinen-lehti 6,50 euroa *
Helsingin Reservin Sanomat -lehti 5,50 euroa *
Helsingin Seudun Reserviläispiirin maksu 1,00 
euroa 
Vääpelikilta ry:n osuus 5,50 euroa 

* kaksoisjäseniltä laskutetaan lehti vain ensim-
mäisen yhdistyksen jäsenmaksussa

Huom! Jäsenmaksun yhteydessä maksetut lah-
joitukset eivät tule Vääpelikilta ry:lle vaan ne 
menevät Reserviläisliiton käyttöön. Ota yhteyt-
tä Vääpelikilta ry:n sihteeriin jos haluat tehdä 
lahjoituksen yhdistykselle.

Jos jäsenmaksussasi on epäselvyyksiä, ota yh-
teyttä jäsensihteeri Eija Koivistoon, puh. (09) 
4056 2010, 
jasenasiat@maanpuolustusyhtio.fi

*  *  *  *

MUITA TAPAHTUMIA

Vääpelikilta ry tekee 5.3.2008 klo 17 alkaen vie-
railun Santahaminassa järjestettävään lääkin-
tämiesten ns. loppusotaan, jolla tutustutaan 
nykyiseen varusmiesten lääkintäkoulutukseen. 
Rajoitettu ryhmäkoko. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: 
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com.

Sotiemme veteraanit 2008 -keräys
Sotiemme Veteraanit -keräyksen valtakunnalli-
nen tempauspäivä 8.3.2007, innokkaita vapaa-
ehtoisia tarvitaan Itäkeskukseen 
lipaskerääjiksi!
Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, 
timo.tuomi@gmail.com 

Ensiavun peruskurssi  alkaa 7.4. klo 17, Reser-
viläisliiton auditoriossa Töölöntorinkatu 2:ssa. 
Kurssi on tarkoitettu kaikille Vääpelikillan jäse-
nille ja asiasta kiinnostuneille ja on maksuton. 
Lisätiedot: Seppo Mäkinen, puh. 050 585 2129, 
makinen.seppo@kolumbus.fi

Vääpelikilta ry:n jäsenillä on mahdollisuus tul-
la tutustumaan vääpelikurssin toteutukseen 
19.4.2008 Santahaminassa. Sekä aikaisemmin 
vääpelikurssin suorittaneet että muut jäsenet 
ovat tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com.

Vääpelikilta ry:llä on sisäampumavuoro Töö-
löntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin 
klo 12.00-14.30.  Radalla on mahdollisuus ampua 
ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ra-
tavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, 
puh. (09) 753 7837.  

Taisteluväline- ja ampumajaosto järjestää tu-
tustumismahdollisuuden Töölöntorinkadun 
sisäampumaradalle 4.5. klo 11. Lisätiedot ja il-
moittautumiset Markku Nieminen, puh. 0400 
709 782 tai Timo Tuomi, ouh. 040 5401 625

Vääpelikilta ry:n kivääriammuntapäivä järjes-
tetään MPK:n kivääriammuntojen yhteydessä 
Santahaminassa 18.5.2008 klo 15. Ammunnan 
harrastajille suunnatut kivääriammunnat itse-
lataavalla kertatulikiväärillä (puoliautomaatti). 
Paikalla on kokeneita ammunnan harrastajia, 
jotka opastavat. Aseen voi saada myös lainaksi. 
Vääpelikilta ry maksaa osan jäsentensä osallis-
tumiskustannuksista.  Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset: Markku Nieminen, puh. 0400 709 782 tai 
Timo Tuomi, ouh. 040 5401 625

Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä järjeste-
tään MPK:n kurssina Santahaminassa 17.5.2008. 
Se on kaikille reserviläisille ja muillekin 18 vuot-
ta täyttäneille tarkoitettu oman sotilaskunnon 
ja kenttäkelpoisuuden mittaustilaisuus. Kokeen 
osiot ovat 1) Cooperin testi (urheiluasu, lenkki-
tossut) järjestetään ulkona, 2) Lihaskuntotesti 
(etunojapunnerrus, vatsalihasliike, toistokyykis-
tys ja puristusvoimatesti) ja 3) Mahdollisesti re-
serviläisille ampumataitotesti (RK7), jos ampu-
maradalla tilaa. Lisätiedot: Tomi Sarilahti, tomi.
sarilahti@pp.nic.fi.  

Marssiharjoittelu 30.3., 13.4. ja 27.4., ensimmäi-
nen marssi n. 10 km. Lisätiedot: Raimo Puotsaa-
ri, puh. 050 4147 088, 
raimo.puotsaari@luukku.com
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