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VÄÄPELIKILTA RY - VALTAKUNNALLINEN VAIKUTTAJA

Vääpelikilta ry:n toiminta on yhdistyksen perustamisesta lähtien painottunut pääkau-
punkiseudulle. Yhdistyksen kasvaessa mukaan on tullut uusia jäseniä myös maam-
me muista osista. Tällä hetkellä yhdistyksessä on jäseniä 34 eri kunnasta aina Pohjan-
maata ja Pohjois-Karjalaa myöten. Tämän kehityksen seurauksena Vääpelikilta ry on 
kasvanut merkittäväksi toimijaksi ja yhdyssiteeksi huollon koulutuksen osalta myös 
valtakunnallisesti. 

Alkuvuoden aikana Vääpelikilta ry:n aktiivit ovat olleet kouluttamassa sekä Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan että Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirien kurssien vääpeleitä ja KOTU-yksi-
köiden henkilöstöä. Huhtikuussa Santahaminassa järjestetyillä talouskurssilla, kenttälääkintäkurssilla ja 
joukkomuonituskurssilla koulutettiin mm. maakuntajoukkojen henkilöstöä. Kursseilla oli Vääpelikilta 
ry:n jäseniä sekä kurssin johtajan ja kouluttajan tehtävissä mutta myös muita aktiivitoimijoita mm. Uu-
denmaan maanpuolustuspiiristä. 

Syksyllä Vääpelikilta ry järjestää jo vuosien kokemuksella puolustusvoimien tilaaman vääpelikurssi Hel-
singissä sekä osallistuu sekä Uudenmaan että Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirien vääpelikurssien suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. Marraskuulle suunniteltu HUOLTO 2008 -seminaari Santahaminassa tulee 
kokoamaan huollon toimijoita myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 

Vääpelikilta ry:llä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa myös koulutustoiminnan ohjaukseen ja suunnitte-
luun. Yhdistyksen johtokunnanjäseniä on mukana tekemässä työtä huollon koulutuksen kehittämiseksi 
mm. valtakunnallisessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaskoulutusjaostossa ja Reserviläisliiton 
sotilas- ja koulutustoimikunnassa sekä paikallisesti mm. Helsingin maanpuolustuspiirin johtoryhmässä. 

Tärkeä vaikuttamisen väline on myös yhteistyö puolustusvoimien sekä muiden huollon maanpuolustus-
järjestöjen kanssa. Tiedonvaihdon lisäksi järjestöt voisivat tehdä konkreettista yhteistyötä mm. varus-
miehille suunnattujen tilaisuuksien järjestelyissä. Vääpelikilta ry onkin kartoittamassa niitä menetelmiä, 
joilla myös huollon erikoiskoulutuksen saaneille varusmiehille voitaisiin parhaalla tavalla esitellä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksia.  

Tämän jäsenkirjeen mukana lähetetään jäsenille kutsu Vääpelikilta ry:n kevätkokoukseen, jonka asia-
listalla ovat sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2008 toimintakertomus. Varsinaista kokousta ennen 
julkaistaan Vääpelikilta ry:n historiikki vuosista 2002 - 2006. Historiikin osana on artikkeli viimesotien 
vääpelien toiminnasta, jotka sisältävät mm. sotaveteraaneilta kerättyä, aikaisemmin julkaisematonta 
haastattelumateriaalia. Historiikin voi tilata mm. yhdistyksen verkkosivujen kautta tai suoraan yhdistyk-
sen sihteeriltä.  
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Puheenjohtaja
Vääpelikilta ry
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TERVETULOA 

Vääpelikilta ry:n toisen historiikin 
julkaisutilaisuus on kevätkokouksen alussa
keskiviikkona 14.5.2008 klo 18.00 alkaen 

Huolto pelaa ! 
Vääpelikilta ry:n toimintaa

ja perinteitä 2002-2006 

Tule kuulemaan kirjan sisällöstä: Yhdistyksen  
lähiaikojen saavutuksista ja vääpelöinnin historiasta! 

Ennakkovarauksen tehneet saavat lunastaa kirjan 10 euron hintaan.
Ennakkovarauksia otetaan vastaan vielä 5.5.2008 asti yhdistyksen nettisivuilla: 
www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta, sieltä tuotteet -> tilauslomake 

Mikäli et pääse tilaisuuteen, saat kirjan postissa.

Tilaisuudessa ja myöhemminkin kirjan voi ostaa jäsenhintaan 
12 euroa (ei-jäsenille 15 euroa). Varaathan käteistä. 



VIERAILU LÄÄKINTÄMIESTEN 
LOPPUHARJOITUKSEEN SANTAHA-
MINAAN

Tervehdykset ja kuulumiset vaihdettuamme vie-
railun isännän lääkintäluutnantti res. Ari Laak-
kosen kanssa aloitimme vierailun tutustumalla 
’haavoittuneiden’ meikkaamiseen Radioniemen 
tiloissa. Meikkausta seuratessamme Laakko-
nen harjoituksen koulutuspäämäärän olevan 
joukkosidontapaikan toiminnan hallitseminen.  
Meikkarit olivat ilmiselvästi harjaantuneita työ-
hönsä. Erilaisia sirpale-, viilto- ja amputaatio-
vammoja uhreille syntyi huolellisen työn tulok-
sena, ja jälki oli varsin aidon näköistä. 

Ei ihan tavallinen meikkilaukku

Sirpalevammoja ja irronneita raajoja

Radioniemestä siirryimme Helsinki-Simulaatto-
rin maastoon, minne itse JSP oli perustettu.
Harjoitus oli alkanu maanantaina luento-osiol-
la ja tiistaina sisätiloissa tapahtuneen harjoitte-
lun jälkeen siirtyneet illalla maastoon. Sovellet-
tu vaihe toteutetaan ns. pelinä, jossa valvojina 
toimivat Puolustusvoimien kenttäsairaanhoita-
jat. Laakkosen esitellessä meille joukkosidon-
tapaikan lääkintäteltan toimintaa, alkoi ulkoa 
kuulua lupaavaa maasto-Sisun murinaa. Am-
bulanssitunnuksin varustettu Sisu kaarsi teltan 
viereen kuljettajan huikatessa ikkunasta ”kaksi 
haavoittunutta!” koko lääkintäryhmän ollessa 
jo ulkona odottamassa paarien kanssa. Ensim-
mäisellä potilaalla on sirpale sääressä ja toisella 
sirpalevammoja rintakehässä sekä oikea jalka 
irronnut polvesta, molemmilla vammat ovat 
miinan aiheuttamia.

”Jalka on irti, nyt vauhtia!”

Vauhtia ilman vaarallisia tilanteita

Potilaiden tilan tutkinta aloitetaan välittömästi, 
valvojien selostaessa vieressä potilaiden hengi-
tystä, pulssia ja muita oleellisia elintoimintoja ja 
oireita. Potilaita siirrettäessä huomiota kiinni-
tetään erityisesti turvallisiin nosto- ja siirtoasen-
toihin, sekä potilaiden että heitä hoitavien kan-
nalta. Sisällä teltassa vauhdikas meno jatkuu. 
Valvojat reagoivat jokaiseen hoitotoimenpitee-
seen kertomalla miten potilaan tila muuttuu ja 
näiden kommenttien perusteella varusmiesten 
pitää osata päätellä mitä tehdä seuraavaksi. 
Lääkintäämiesten toiminnan hidastuessa ”Po-
tilas vuotaa edelleen, tehkää nyt jotain ennen 
kuin hän kuolee” –henkisiä kommentteja tulee 
valvojilta herkästi. Painopiste kuitenkin tuntuu 
olevan määrätietoisessa toiminnassa ja oikeis-
sa menetelmissä; havaitessaan virheen valvo-
ja keskeyttää pelin välittömästi kysymyksellä 
”Meneeköhän nyt kaikki oikein?”. 

Lääkärit kateissa

Laakkonen valitteli reserviläislääkärien vähyyt-
tä kertausharjoituksissa, ”Jos kiinnostusta 
löytyy, ilmoittautua voi vaikka minulle, välitän 
tiedot eteenpäin”, hän viestittää. Tälläkään 
kertaa ei ollut harjoituksessa yhtään lääkäriä 
koulutettavana.

Kenttälääkinnältä vaaditaan nopeaa 
analysointikykyä  ja  määrätietoista toimintaa,
kun vastaan tulee kaikkia mahdollisia 
vammoja, monet niistä hengenvaarallisia 
ja toimintaympäristö kaikkea muuta kuin 
optimaalinen.

*   *   *   *



MONTA TEHTÄVÄÄ – MONTA TEKIJÄÄ

Huhtikuussa järjestettävät Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kurssikokonaisuudet ovat 
muodostuneet yhdeksi tärkeimmistä vuosittai-
sista tapahtumista Vääpelikilta ry:n toiminnassa. 
Santahaminassa järjestettiin 18.-20.4.2008 sekä 
kenttälääkinnän että kenttämuonituksen kurssit, 
jotka tukivat sekä samana viikonloppuna järjes-
tettyjä lukiolaisten turvakursseja että Helsingin 
maakuntakomppanian harjoitusta. Kenttälää-
kinnän ja -muonituksen tehtävien lisäksi Vääpe-
likilta ry:n aktiiveja oli mukana mm. kuljetuksissa 
ja perustamistehtävissä. 

Teijo Junnola (oik.) kuittauttaa reserviläispalkka-
lomakkeen Teemu Ahola-Luttilalla.

Ylivääpeli piti materiaalin ojennuksessa

Kurssiviikonlopun ylivääpelin, Vääpelikilta ry:
n Teijo “Teiska” Junnolan tehtävät alkoivat jo 
syksyllä kun kursseja ryhdyttiin valmistelemaan. 
Hänen vastuulleen kuuluivat mm. tukipyyntöjen 
kokoaminen ja yhdistäminen sekä puolustusvoi-
milta lainattavan materiaalin kuittaaminen. Uu-
tena piirteenä toiminnassa oli puolustusvoimien 
tilaamiin harjoituksiin osallistuvien reserviläisten 
asiakirjojen käsittely, joka oli hänelle kuitenkin 
tuttua aikaisemmista puolustusvoimien harjoi-
tuksista. Puolustusvoimien tilaamille kursseille 
osallistuville reserviläisille on vuoden 2008 alusta 
alkaen maksettu päiväraha ja matkakorvaukset.  

Junnola oli tyytyväinen harjoitukseen ja antoi kii-
toksen kurssikokonaisuuden johtajana toimineel-
le Veijo Rautiolle sekä kuljettajille.  Näin suuren 
ja monimuotoisen kurssikokonaisuuden riskeinä 
ovat tiedonkulun ongelmat, aikataulun pettämi-
nen ja varustehävikki mutta tällä kerralla niitä 
ei juuri esiintynyt. Ylivääpeli kaipasi kuitenkin 
jatkossa tuekseen kirjuria tai toimistoaliupseeria 
koska “paperisotaa” riitti koko viikonlopuksi.

Kenttälääkintäkurssi koulutti maakunta-
joukkoja

Kurssikokonaisuuden lääkintähuollosta vasta-
si MPK:n Kenttälääkintäkurssin kouluttajat ja 
oppilaat. Kurssilla koulutettiin myös Helsingin 
maakuntakomppanian lääkintäryhmää ja jouk-
kueiden lääkintämiehiä. Kaikki kouluttajat ja op-
pilaat työskentelevät tai opiskelevat terveyden-
huoltoalalla. Kurssin johtajana toimi Vääpelikilta 
ry:n Heikki Pietilä.

Kurssin tavoitteet ja sisältö oli laadittu torjunta-
komppanian lääkintähenkilöstön suoritusvaati-
musten mukaisiksi. Käytännön suunnittelun oli 
tehnyt lääkäri Ari Laakkonen, joka sairastuttuaan 
ei kuitenkaan itse päässyt osallistumaan kurssil-
le. Kurssi alkoi perjantaina sidontapaikan (SP) ja 
joukkosidontapaikan (JSP) perustamisella Radio-
niemeen sekä niiden kalustoihin tutustumisella. 

Lauantaina koulutus jatkui lääkäri Markku Liuk-
keen luennolla ja rastikoulutuksella. Myöhem-
min iltapäivällä harjoiteltiin hengitystien turvaa-
mista ja suonensisäisen nesteytyksen aloittamista 
tri Liukkeen johdolla. Päivällisen jälkeen Vääpe-
likilta ry:n Niko Huttunen luennoi kaatuneiden 
huollosta.

Illalla lääkintäryhmä harjoitteli maskeerattujen 
potilaiden hoitoa torjuntakomppanian vaati-
musten mukaan sidontapaikalla. Maskeerattujen 
potilaiden vammat vastasivat päivällä koulutut-
tuja aiheita. Lääkintäryhmä harjoitteli yhteensä 
8 vakavasti loukkaantuneen hoitoa harjoituksen 
aikana. Palautekeskusteluun käytettiin liki 2 tun-
tia.

Maskeeratut potilaat toivat harjoitteluun 
todentunnetta.

Sunnuntaina kurssin kouluttajat ja oppilaat kou-
luttivat turvakursseille osallistuneille lukiolaisille 



hätäilmoituksen tekemisen, hengitysteiden avaa-
misen ja potilaan kylkiasentoon kääntämisen. 
Samaan aikaan osa kurssilaisista inventoi 
SP:n rinkat ja JSP:n laatikot.

Lääkintähuoltoryhmä hoiti viikonlopun aikana 
noin 20 potilasta. Suurin osa näistä oli lukiolaisia. 
Tyypillisimmät ongelmat olivat päänsärky (vähäi-
nen juominen, jännittäminen), vatsakipu ja jalan 
alueen hankaumat (vieraat kengät). 

Muonituksessa mukana myös siviilejä

Viikonlopun muonituksesta vastasivat reservi-
läisille suunnattu Talouskurssi ja siviileille tar-
koitettu Joukkomuonituskurssi. Kurssit toimivat 
yhteisellä talouspaikalla siten, että maakunta-
joukkoihin sijoitetut reserviläiset muodostivat 
oman talousryhmänsä vahvennettuna muuta-
malla muulla reserviläisellä. Aikaisemmista vuo-
sista poiketen suurin osa ruokailuista tapahtui 
talouspaikan läheisyydessä, jolloin muonitukses-
sa tarvittiin vähemmän kuljetuksia. 

Kouluttaja Petri Kallionpää valvoo ruuan 
pakkausta lämpöastioihin. 

Kenttämuonituskoulutuksen johti keittiömestari 
Jaakko Nuutila apunaan asiantuntevat koulutta-
jat, mm. Vääpelikilta ry:n jäsenet Petri Kallion-
pää ja Kim Lehto. Nuutila on entinen Suomen 
Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja ja tulee tu-
tuksi suurelle yleisölle syksyllä televisiossa näh-
tävän ruokakilpailun tuomarina. Kenttämuoni-
tuksen asiantuntijana koulutuksen valvojana oli 
vääpeli Jyrki Surkka Kaartin Jääkärirykmentin 
Esikunnasta. 

Muonitukseen osallistuneet siviilit olivat pääasi-
assa Marttoja. Kenttämuonituskaluston käyttö 
oli heille vierasta kuten myös merivoimissa va-
rusmiespalveluksensa suorittaneille maakunta-

joukkojen jäsenille, mikä tuli pienenä yllätyksenä 
myös kouluttajille. Toinen yllätys oli erikoisruo-
kavalioiden suuri määrä, mikä aiheutti päänvai-
vaa kaluston riittävyyden osalta. 

Siivutusta ja punttausta

Huollon kursseille hyväksytyt reserviläiset osal-
listuivat lauantaina Helsinki-simulaattorissa asu-
tuskeskustaistelun perusteisiin. Tavoitteena oli 
tutustua maakuntakomppanian suoritusvaati-
musten mukaisesti taistelukentän erikoisominai-
suuksiin rakennetussa ympäristössä sekä oppia 
siellä tarvittavia perusasioita mm. tuliaseman 
valinnasta sekä liikkumisesta. Tunnelissa ryömi-
misen jälkeen alkoi spontaani keskustelu siitä mi-
ten esim. potilasevakuointi olisi onnistunut. 

Asustuskeskustaistelun koulutusmoduulia eivät 
toteuttaneet huollon kouluttajat vaan se oli ti-
lattu ase- ja ampumakoulutuksen toimialalta. 
Vastaava koulutus oli aikaisemmin toteutettu 
Jääkärileirillä, joten sekä koulutuksen sisältö että 
kouluttajat olivat jo valmiina.   Järjestely osoit-
tautui onnistuneeksi ja sen toivoisi yleistyvän laa-
jemminkin Helsingin maanpuolustuspiirissä. 

Asutuskeskustaistelu on yhteistoimintaa.

Kumipyörillä se tavara liikkuu

Kuljetusten puolella meinasi vaivata taas mie-
histöpula, mutta pieni porukka hoiti homman 
kotiin ilman isompia kommelluksia. Perinteiseen 
tyyliin perustaminen perjantaina ja purkaminen 
sunnuntaina olivat kiireisimmät päivät.Yhden  
kuorma-autokuskin avustaessa muonituspaikan 
perustamisessa toinen perehtyi JSP:n kaluston sa-
loihin ja sen määrään. Pakettiautojen ohjelmaan 
kuului perinteinen Santahamina-sightseeing nii-
den kiertäessä varuskunnan eri varastoja. Lau-



antai oli ohjelmaltaan leppoisampi lukiolaisten 
Pasi-ajelujen ja taistelunäytösten merkeissä. Sun-
nuntaina vuorossa oli perinteinen purkurumba, 
käytännössä tämä tarkoittaa perjantain ohjel-
maa käänteisessä järjestyksessä. Vihoviimeisenä 
tehtävänä oli oman kaluston pesu ja luovutus, 
tässä tapauksessa kolme kuorma-autoa, neljä pa-
kettiautoa ja kaksi Pasia.

*   *   *   *

KORPRAALI RUK:N KOULUTTAJA-
KURSSILLA

Vääpelikilta ry:n Markku Nieminen osallistui 
maaliskuussa Reserviupseerikoulun järjestämäl-
le kouluttajakurssille.

Kurssi ylitti odotukset

“Minulta kysyttiin syksyllä halustani mukaan 
tällaiselle kurssille ja myöntävästi vastattuani 
jäin odottelemaan kirjekuorta sotilasläänistä. 
Joulukuussa sellainen postiluukusta tuli ja alkoi 
valmistautuminen ja opiskelu internetin väli-
tyksellä puolustusvoimien koulutusportaalissa. 
Odotukset olivat korkealla tulevasta kuin myös 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Portaalissa tun-
tui olevan tietoa niin paljon että usko meinasi 
loppua kesken, mutta yritin oppia pääpiirteitä 
ja vähän enemmän, mutta todellakaan en kaik-
kea.

Nieminen kuvassa alarivissä oikealla 

Kurssi kaiken kaikkiaan ylitti kirkkaasti kaikki 
odotukset mitä olin hahmotellut päässäni. Se 
antoi roimasti varmuutta ja tietoa MITEN kurs-
si/rasti luodaan antamalla sille kehykset, MITÄ 
on sen asiasisältö ja missä järjestyksessä ja MIK-
SI esitetyt asiat ovat tärkeitä niin, että kurssin/
rastin jälkeen koulutettavat osaavat asiansa.

Suosittelen kurssia kaikille, jotka haluavat 
toimia kouluttajina MPK:n kursseilla.”

Nieminen kouluttaa RK:n sovellettua käyttöä 

Kokenut kouluttaja

Markku Nieminen on toiminut aktiivisesti mm. 
vääpelikurssien kouluttajana. Hän on myös in-
nokas ammunnan harrastaja ja ampumakoulut-
taja. Vääpelikilta ry:n johtokunnassa hänen vas-
tuullaan ovat ampumatoiminnan järjestelyt. 

 
Haminassa järjestetty viiden päivän kurssi to-
teutettiin kertausharjoituksena ja siihen osallis-
tui noin 200 reserviläistä. 

Kuvia kurssista löytyy internetista osoitteesta
tietokannat.mil.fi/verkkopartio2008

*   *   *   *



TULEVIA TAPAHTUMIA

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

Tutustuminen Santahaminan sotilashistoriaan
19.5.2008 klo 17 alkaen. Vääpelikilta ry järjestää 
tutustumisretken Santahaminan sotilashistori-
allisiin kohteisiin everstiluutnantti Jarmo Niemi-
sen johdolla, joka työskentelee Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtajana 
ja on Santahaminaseuran puheenjohtaja.
Ilmottautuminen ja lisätiedot: Markku Niemi-
nen, puh. 0400 709 782, mardes@kolumbus.fi

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.  

Vierailu Sotilaslääketieteen Keskukseen
Lahteen 20.5.2008. Uudenmaan maanpuolus-
tusyhdistys ry:n järjestämä vierailu on avoin 
myös Vääpelikilta ry:n jäsenille. Bussi lähtee 
Rautatientorilta Mikonkadun tilausajolaiturista 
klo 12.00 ja Paavo Nurmen patsaalta noin klo 
12.05. Perillä Hennalan varuskunnassa ollaan 
noin 13.30. Varuskunnassa nautitaan kahvit en-
nen tutustumista kenttälääkintäsimulaattoriin. 
Luennot kenttälääkinnästä ja puolustusvoimi-
en lääkintähuollon nykytilasta sekä Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen toiminnasta. Päivällinen 
upseerikerholla. Takaisin Helsingissä ollaan 
noin klo 19.30. Matkan hinta on 35 euroa ja se 
sisältää matkan, kahvit ja päivällisen.
Ilmoittautuminen 15.5.2008 mennessä: 
Pertti Räisänen  puh. 040 779 6235, 
pertti.raisanen@ kolumbus.fi. 

Kesäyön marssi
Vantaa 6.-7.6.2008. Marssikeskuksena toimii 
Hakunilan Urheilupuisto. Marssin reitit tukeu-
tuvat Keravajoen varrella ja sen ympäristössä 
kulkeviin ulkoilureitteihin. Matkaksi voit valita 
yhdelle tai kahdelle päivälle reittivaihtoehdois-
ta, jotka ovat 6.6. perjantaina 20 tai 30 kilomet-
riä ja vastaavasti 7.6. lauantaina 15 tai 30 kilo-
metriä. Lisätiedot: Risto Tarkiainen, 
puh (09) 4056 2060, info@resul.fi, 
www.kesayonmarssi.fi

Vääpelikilta ry:n kivääriammuntapäivä järjes-
tetään MPK:n kivääriammuntojen yhteydessä 
Santahaminassa 8.6.2008 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

Sotahistoriallinen matka Karjalan Kannakselle
15.-17.8.2008. Matkan tarkoituksena on tutustua 
suomalaisten ja neuvostoliittolaisten joukkojen 
kesän 1944 taisteluissa käyttämään taistelutek-
niikkaan, -taktiikkaan ja -välineistöön. Lähtö 
linja-autolla pe 15.8. aamulla kohti Pietaria, 
jossa tutustutaan Tykistö- ja Pioneerimuseoon. 
Majoittuminen Terijoella. La 16.8. tutustutaan 
1-2 sotahistorialliseen kohteeseen Länsi-Kan-
naksella. Majoittuminen Viipurissa. Su 17.8. 
tutustutaan vielä 1-2 sotahistorialliseen koh-
teeseen. Paluu Helsinkiin su 17.8. illalla. Vastuul-
lisena matkanjärjestäjänä toimii JaPi-matkat Oy 
ja sotahistoriallisena oppaana everstiluutnantti 
Aimo Kiukas. Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
osallistuu matkan kustannuksiin.
Lisätiedot: Kari Talikka, puh. (09) 4056 2080, 
kari.talikka@helresp.fi

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.  
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