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KULMAMIES VAIHTOON

Olen toiminut Vääpelikilta ry:n johtokunnan puheenjohtajana kuuden antoisan 
vuoden ajan enkä aio asettua enää ehdolle puheenjohtajan tehtävään yhdis-
tyksessämme seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Näkemykseni on, että yhdistyksen 
vireys ja elinvoimaisuus edellyttävät johtokunnan jatkuvaa uudistumista. Uskon 
lisäksi, että pystyn toimimaan yhdistyksen tavoitteiden eteen tehokkaasti myös 
yhdistyksen rivijäsenenä tai mahdollisesti johtokunnan muissa tehtävissä.

Uusi ihminen tuo mukanaan aina myös uusia ajatuksia, uudenlaista kokemusta ja 
uusia kontakteja, jotka auttavat yhdistystä kehittymään entistä paremmin jäseni-
ään palvelevaksi ja yhteisten päämääriemme eteen toimivaksi yhteisöksi. Tehtäviä 
tulee kierrättää ja uusille aktiiveille on luotava edellytyksiä toimia, annettava vastuuta ja myös mahdol-
lisuuksia kasvaa vaativampiin tehtäviin. Jos näin ei tehdä, yhdistyksen toiminta saattaa alkaa urautua, 
uudet jäsenet kaikkoavat, yhdistys taantuu ja käpertyy toimimaan “kuten aina ennenkin”. 

Tarjolla mielenkiintoisia tehtäviä

Loppusyksystä järjestettävässä syyskokouksessa Vääpelikilta ry:lle valittava uusi puheenjohtaja saa joh-
dettavakseen varsin hyvässä kunnossa olevan reserviläisyhdistyksen. Toimintamme on monipuolista ja vil-
kasta, taloutemme kunnossa ja jäsenkasvu ripeää. Yhdistyksellämme on myös hyvä maine ja se tunnetaan 
niin piirin, Reserviläisliiton, MPK:n kuin muidenkin yhteistyökumppaneittemme keskuudessa. Yhdistyksen 
johtokunnassa ja jäsenistössä on aktiivisesti toimivia henkilöitä, jotka ymmärtävät, että reserviläistoimin-
nassa painopisteen tulee olla muualla kuin esim. varusmiesaikojen muistelemisessa tai kokoustelussa. Yh-
distyksellä on myös ahkera ja pystyvä sihteeri, josta uusi puheenjohtaja on saamassa luotettavan taisteli-
japarin.

Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen johtokunnan muista jäsenistä puolet on ns. erovuorossa. Henkilökoh-
tainen toiveeni on, että johtokuntaan saataisiin edellisten vuosien tapaan uusia jäseniä, jolloin yhdistyk-
sen johto jatkaisi hallittua uudistumistaan. 

Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulisi miettiä omaa elämäntilannettaan, mahdollisuuksiaan osallistua yhdis-
tyksen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä asettumista ehdolle avoinna oleviin tehtäviin. Yhdis-
tysdemokratian kannalta olisi myös toivottavaa, että ehdokkaita olisi enemmän kuin täytettäviä paikkoja, 
jotta yhdistyksen syyskokous pääsee myös aidosti vaikuttamaan sekä puheenjohtajan valintaan että joh-
tokunnan kokoonpanoon.  

Puheenjohtajuudesta tai johtokunnan jäsenyydestä kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja varapuheenjoh-
taja Niko Huttuselta. Virallinen kutsu syyskokoukseen toimitetaan jäsenille seuraavan jäsenkirjeen yhtey-
dessä.

Juha Parkkonen
Puheenjohtaja (2003-2008)
Vääpelikilta ry
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JUNNOLASTA VUODEN VÄÄPELI

Vääpelikilta ry:n toimijoille otettiin käyttöön 
uusi kannuste.

Vääpelikilta ry on päättänyt huomioida yhdis-
tyksen tarkoitusperien hyväksi toimineita jäse-
niään valitsemalla vuosittain Vuoden vääpelin. 
Yhdistyksen johtokunta tekee valinnan ja se 
julkaistaan seuraavan vuoden kevätkokouksen 
yhteydessä. Nimityksen ideoi perinnejaoston 
johtaja Juhani Keto-oja, joka myös lahjoitti yh-
distykselle Vuoden vääpeli -kiertopalkintopo-
kaalin.

Teijo Junnola

Vuoden vääpeliksi 2007 valittiin Teijo Junnola. 
Hän toimi vuosikymmenen ajan yhdistyksen sih-
teerinä sekä mm. useiden vääpelikurssien kurs-
sivääpelinä ja kouluttajana. Hänet ylennettiin 
ensimmäisten joukossa ylivääpeliksi kesäkuussa 
2007.
Johtokuntatehtävistä vuoden vaihteessa luopu-
nut Junnola toimii edelleen yhdistyksen lippu-
vääpelinä.

Kevätkokous vailla yllätyksiä

Valinta julkaistiin 14.5.2008 ennen Vääpelikil-
ta ry:n sääntömääräistä  kevätkokousta, johon 
oli saapunut yhteensä 19 yhdistyksen jäsen-
tä. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valitun 
Petri Nikkilän johdolla asioiden käsittely eteni 
täsmällisesti ilman yllätyksiä. Toimintakerto-
mus osoitti yhdistyksen toiminnan olleen viime 
vuonna monipuolista ja laaja-alaista. Myös yh-
distyksen talous on hyvässä kunnossa.

*   *   *   *

HISTORIIKIN TOINEN OSA JULKAISTIIN

Yhdistyksen toiminnan esittelyn lisäksi 
historiikissa on artikkeli sodanajan vääpeleistä.

Vääpelikilta ry:n toimintaa vuosilta 2002-2006 
tallentava historiikki julkaistiin yhdistyksen ke-
vätkokouksen yhteydessä 14.5.2008. Teoksen 
tuottamisesta vastanneet Terhi Latva-Käyrä, 
Niko Huttunen ja Veikko Hiiri esittelivät histo-
riikin sisältöä ja sen kirjoittamisessa käytettyjä 
lähteitä.  Tilaisuuden lopuksi paikalla olevilla oli 
mahdollisuus lunastaa painotuore historiikki.

Myös sotakokemukset osoittavat vääpeli-
kurssien arvon

Sodan ajan vääpeleistä kirjoittanut teologian 
tohtori Niko Huttunen esitteli artikkelin pohja-
na olleita, huollon tehtävissä palvelleiden sota-
veteraanien haastatteluita, jotka Juha E. Tetri 
oli tehnyt 2000-luvun alussa. Haastattelut osoit-
tivat, että yksiköiden vääpelit yleensä luottivat 
alaisiinsa ja eri huoltolajien erikoisosaajat suo-
rittivat tehtävänsä varsin itsenäisesti. Nykyään 
sanottaisiin, että huolto toimi asiantuntijaorga-
nisaationa.
Haastattelut osoittivat myös selvästi kuinka vä-
hän yksikön vääpeleiksi sijoitettuja oli mahdol-
lista perehdyttää tehtäviinsä ja että koulutusta 
olisi kuitenkin tarvittu. Voidaan hyvin sanoa, 
että viime sotien kokemukset osoittavat, että 
Vääpelikilta ry:n toteuttamalle, huollon tehtä-
viin sijoitettuille reserviläisille suunnatulle kou-
lutukselle on olemassa todellinen tarve.

Niko Huttusen kirjoittama artikkeli osoittaa 
myös, että yksikön vääpeleiden toimintaa tar-
kastelevaa sotahistoriallista tutkimusta on ole-
massa varsin vähän. Hän toivoikin, että aiheesta 
laadittaisiin laajempi, tieteellinen tutkimus.
 
Digitekniikka mutkisti tallentamisen

Historiikin kuvituksesta ja taitosta vastannut 
Veikko Hiiri esitteli historiikissa julkaistuja va-
lokuvia. Huolimatta siitä, että digikamerat 
yleistyivat nopeasti historiikin käsittelemänä 
aikana, on Vääpelikilta ry:n normaalista toi-
minnasta jäljellä varsin vähän autenttista kuva-
materiaalia. Kuvien tekninen laatu oli etenkin 
vanhempien kuvien osalta melko heikko. Tek-
ninen kehitys on myös johtanut siihen, että di-
gikuvista on olemassa monia kuvaformaatteja, 



joiden käyttökelpoisuus tulevaisuudessa ei ole 
itsestäänselvyys. Sama koskee myös eri taitossa 
käytettäviä tietokoneohjelmia. Veikko Hiiri toi-
voikin, etä Vääpelikilta ry:n tilaisuuksiin osallis-
tuvat henkilöt ottaisivat enemmän valokuvia, 
jotta tulevien historiikkien kirjoittajilla olisi 
enemmän valinnan varaa kuvituksen suhteen. 
Hän muistutti myös, että useimmilla kännyköil-
lä voi tallentaa kuvien lisäksi myös ääntä.
 
Sotakuvista suurin osa on lavastettuja

Sodan ajan huoltoa esittelevää kuvamateriaa-
lia etsittiin Puolustusvoimien Kuvakeskuksesta. 
Talvisotaa koskevat kuvat ovat teknisesti mel-
ko heikkoja ja suurin osa niistä on lavastettuja. 
Jatkosodan aikana perustetut TK-komppaniat 
paransivat valokuvien teknistä ja taiteellista 
laatua. Historiikiin on koottu aikaisemmin jul-
kaisemattomia kuvia sodan ajan huollosta.

Vääpeli työssään rintamalla. Kuva: SA-kuva

Perinnetiedon keräämiseen koulutusta

Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja Juha Parkko-
nen kiitti historiikkityöryhmää työstään, joka 
eteni asetetussa aikataulussa ja pysyi sovitussa 
budjetissa. Helsingissä ollaan käynnistämässä 
reserviläisten ja sotaveteraanien välistä VETRES-
toimintaa, jonka yhtenä osa-alueena on vete-
raanien perinteiden kerääminen. Vääpelikilta 

ry on lupautunut osallistumaan tähän Muistot 
talteen -toiminnan veteraanien vapaaehtois-
haastattelijoille tarkoitetun koulutuksen järjes-
telyihin. Toiminnasta tiedotetaan myöhemmin 
mm. Vääpelikilta ry:n verkkosivuilla.

Historiikin voi tilata myös netistä

Vääpelikilta ry:n historiikin 2002-2006 voi tilata 
internetin tai yhdistyksen sihteerin kautta. His-
toriikin hinta on yhdistyksen jäsenille 12 euroa 
ja muille 15 euroa. Hintaan lisätään mahdolliset 
posti- ja toimituskulut. 

*   *   *   *

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUS TUTUKSI

Yhteisvierailu Lahteen havainnollisti 
sotilaslääketieteen nykytilaa.

Vääpelikilta ry oli mukana Uudenmaan maan-
puolustusyhdistys ry:n järjestämällä vierailulla 
tiistaina 20.5.2008 puolustusvoimien Sotilas-
lääketieteen keskukseen. Monelle yhdistyksen 
jäsenelle tutulla Hennalan varuskunta-alueella 
Lahdessa sijaitseva keskuksen tehtävinä ovat 
mm. sotilaslääketieteellinen tutkimus, varus-
miesten palveluskelpoisuuden arviointi, biouh-
kiin varautuminen sekä ilmailu- ja sukelluslää-
ketiede. Merkittävin osaamisalue on kenttä- ja 
katastrofilääkintä, jossa keskus edustaa Suo-
men johtavaa asiantuntemusta. 

Anne-nukke potenssiin kymmenen

Sotilaskotikahvien jälkeen ensimmäinen tu-
tustumiskohde oli lääkinnän simulaatiostudio, 
jolla koulutetaan sotilaita vaativiin ensihuollon 
tehtäviin. Harjoittelun ydin on Sim Man -simu-
laationukke, jonka toimintoja ohjataan kont-
rollitilasta. Nukke hengittää, puhuu ja reagoi 
tehtyihin hoitotoimenpiteisiin. Harjoittelua 
seurataan langattomilla mikrofoneilla ja kame-
roilla. Harjoitus voidaan myös nauhoittaa DVD:
lle, jota hyödynnetään harjoituksen jälkeisessä 
palautekeskustelussa. Todenmukaisuutta voi-
daan lisätä lavastamalla studio esim. taistelu-
kentäksi savuineen ja taistelun äänineen.

Vuosittain simulaatiostudiossa koulutetaan 
useita satoja terveydenhoitoalan ammattilaisia, 
mm. rauhanturvatehtäviin lähteviä reserviläisiä 
sekä varusmiesten lääkintäupseeri- ja lääkintä-
aliupseerikurssien oppilaita. Vastaavaa laitteis-



toa ei ole käytössä muiden Euroopan maiden 
puolustusvoimilla.

 Sim man- simulaationukke

Prikaati 2005 tarvitsee lääkäreitä

Seuraava tutustumiskohde oli Lahden upseeri-
kerho, jossa Sotilaslääketieteen keskuksen ke-
hittämispäällikkö, dosentti Pekka Honkavaara 
esitteli Prikaati 2005:n kenttälääkinnän toteu-
tusta. Prikaati 2005 on liikkuvuudeltaan ja tuli-
voimaltaan korkeatasoinen prikaati, joka kuu-
luu sodan ajan operatiivisiin joukkoihin.

Lääkintähuollon tasoa on nostettu verrattuna 
vanhoihin jääkäriprikaateihin, mm. lääkärei-
den määrä on kolminkertaistunut. Kirurgista 
ensihoitoa hengen tai raajan pelastamiseksi 
voidaan aloittaa jo prikaatitasolla. Tavoitteena 
on saada haavoittunut kirurgiseen ensihoitoon 
viimeistään kuuden tunnin sisällä haavoittumi-
sesta.

Myös lääkintähuollon nimikkeet ovat uudistu-
neet: komppaniassa on sidontapaikan sijaan  
ensihoitopaikka, josta löytyy myös lääkäri. 
Honkavaara esitteli myös kuvien avulla uuden 
joukkueiden lääkintämiehillekin tarkoitetun 
lääkintähenkilöstön ensihoitosarjan sekä hypo-
termiapussin.

Esityksessä käsiteltiin myös haavoittuneiden 
evakuoinnissa käytettäviä ajoneuvoja. Kansain-
välisissä laskelmissa taistelevaa komppaniaa 
kohden tarvitaan kolme ns. kovaa ambulanssia, 
mikä edellyttäisi ambulanssivarustettujen Pasi-
en määrän lisäämistä.

*   *   *   *

YLENNYKSIÄ AIEMPAA VÄHEMMÄN

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 
ylennettiin selvästi aikaisempaa vähemmän 
reserviläisiä.

Suuntaus on ollut näkyvissä jo useamman vuo-
den ajan. Esimerkiksi reserviupseerien ja eri-
koisupseerien ylennysmäärät putosivat vuosina 
2005 - 2007 lähes puoleen. Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä ylennettiin vielä vuonna 
2006 lähes 1200 reserviupseeria ja erikoisupsee-
ria kun vastaava määrä vuonna 2008 on 577.

Vastaava suuntaus on nähtävissä myös aliup-
seerien ja miehistön kuuluvien reserviläisten 
osalta. Etelä-Suomen sotilaslääniin kuuluvat 
sekä entinen Helsingin sotilaslääni että Uuden-
maan sotilaslääni ja sen alueella on n. 1,5 mil-
joonaa asukasta. Puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä 4.6.2008 sotilasläänin komentaja ylensi 
kuitenkin vain 283 aliupseeria ja miehistön jä-
sentä.

Monen syyn summa

Syitä ylennysmäärien supistumiseen on varmas-
ti useita. Sekä puolustusvoimien sodan ajan 
joukkojen määrä että koulutetut ikäluokat ovat 
pienentyneet. Koska ylentämisen tarkoituksena 
on sodan ajan puolustusvoimien sotilasarvoi-
hin perustuvan esimiesjärjestelmän luominen 
ja ylläpitäminen, ei ylennyksiäkään tarvita niin 
paljoa. Kertausharjoituksiin osallistuneiden re-
serviläisten määrä oli viimevuosina lähes ole-
maton, joten ylennyskelpoisiakin on entistä vä-
hemmän. Puolustusvoimien tavoitteena oleva 
joukkojen suorituskyvyn parantaminen näkyy 
myös siinä, että harjoituksia kohdennetaan en-
tistä harvemmille reserviläisille.

 
Vääpelikilta ry:n jäseniä ylennettiin

Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat olleet viime vuosi-
na hyvin mukana ns. ylennyskierrossa eikä tämä 
vuosikaan ole poikkeus. Puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivänä 4.6.2008 jäsenistä ylennettiin 
mm. ylikersantiksi Jari Oksanen ja Mika Tulimaa 
sekä alikersantiksi Heikki Pöyhönen.  

*   *   *   *



KESÄYÖN MARSSI VANTAALLA

Vääpelikilta ry:n jäseniä oli sekä toimitsijoina 
että marssimassa.

Yhdestoista Kesäyön marssi järjestettiin 6.-
7.6.2008 ensimmäistä kertaa Vantaalla, jossa 
marssikeskuksena toimi Hakunilan urheilupuis-
to. Tapahtuman sijainnin ja reittien lisäksi myös 
järjestelyt olivat muuttuneet kun varusmiesten 
loppusodasta johtuen tapahtuman toimitsi-
joiksi värvättiin viitisenkymmentä reserviläistä 
puolustusvoimien vapaaehtoisen harjoituksen 
(VEH) muodossa. Koska marssi järjestettiin Ha-
kunilassa ensimmäistä kertaa, VEH alkoi mars-
sia edeltävänä päivänä. Paikalle saapui muiden 
joukossa myös puolen tusinaa Vääpelikillan jä-
sentä. Marssitoimiston järjestelyt oli edellisvuo-
sien tapaan delegoitu Teekkarireserviläisille. 
Torstaina keskityttiin telttojen pystytykseen ja 
paikkojen yleiseen järjestelyyn sekä henkilös-
tön organisointiin.

Isompia yllätyksiä ei tullut vastaan ja perjan-
tai-aamupäivä kuluikin sitten lähinnä aurin-
gonoton merkeissä. Iltapäivällä alkoikin sitten 
rastien pystytys, ja kaikki rastit olivat hyvissä 
ajoin valmiina. Perjantaina starttasi noin 900 
henkeä.

Nopeimmilla marssijoilla vauhti oli hurja: en-
simmäiset saapuivat 10 km kohdalle noin tunti 
lähdön jälkeen! 10 ja 20 km etapeille sijoitetuil-
la isommilla huoltorasteilla varsinkin mehu, he-
delmät ja suklaa tekivät kauppansa. Rastit sitten 
purettiin jälkipään valvojien ohitettua rastin.

Lauantai kului samoissa merkeissä osallistuja-
määrän ollessa noin puolet pienempi.

Timo Tuomi ja Kari Pohjalainen jakoivat 
ruokaa 10 kilometrin huoltoalueella. 

Erinomainen sijainti ja hyvä porukka

Hakunilan urheilupuisto sopi täydellisesti ta-
pahtumapaikaksi. Urheilupuiston laidalla on 
koulu, jonka ruokasalia voitiin hyödyntää, ui-
mahalli, josta löytyi pesutilat ja kahvio sekä 
urheilukentän rakennukset marssitoimiston 
käyttöön. Urheilupuiston työntekijät osallistui-
vat hienosti järjestelyihin omalla panoksellaan. 
Reitistä suuri osa kulki ulkoilureittejä pitkin, jol-
loin asfalttiteiden osuutta saatiin pienennettyä 
verrattuna Tuusulaan. Toisaalta reitillä oli myös 
aiempia vuosia enemmän korkeuseroja.

Iso tunnustus järjestelyistä menee KaartJR:n 
ylil Antti Mäkeläiselle, joka toimi koko VEHin 
johtajana. Järjestelyt menivät loppujen lopuksi 
hienosti, vaikka kuljetuskalusto oli välillä veny-
tetty äärimmilleen.

*   *   *   *

IKKUNAT HELISIVÄT SANTAHAMINASSA

KAARTJR esitteli näyttävästi osaamistaan 
toimintanäytöksessä.

KarPr:n CV9030-rynnäkköpanssarivaunu

Ryhmä Vääpelikilta ry:n jäseniä pääsi seuraa-
maan 18.8.2008 Kaartin Jääkärirykmentin jär-
jestämää toimintanäytöstä Santahaminassa. 
Eversti Hannu Liimatta toivotti noin sadan hen-
gen vierailijajoukon tervetulleeksi Aliupsee-
rikoulun kentällä, jossa oli esillä maavoimien 
koulutuskäytössä olevaa kalustoa myös mm. 
Karjalan Prikaatista ja Panssariprikaatista. 



Taistelun tuoksinaa Helsinki-simulaattorissa

Kaartin pataljoonan varusmiehet esittelivät asu-
tuskeskustaistelussa tarvittavia taitojaan Helsin-
ki-simulaattorissa. Savuja ja pauketta riitti kun 
kaupunkijääkärijoukkue puhdisti rakennuksia 
“vihollistaistelijoista”. Toimintanäytöksen lopuksi 
vierailijat siirtyivät Pasi-kuljetuksilla seuraamaan 
kovapanosammuntaa, jossa mm. kertasingoilla, ke-
vyellä kranaatinheittimellä ja ilmatorjuntakoneki-
väärillä esiteltiin jalkaväen aseiden tulivaikutusta. 

*   *   *   *
JÄSENMÄÄRÄ YLITTI PUOLITOISTASATAA

Johtokunta hyväksyi elokuussa pidetyssä 
kokouksessaan jälleen kuusi uutta jäsentä.

Vääpelikilta ry:n johtokunta käsitteli virallises-
ti kesän aikana saapuneet uudet jäsenhake-
mukset syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 
20.8.2008.  Yhdistykseen hyväksyttiin kuusi 
uutta jäsentä, mikä nosti Vääpelikilta ry:n jä-
senmäärän ensimmäisen kerran yli 150 reservi-
läiseen.

Vääpelikilta ry on kasvattanut jäsenmääräänsä 
tasaisesti koko toimintansa ajan. “Jos kehitys 
jatkuu samanlaisena, ylitämme jäsenmäärän 
kasvussa tänäkin vuonna 10 prosentin rajan”, 
kommentoi puheenjohtaja Juha Parkkonen jä-
senkehitystä. Samalla hän kuitenkin muistut-
taa, että jäsenmäärän kasvu ei ole itsetarkoitus 
vaan huomiota on kiinnitettävä monipuoliseen 
toimintaan, johon entistä useammat jäsenistä 
ovat kiinnostuneet aktiivisesti osallistumaan. 

*   *   *   *

PÄÄLLIKÖT JA VÄÄPELIT HARJOIT-
TELIVAT YHTEISTYÖTÄ

Huollon johtajakurssin ja vääpelikurssin 
soveltava vaihe järjestettiin 5.-7.9.2008 
Santahaminassa.

Kurssien perustaminen oli osa vääpelien koulutusta

Puolustusvoimien tilaamille MPK:n sotilaallisil-
le kursseille oli kutsuttu yksikön päällikön tai 
yksikön vääpelin tehtäviin sopivia reserviläisiä. 
Kurssien tavoitteina oli parantaa osallistujien 
osaamista huollon johtamisessa. Sen vuoksi 
kurssit harjoittelivat yhteistyössä mm. käsky-
nantoa, karttaharjoituksia, huollon suunnitte-
lua ja huollon tilanteen seuraamista.

Päälliköitä ja vääpeleitä yhteisellä oppitunnilla

Molemmat kurssit osallistuivat myös komppani-
an komentopaikan ja eri huoltolajien toimintaa 
esitteleville rasteille, joissa esiteltiin konkreetti-
sesti myös eri huoltoryhmien käyttämää kalus-
toa ja muuta materiaalia. Kurssien yhteisvah-
vuus kouluttajineen nousi yli 30 reserviläiseen.
 



Vääpelikurssilla eri huoltolajien osaajia

Vääpelikurssille oli valittu vääpelin tehtäviin 
sopivien reserviläisten lisäksi myös eri huoltola-
jien osaajia. Soveltavaa harjoitusta edeltäneet 
luennot antoivatkin kurssilaisille hyvät eväät 
laajentaa osaamistaan koko yksikön huollon 
johtamiseen.

Markku Nieminen pitämässä TVÄL-rastia

Rastikoulutuksen aikataulutus mahdollisti ky-
symysten esittämisen sekä ohjatun keskustelun 
aiheesta, jolloin kurssilaiset saattoivat oppia 
myös toistensa kokemuksista. Kurssille osallis-
tuneet pitivät myös pikatilanteina tulleista har-
joitustehtäviä onnistuneina. Niissä täytyi nope-
asti löytää toimiva ratkaisu huoltoa koskevaan 
ongelmaan, aivan kuten vääpeli todellisessakin 
tilanteessa joutuisi toimimaan.

Kurssin vääpelinä ja kouluttajana toiminut 
Timo Tuomi piti soveltavaa harjoitusta suhteel-
lisen onnistuneena vaikka sää ei tällä kerralla 
suosinutkaan kurssia. “Rastin pitäminen sujui 
mielestäni ihan kohtuullisesti, kurssilaiset jak-
soivat esittää kysymyksiä ja olivat kiinnostunei-
ta.” Tuomi kommentoi omaa kouluttamistaan.
 
Päälliköt kaipasivat myös ratkaisuja

Huollon johtajakurssille kutsutut reserviläiset 
olivat lähes kaikki nuorehkoja mutta kokeita 
reservin johtajia, jotka olivat toimineet aikai-
semmin yksikön päällikön tehtävissä. Kokemus 
huollon johtamisesta oli kuitenkin pääsääntöi-
sesti hyvin ohutta. Kurssille osallistujat olivatkin 
yllättyneitä kuinka pienillä resursseilla yksikön 
huoltoa pyöritetään.

Päällikkö antaa käskyä vääpeleille

Huollon tehtävien vaativuuden ja kriittisyyden 
ymmärtäminen koko yksikön taistelun kannal-
ta lisäsi osallistuneiden upseerien arvostusta 
huollon erikoiskoulutuksen saaneita alaisiaan 
kohtaan. Toisaalta huollon haasteiden ymmär-
täminen ei heille riittänyt: vaativiin tehtäviin ja 
tilanteisiin toivottiin enemmän esimerkkirat-
kaisuja kuin kurssilla voitiin tarjota.

Kurssin johtaja Juha Parkkonen piti kurssia 
onnistuneena. Ensimmäistä kertaa järjestetty 
kurssi pääsi tavoitteisiinsa ja mm. ryhmäkes-
kustelujen poikkeuksellisen laaja käyttö näytti 
tuottavan hyviä oppimistuloksia. Myös yhteis-
työ vääpelikurssin kanssa sujui suunnitelmien 
mukaan. “Kun näin pätevät reservin johtajat 
ilmoittavat palautekyselyssä kurssin lisänneen 
heidän valmiuttaan toimia aiheen mukaisissa 
tehtävissä joko erinomaisesti tai hyvin, niin ei 
tässä voi muuta kuin hymyillä.”, Parkkonen ki-
teyttää asian.

*   *   *   *

TUE NÄKYVÄSTI SOTIEMME VETERAANEJA!
VETERAANIHEIJASTIMET NYT MYYNNISSÄ!

JOKAISEN HEIJASTIMEN MYYNTITUOTOSTA KÄYTE-
TÄÄN 10 EUROA SOTIEMME VETERAANIEN KOTO-

NA ASUMISEN TUKEMISEEN.
HINTA 12 EUROA, SAATAVILLA MM. PRISMA-TA-
VARATALOISTA, ABC-LIIKENNEMYYMÄLÖISTÄ JA 

R-KIOSKEISTA TAI TILAAMALLA SUORAAN:
 WWW.SOTIEMMEVETERAANIT.FI.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Lääkärin luento kenttälääkinnästä
Töölöntorinkatu 2, auditorio 7.10.2008 klo 18. Vääpelikil-
ta ry järjestää luentotilaisuuden kenttälääkinnän nykyti-
lasta, puhujana lääkäri Markku Liuke. Luento on avoin 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Kahvitarjoilu.
Lisätiedot: Seppo Mäkinen, puh. 050 585 2129 
makinen.seppo@kolumbus.fi.
Ilmoittautua voi myös yhdistyksen sihteerille Timo Tuo-
melle, timo.tuomi@gmail.com, puh. 040 540 1625.

Helsingin maanpuolustuspiirin tukiosaston ryhmien jär-
jestäytymis- ja infotilaisuus 
Töölöntorinkatu 2,  auditorio 9.10.2008 klo 18
Tukiosasto tehtävänä on tukea koulutusosastojen kou-
lutustehtävien toteuttamista, johtaa ja antaa huollon 
koulutusta sekä ylläpitää huollon kouluttajapankkeja. 
Lisätietoja internetistä osoitteesta:
http://www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta/kotu
Tilaisuudessa muodostetaan tukiosaston perustamis-
ryhmät sekä vääpeliryhmiä. Ryhmiin sijoitettavat saavat 
myös tietoja tulevista tehtävistään ja järjestettävästä 
koulutuksesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki pe-
rustamis- ja huoltotehtävistä kiinnostuneet henkilöt. 
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 866 3055
juha.parkkonen@gmail.com

Retki sotamuseoon
Maurinkatu 1, Helsinki 11.10. klo 11. Yhdistyksen retki 
sotamuseon Puolustusvoimat 90 vuotta –juhlanäytte-
lyyn. Yhdistys maksaa jäseniensä sisäänpääsymaksun. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jouko Karppinen, jokke.
karppinen@gmail.com, puh. 044 523 0764 tai Timo Tuo-
mi, timo.tuomi@gmail.com, puh. 040 540 1625.

Vääpelikilta ry:n kivääriammuntapäivä järjestetään 
MPK:n kivääriammuntojen yhteydessä Santahaminas-
sa 16.11.2008 klo 15. Ammunnan harrastajille suunnatut 
kivääriammunnat itselataavalla kertatulikiväärillä (puo-
liautomaatti). Paikalla on kokeneita ammunnan harras-
tajia, jotka opastavat. Aseen voi saada myös lainaksi. 
Vääpelikilta ry maksaa osan jäsentensä osallistumiskus-
tannuksista.  Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Markku Nie-
minen, puh. 0400 709 782 tai Timo Tuomi, ouh. 040 5401 
625

Huolto 2008 -seminaari Helsinki 8.11.2008. Maanpuolus-
tusyhdistyksen Helsingin piirin kurssi. Huollon ajankoh-
taisia asioita käsittelevä seminaari toteutetaan Maan-
puolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Seminaarissa 
alustavat mm. Etelä-Suomen Huoltorykmentin esikunta-
päällikkö evl Timo Vilkkö sekä kehittämispäällikkö, ylilää-
käri Pekka Honkavaara Sotilaslääketieteen Keskuksesta.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.
parkkonen@gmail.com.

Vääpelikilta ry:llä on sisäampumavuoro Töölöntorinka-
dun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.  Ra-
dalla on mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliipe-
riin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, 
puh. (09) 753 7837.  


