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TILINTEON PAIKKA

Pestini Vääpelikilta ry:n puheenjohtajana lähenee loppuaan. Ajatuksissa 
pyörivät ne lukuisat henkilöt, joihin olen vuosien aikana tässä tehtävässä 
voinut tutustua ja joiden kanssa olen saanut tehdä vapaaehtoista maan-
puolustustyötä. Mieleen nousevat ne useat sadat tapahtumat, joita olemme 
olleet yhdessä tekemässä välillä suuremmalla ja välillä pienemmällä joukol-
la. 

Olemme saavuttaneet yhdessä paljon näinä kuutena vuotena. Vääpelikilta 
ry:n jäsenmäärä on noussut noin sadalla reserviläisellä. Yhdistyksemme on 
noussut varteenotettavaksi toimijaksi maanpuolustusjärjestöjen kentässä 
pääkaupunkiseudulla ja huoltoaselajin puitteissa myös valtakunnallisesti. Olemme olleet muka-
na kouluttamassa puolustusvoimille useita satoja huollon reserviläisiä vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen kursseilla myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toivon, että jäsenet ovat tyytyväisiä 
siihen suuntaan, johon yhdistyksemme on kehittynyt.

Puheenjohtajana olen ohjannut yhdistyksen toimintaa välillä varsin voimakkaastikin. Olen vaa-
tinut johtokunnalta enemmän kuin ehkä joissain muissa yhdistyksissä on totuttu. Toivon, että 
jaostot ja johtokunnan jäsenet ovat kuitenkin saaneet tarpeeksi toimintavapautta sekä tunte-
neet tehtävänsä mielekkäiksi ja vaatimuksiltaan kohtuullisiksi ja että toiminnalle on aina ollut 
olemassa tarvittava tuki ja resurssit. Kiitän teitä kaikkia Vääpelikilta ry:n johtokunnassa kanssani 
työskennelleitä aktiivisia reserviläisiä.

Olen pyrkinyt olemaan puheenjohtajana kohtuullinen ja tasapuolinen sekä kannustamaan oma-
aloitteisuuteen ja avoimeen keskusteluun. Olen yrittänyt välttyä loukkaamasta tai kohtelemasta 
väärin tai ennakkoluuloisesti ketään yhdistyksemme jäsenistä. Olen myös yrittänyt edistää huol-
toaselajin ja Vääpelikilta ry:n jäsenten asiaa vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä. Pidän aika 
ryppyotsaisesti reserviläistoiminnan keskeisimpänä asiana reserviläiskoulutuksen kautta tapahtu-
vaa valmiuden kehittämistä mutta olen tietoisesti pyrkinyt edistämään myös muita vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön muotoja yhdistyksessämme. Myönnän, että en ole näissä periaatteissa 
aina onnistunut ja olen joutunut myös katumaan tekemiäni ratkaisuja jälkeenpäin.

Uskon, että ne tuhannet tunnit, jotka olen varastanut perheeltäni osallistuakseni Vääpelikilta ry:n 
tapahtumiin, valmistellessani kokouksia ja vierailuja, päivittäessäni yhdistyksen verkkosivuja, laati-
essani koulutusmateriaalia, kirjoittaessani sähköposteja, jäsenkirjeitä, esityksiä, toimintakertomuk-
sia jne. eivät ole menneet hukkaan. Olemme yhdessä kehittäneet reservin osaamista ja sitä kautta 
parantaneet maamme ja läheistemme turvallisuutta. 

Kiitos teille kaikille näistä vuosista!

Juha Parkkonen
Puheenjohtaja 2003-2008
Vääpelikilta ry

VÄÄ
PELIKILTA



MAAKUNTAJOUKKOJEN HUOLTO-
JOUKKUEET KOULUTUKSESSA

Vääpelikilta ry:n kouluttajat näkyvästi esillä 
Tuusulassa.

Tuusulassa ns. Taistelukoulun alueella järjestet-
tiin 26.-28.9.2008 huollon harjoitusten koko-
naisuus, johon oli kutsuttu Keski- ja Itä-Uuden-
maan aluetoimistojen valitsemia reserviläisiä 
mm. maakuntajoukoista.
Puolustusvoimien tilaama ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen Uudenmaan maanpuo-
lustuspiirin toteuttamaan kokonaisuus sisälsi 
vääpelikurssin, kenttälääkintäkurssin ja talo-
ushuollon kurssin. Lisäksi kursseja tuki kolmen 
reserviläisen muodostama perustamisryhmä. 
Yhteensä koulutukseen osallistui lähes 50 re-
serviläistä sekä kolme puolustusvoimien palkat-
tuun henkilökuntaan kuuluvaa valvojaa.

Kenttälääkintäkurssilla koulutettiin mm. 
elvytystä.

 Kurssit varustettiin perustamisryhmän toimes-
ta perjantai-iltapäivällä kalustolla, jonka Ete-
lä-Suomen Huoltorykmentti oli toimittanut 
harjoitusalueelle konteissa. Koulutuksen alku-
vaiheessa kurssit muonitettiin Sotilaskotiyhdis-
tyksen toimesta.
Perustamisen jälkeen kurssit siirtyivät huol-
tolajien mukaiseen koulutukseen, jossa hyö-
dynnettiin sekä Maanpuolustuskorkeakoulun 
Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen 
erinomaisia luokkatiloja että läheistä maastoa.
Lauantaina illansuussa alkoi harjoituksen sovel-
tava vaihe, jolloin mm. talouskurssi otti vastuun 
kurssien muonittamisesta. Harjoitus päättyi 
sunnuntaina iltapäivällä purkamiseen ja palau-
te- ja päätöstilaisuuteen.

Valvojana toiminut kapteeni Riku Suihko 
antaa palautetta vääpelikurssille.

Vääpelikilta ry yhdistää huollon kouluttajia

Harjoitusten kokonaisuus osoitti selkeästi Vää-
pelikilta ry:n merkityksen huollon kouluttajina 
toimivien reserviläisten kokoajana. Vääpelikurs-
sin, kenttälääkintäkurssin ja perustamisryhmän 
johtajat olivat kaikki yhdistyksemme jäseniä ja 
myös kouluttajina oli useita Vääpelikilta ry:n 
aktiiveja sekä Uudeltamaalta että pääkaupun-
kiseudulta.
Vääpelikurssin johtajana toiminut Hannu Hä-
mäläinen pitää tärkeänä, että erikoisosaamista 
vaativissa koulutuksissa hyödynnetään koulut-
tajia yli piirirajojen. Etelä-Suomen sotilaslää-
nin alueella toimivien Helsingin ja Uudenmaan 
maanpuolustuspiirien välillä kouluttajavaihto 
on lyhyiden etäisyyksien vuoksi tavallista hel-
pompaa.

Koulutustavoitteet täyttyivät

Koulutuksen valvojina toimineet puolustusvoi-
mien edustajat katsoivat, että kurssit pääsivät 
niille asetettuihin koulutustavoitteisiin. Vääpe-
likurssin osalta koulusta tullaan jatkossa kehit-
tämään siten, että koulutettaville tarjotaan sel-
keä komppanian päällikköä kuvaava osapuoli, 
jotta yksikön vääpelin ja päällikön välistä yh-
teistoimintaa huollon johtamisessa päästäisiin 
harjoittelemaan paremmin. Vastaavaa järjeste-
lyä kokeiltiin onnistuneesti jo syyskuussa Hel-
singissä järjestetyllä vääpelikurssilla.

*   *   *   *



RESERVILÄISET PÄIVITTIVÄT TIETOJAAN

Vääpelikilta ry:n jäseniä Turvallisuus- ja 
puolustusmessuilla.

Lahdessa järjestettiin 26.-28.9.2008 jo viidennet 
valtakunnalliset turvallisuus- ja puolustusalan 
erikoismessut, jotka antoivat kokonaiskuvan 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
misesta valtion, elinkeinoelämän ja kansalais-
järjestöjen yhteistyönä. Tapahtumaan osallistui 
viikonlopun aikana yli 21000 henkilöä.

NH90-kuljetushelikopteri yleisön nähtävillä.

Piiri järjesti kuljetuksen 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry järjesti jäsen-
yhdistensä jäsenille retken messuille. Ilmainen 
linja-autokuljetus ja messulippu houkuttivat 
mikaan myös toistakymmentä Vääpelikilta ry:n 
jäsentä. Matka sai osallistujilta kiitosta vaikka 
monet olisivat viihtyneet messuilla pitempään-
kin.
Messuilla vieraillut Vääpelikilta ry:n Lasse Sei-
tavuopio oli erityisen kiinnostunut puolustus-
voimien uudesta NH90-kuljetushelikopterista, 
joka oli messuilla näytteillä. Hänen mukaan-
sa messujen parasta antia reserviläisille olikin 
mahdollisuus tutusta uuteen kalustoon ja päi-
vittää tietojaan.

*   *   *   *

HUOLLON KURSSIEN MÄÄRÄ KASVAA

Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää 
ensivuonna 141 kurssia tai tapahtumaa.

Puolustusvoimien kesällä antamat reserviläis-
koulutusta ohjaavat uudet normit eivät ole 
juurikaan vaikuttaneet Helsingin maanpuolus-

tuspiirin vuoden 2009 koulutussuunnitelmiin. 
Muualta Suomesta on kantautunut tietoja, joi-
den mukaan syksyn kursseja on jouduttu jopa 
peruuttamaan koska niihin sisältyviin ammun-
toihin ei ole saatu entiseen tapaan puolustus-
voimien tukea.  Helsingissä koulutuskalenteri 
on pääosiltaan vuoden 2008 kaltainen sillä mui-
hin kuin puolustusvoimien tilaamiin kursseihin 
sisältyvät ammunnat on voitu tehdä piirin omil-
la aseilla. Kaikilla kursseilla ei myöskään am-
muta vaan ammunnoista on muodostettu omia 
tapahtumiaan.

Huhtikuussa huollon “superviikonloppu”

Huollon toimialan suurin kurssikeskittymä on 
viikonloppu 17.-19.4.2009, jolloin  Santahami-
nassa  järjestetään puolustusvoimien tilaamana 
sotilaallisena koulutuksena huollon johtaja-
kurssi, vääpelikurssi, talouskurssi ja kenttälää-
kintäkurssi. Perusyksikön huollon eri toimijoita 
ei ole aikaisemmin koulutettu yhdessä näin laa-
jasti Helsingin maanpuolustuspiirin toteutta-
missa tehtäväkohtaisissa harjoituksissa.
Talouskurssin kanssa samanaikaisesti järjes-
tetään lisäksi kaikille avoin joukkomuonitus-
kurssi. Kurssit tukevat huollon osalta samana 
viikonloppuna Santahaminassa järjestettäviä 
neljää lukiolaisten turvakurssia.
Syksyllä 2009 toteutetaan kenttälääkintä 3 -
kurssi ja hygieniapassikurssi. Uutena tulokkaa-
na joukossa kurssivääpeleiden koulutus, joka 
koulutus- ja tukiyksikön vastuujaon mukaan on 
annettu huollon toimialan toteutettavaksi. 

Mitä vuonna 2010?

Helsingin maanpuolustuspiirin huollon toimi-
alavastaava Juha Parkkonen on myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen valtakunnallisen 
sotilaskoulutusjaoston jäsen. Hänen mukaansa 
suuret muutokset koulutuksessa ovat tulossa 
vasta vuonna 2010, jota ollaan parhaillaan suun-
nittelemassa. Puolustusvoimat on suuntaamas-
sa tukeaan entistä selvemmin sijoitetun sodan 
ajan reservin osaamisen kehittämiseen. Valta-
kunnallisesti esim. tarkka-ampujien koulutusta 
on järjestetty viime vuosina huomattavasti puo-
lustusvoimien määrittämää tarvetta enemmän. 
Huolimatta koulutuksen korkeasta tasosta, on 
todennäköistä, että tulevina vuosina puolus-
tusvoimat tulee tilaamaan aikaisempaa vähem-
män kursseja tarkka-ampujille.



Parkkonen näkee myös huollon tilanteessa muu-
tospaineita. Perusyksikkötason huollon ryhmien 
henkilöstöä koulutetaan varmasti myös jatkossa 
vuosittain puolustusvoimien tilaamilla kursseil-
la. Puolustusvoimilla ei kuitenkaan jatkossa ole 
ehkä tarvetta kouluttaa uusia yksikköupseereja 
tai vääpeleitä MPK:n kursseilla nykyiseen tah-
tiin. “Kannattaa muistaa, ettei komppaniassa 
ole kuin yksi vääpeli”, Parkkonen huomauttaa.

Yksikön vääpeleiden koulutusta on viime vuo-
sina kehitetty Vääpelikilta ry:n toimesta voi-
makkaasti. Koulutuksen painopistettä pitää 
puolustusvoimien tarpeen mukaisesti siirtää jo 
peruskoulutuksen saaneiden vääpeleiden jat-
kokoulutukseen, jolla voidaan syventää perus-
yksikön huollon johtajalta vaadittavaa laajaa 
osaamista. Myös eri maanpuolustuspiirien väli-
nen yhteistyö vääpeleiden koulutuksessa tulee 
entistä tärkeämmäksi.

*   *   *   *

MPK:N ESITTELYFILMI NYT NETISSÄ

Mukana myös Vääpelikilta ry:n jäseniä

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa 
esittelevä filmi julkaistiin Turvallisuus- ja puo-
lustus 2008 -messujen yhteydessä. Muutaman 
minuutin mittaisessa elokuvassa esitellään MPK:
n toiminnan eri osa-alueita. Videon on tuotta-
nut Lemeon Media Products Oy.
Suuri osa materiaalista on kuvattu Santahami-
nassa. Kuvauksissa oli mukana maanpuolustus-
aktiiveja pääkaupunkiseudulta ja mm. Vääpeli-
kilta ry:n jäseniä Päijät-Hämeestä.

Video on nyt katsottavissa myös netissä. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivuilta 
www.mpky.fi on linkki videoon. Videon voi 
myös käynnistää klikkaamalla oheista kuvaa 
videosta. Videon katsominen edellyttää Flash-
ohjelmaa selaimessa.

KENTTÄLÄÄKINNÄN ABCD

Vääpelikilta ry järjesti 7.10.2008 luentoillan 
kenttälääkinnästä.

Seppo Mäkinen Vääpelikilta ry:n lääkintäjaos-
tosta oli järjestänyt puhujaksi lääkäri Markku 
Liukeen (Sotilaslääketieteen keskus, Santaha-
minan terveysasema). Liuke toimii työssään 
sekä varusmiesten että palkatun henkilökun-
nan kanssa osallistuen Kaartin Jääkärirykmen-
tin lääkintähuollon koulutukseen ja suunnitte-
luun.

Markku Liuke
 
Tilaisuuden alussa oli kahvitarjoilu, viinereiden 
kera sekä vapaata seurustelua. Luennon aluksi 
Liuke kertoi syistä, mihin vammoihin ja ongel-
miin nykysodissa sotilaat pääasiassa kuolevat 
sekä vertasi osaa näistä tilastoissa 2. maailman-
sodan tilastoihin ja kuolemaan johtaneisiin syi-
hin. Samalla hän myös peilasi elokuvien kautta 
(mm. Pelastakaa Sotamies Ryan, Taistelutoverit 
ja Isku Mogadishuun) kautta nykyisiä ja osaksi 
entisiä kenttälääkinnän keinoja auttaa kentällä 
haavoittuneita. Luennoitsija havainnollisti ku-
vien ja piirrosten avulla vakavimpien vamma-
tilanteiden patofysiologiaa, sekä tilan kehitty-
mistä. Samalla hän esitti yksinkertaisimpien ja 
hengenpelastavien toimenpiteiden teoriaa.

Luennossaan Liuke toi esille ja korosti yksinker-
taisten ensiaputoimien tärkeyttä. Kuten monis-
sa muissakin tutkimuksissa on todettu, korosti 
myös Liuke kolmea perusasiaa vammapotilaan 
hoidossa – hengitysteiden auki pitäminen, ve-
renvuodon tyrehdyttäminen ja nopea kuljetus 
ovat kenttälääkinnässä, kuten myös siviilissä, 
ensiarvoisen tärkeitä asioita. Nopean kuljetuk-
sen ja evakuoinnin järjestäminen onnistuu har-



voin pelkästään yksin lääkintäryhmän toimesta 
– tähän tarvitaan komppanian kaikkien huol-
lonalojen saumatonta yhteistyötä ja toistensa 
ajan tasalla pitämistä.

*   *   *   *

PERUSTAMISRYHMÄT MUODOSTETTIIN

MPK:n tukiosastossa paljon Vääpelikilta ry:n 
jäseniä.

Helsingin maanpuolustuspiirin koulutus- ja 
tukiyksikköön (KoTu) nimettiin ensimmäiset 
perustamisryhmät 9.10.2008 järjestetyssä tilai-
suudessa. Töölöntorinkadun auditorioon oli 
saapunut kaikkiaan 17 tukiyksikön toimintaan 
sitoutumaan valmista henkilöä.

KoTu-yksikön päällikkö Harri Kaijansinkko
kertoo sitoumusjärjestelmästä.

Kolme perustamisryhmää valmiuteen

Paikallaolijoista muodostettiin kolme perusta-
misryhmää, joiden johtajiksi valittiin Erkki Jou-
kainen, Timo Tuomi ja Matti Huovinen. Perus-
tamisryhmien ulkopuolelle jäivät Radioniemen 
varastojen isännöinnistä vastaavat Juhani Kun-
nas ja Olli Laurila, jotka osallistuvat myös perus-
tamisryhmien henkilöstön perehdyttämiseen. 
Perustamisryhmät ovat toimintavalmiudessa 
vuoden 2009 alusta alkaen.
 
Perustamisryhmien jäsenille sitoumus ja 
etuja 

Tilaisuudessa puhunut koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkö Harri Kaijansinkko kertoi, että ennen 
vuoden loppua perustamistehtävistä kiinnostu-
neiden henkilöiden kanssa ryhdytään allekir-

joittamaan sitoumuksia. Sitoutuneille on luvas-
sa sekä koulutusta että eräitä muita etuja.

Ensi vuonna perustamisryhmillä on vastuullaan 
muutamien suurien kurssikokonaisuuksien pe-
rustaminen. Huhtikuussa Santahaminassa pe-
rustetaan huollon kurssien kokonaisuus ja neljä 
lukiolaisten turvakurssia. Myös lokakuussa sa-
mana viikonloppuna on edessä useiden satojen 
henkilöiden perustettaminen ja purkaminen.

Ryhmissä tilaa toimijoille

Tukiosaston johtaja Juha Parkkonen vakuut-
ti, että kaikille halukkaille löytyy mielekkäitä 
tehtäviä tukiyksikössä. Perustamisryhmien vah-
vuutta voidaan nostaa ja niiden määrä myös li-
sätä. Ensivuoden aikana perustetaan myös mm. 
muonitus- ja lääkintäryhmät, joihin tarvitaan 
kyseisten huoltolajien erikoisosaajia.
 
Vääpelikilta ry:n jäseniä runsaasti tukiosastossa

Vääpelikilta ry:n jäsenillä on myös jatkossa mer-
kittävä osuus Helsingin maanpuolustuspiirin 
kurssien tukemisessa ja huollon koulutuksessa. 
Tukiosaston johtajan lisäksi kahden perustamis-
ryhmän johtajat ja monet ryhmien jäsenet ovat 
myös Vääpelikilta ry:n jäseniä. 

*   *   *   *

VÄÄPELIKILTA VIERAILI SOTAMUSEOSSA

Maurinkadun tiloista Helsingistä löytyy kattava 
läpileikkaus Suomen sotahistoriaan.

Yhdeksän jäsenen voimalla aloitimme vierai-
lun tutustumalla ensin sotamuseon perusnäyt-
telyyn. Kompakteista tiloista löytyy hyvä läpi-
leikkaus Suomen sotahistoriaan Ruotsin vallan 
ajoilta saakka, painopisteen ollessa itsenäisyy-
den ajassa. Näyttely koostuu mm. eri aikakau-
sien aseistuksesta, univormuista ja varusesi-
neistä. Tiloihin on myös rakennettu talvisodan 
aikainen mallikorsu. Vapaudenristin, Suomen 
Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritari-
kuntien kunniamerkit ovat kaikki esillä omissa 
vitriineissään.

Perusnäyttelyssä esillä ovat myös Suomen mar-
salkka Mannerheimin kenttäunivormu jatko-
sodan ajalta sekä kenraali Ehrnroothin univor-
mu. Aseista mainittakoon presidentti Mauno 



Koiviston käyttämä Degtjarjov-pikakivääri ja 
Raatteen tien motista sotasaaliiksi saatu 76 mm 
rekyylittömän kanuunan prototyyppi.

Sturmgeschütz III Ausf. G museon pihalla.

Juhlanäyttely varusmiesten arjesta

Liisankadun puoleisessa rakennuksessa on 7.12. 
saakka avoinna Puolustusvoimien 90-vuotisjuh-
lanäyttely. Näyttely kertoo varsin kattavasti va-
rusmiespalveluksen muutoksen sen ensiaskelis-
ta alkaen, läpi sodanjälkeisen ajan pulavuosien 
tämän päivän voimakkaasti teknologiapainot-
teiseen aikaan saakka.

AMV-vaunun näköiskappale AMOS-
järjestelmällä. Ps83 katselee vieressä.

Juhlanäyttelyssä alkoi ryhmästämme kuulua 
paljonkin ”tuollaisia minäkin käytin” –tyylisiä 
kommentteja, kun vierailijoille tuttuja varusesi-
neitä osui silmien eteen. Näyttelyssä onkin esil-
lä varsin paljon mielenkiintoisia varusesineitä, 
valokuvia sekä kirjallista materiaalia. 

Käynnin arvoinen paikka
Maurinkadun sotamuseo on varsinkin hintaansa 
nähden vierailun arvoinen paikka. Pääsymaksu 
on aikuisilta neljä euroa, lapsilta ja eläkeläisil-
tä kaksi. Museo on auki ti-to 11-17, pe-su 11-16. 
Juhlanäyttely on avoinna 7.12. saakka. Museo 
on varsin kompakti, pari-kolme tuntia aikaa 
riittää mainiosti. Ainoa miinuspuoli on valoku-
vauskielto.

Sotamuseon verkkosivut:
www.mpkk.fi/fi/sotamuseo/

*   *   *   *

HUOLTO MUKANA RUK:N 
ASELAJIKOULUTTAJAKURSSILLA

Vääpelikilta ry:n jäsenet laajensivat 
kouluttajataitojaan.

Ensimmäinen Puolustusvoimien järjestämä ase-
lajikouluttajakurssi huipentuu lähijaksoon Ha-
minassa 6.-10.10.2008. Kurssin opiskelu oli aloi-
tettu jo elokuussa verkko-opetuksena milnet.
fi-portaalissa. Kurssilaiset olivat reservin johta-
jia eri puolilta Suomea. Vääpelikilta ry:stä mu-
kana olivat Harri Aarnio, Aki Törmäkangas ja 
Juha Hokkanen huollon koulutusryhmässä. Li-
säksi Veikko Hiiri oli jälleen Verkkopartion net-
titoimittajana.  

Jatkoa kouluttajakurssille

Päämääränä aselajikurssilla on kehittää koulut-
tajavalmiuksia ja perustamisen jälkeisen toimin-
nan johtamista osana reservin täydennyskoulu-
tusta. Harjoituksessa opetettiin siis johtamaan 
itsenäisesti joukkueen kokoisen yksikön harjoi-
tuksia paikalliset olosuhteet ja tarpeet huomi-
oiden. Pääpaino oli kouluttamisen perusteissa 
ja harjoituksen valmisteluissa sekä toteutukses-
sa aselajikohtaisesti.
Aiempiin kouluttajakursseihin verrattuna olo-
suhteet olivat paremmat, sanoo Aki Törmäkan-
gas. Sekä koulutusten valmistelu että palauteti-
laisuudet tehtiin Haminan kasarmin sisätiloissa. 
Myös majoitus ja ruokailu oli järjestetty Reser-
viupseerikoulun tiloissa. Jokainen kurssilainen 
teki omista koulutusaiheistaan koulutuskortit, 
toimi toisten observaattorina ja antoi palau-
tetta kaikista suorituksista. Törmäkankaan mu-
kaan osa kurssille käsketyistä luuli saavansa ase-
lajikoulutusta, mutta koko koulutustilaisuuden 



aihe oli suunnitella ja toteuttaa itse koulutus. 
Tavoitteena oli aselajin mukainen koulutuksen 
laajempi suunnitteleminen ja kurssimateriaalin 
luonti. Jos kurssilainen oli saanut kouluttaja-
koulutusta aiemmin, oli tämä jatkoa sille, eikä 
varsinaista uutta tai mullistavaa itse menetel-
missä ollut. Sen sijaan pystymetsästä tulleille 
kurssi saattoi olla varsin haastava.

Kouluttajat pohtivat suoritusta
©Puolustusvoimat / Veikko Hiiri

Työmäärä osalle yllätys

Osallistujilta kerättiin 48 -kohdan kaavakkeella 
palautetta järjestelyistä ja sisällöstä. Annetun 
palautteen perusteella kehitetään opintokoko-
naisuuksia ja luodaan yhä parempi pedagogi-
nen ja toiminnallinen kehittymispolku. Kurssi-
laiset loivat viikon aikana 220 koulutuskorttia. 
Se on erinomainen tietopankki ja apu tulevis-
sa koulutustapahtumissa SA-tarpeita ajatellen. 
Vääpelikilta ry:n jäsenetkin tekivät lääkintä-
huollon, muonituksen, taisteluvälinehuollon ja 
logistiikan koulutussuunnitelmia.

Koulutettavat olivat sitoutuneet kiitettävästi 
harjoituksen tavoitteeseen, vaikka sen vaatima 
työmäärä oli joillekin yllätys. Tehtäviä laadit-
tiin yömyöhään. Reserviläiset näyttivät olevan 
ammattimaisen asenteen omaavaa päällystöä. 
Kurssin johtaja majuri Veli-Matti Hartikainen 
totesi, että maamme puolustusjärjestelmä le-
pää luotettavilla hartioilla. Nyt kurssitetut kou-
luttajat ovat liikekannallepanossa ratkaisevan 
tärkeä ryhmä. Reserviupseerikoulu toimeenpa-
nee jatkossakin useampia valtakunnallisia ase-
lajikouluttajakursseja.

*   *   *   *

HYGIENIAOSAAMINEN TESTIIN

Suomessa on vuoden 2005 alusta alkaen vaadittu 
hygieniaosaamistodistus henkilöillä, jotka amma-
tissaan käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaa-
mattomia elintarvikkeita. Ns. hygieniapassin on tä-
hän mennessä suorittanut jo yli 500000 henkilöä. 
Hygieniaosaamistesti suoritetaan mm. osana varus-
miesten sotilaskeittäjäkoulutusta.
Helsingin maanpuolustuspiiri järjesti marraskuussa 
etenkin Koulutus- ja tukiyksikköön taloushuollon 
tehtävistä kiinnostuneille henkilöille tarkoitetun 
Hygieniapassikurssin, jolla suoritetaan em. hygie-
niaosaamistesti. Kurssin kouluttajana toimi MTV3-
kanavalla esitettävästä Mestarikokki-ohjelman 
tuomarinakin tutuksi tullut keittiömestari, ETM 
Jaakko Nuutila.

Jaakko Nuutila

 
Kurssin toteutustapa poikkeaa totutusta. Kurssi 
sisälsi vain yhden arki-iltana toteutetun luennon, 
jolla tutustuttiin internetistä löytyvään oppimate-
riaaliin sekä käytiin läpi testiin liittyvät järjestelyt. 
Testiin valmistautuminen tapahtui itsenäisenä opis-
keluna, jonka aikana kurssilaisilla oli mahdollisuus 
saada tukea sähköpostilla kurssin kouluttajalta. 
Varsinainen kirjallinen testi järjestetään myöhem-
min Santahaminassa ja sen läpäisseet kurssilaiset 
saavat todistuksen ja hygieniaosaamiskortin myö-
hemmin postitse suoraan kotiin.  Vuonna 2009 
hygieniaosaamistesti pyritään liittämään osaksi 
huhtikuussa järjestettäviä taloushuollon kursseja. 
Erillinen hygieniapassikurssi on kurssiohjelmassa 
myös ensi syksynä.

Lisätietoja hygieniaosaamistestistä sekä käytettä-
västä oppimateriaalista löytyy Elintarviketurvalli-
suusviraston verkkosivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygie-
niaosaaminen/
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Vääpelikilta ry:n kivääriammuntapäivä järjes-
tetään MPK:n kivääriammuntojen yhteydessä 
Santahaminassa 16.11.2008 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

Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus Lauttasaaren kirkkossa 6.12.2008 klo 10 
seurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä. 
Saarnaa Vääpelikilta ry:n varapuheenjohtaja, 
teologian tohtori Niko Huttunen. Kirkosta lä-
hetetään piirin seppele Hietaniemen sankari-
haudalle. 
Lisätiedot: Niko Huttunen, puh. 050 309 7627, 
niko.huttunen@helsinki.fi

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Lauttasaa-
ren kirkossa 6.12.2008 klo 10 seurakunnan ju-
malanpalveluksen yhteydessä, kirkossa saarnaa 
Vääpelikillan varapuheenjohtaja, teologian 
tohtori Niko Huttunen. Kirkosta lähetetään pii-
rin seppele Hietaniemen sankarihaudalle.

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.  

Muut itsenäisyyspäivän ja Joulun ajan tapah-
tumat: Katso Vääpelikillan internet-sivuilta ja 
oman maanpuolustuspiirisi lehdestä.


