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UUSI PUHEENJOHTAJA

Uusi puheenjohtaja on aina kovan paikan edessä aloittaessaan työsarkaan-
sa kaikissa yhdistyksissä. Erikoisesti tämä korostuu meidän Vääpelikilta ry:
mme. Juha Parkkosen pitkän ja antoisan kauden jälkeen on kovin vaikea 
sopeutua siihen uskomattomaan työtahtiin ja tarmoon, jolla hän asioitam-
me hoiti. Kuitenkin kaikitenkin hädän hetkellä apu on lähellä, sillä Juha 
jatkaa johtokunnassa.
Johtokunta on muutenkin minulle mieluinen kokoonpanoltaan, sillä käy-
tännöllisesti katsoen tunnen kaikki siihen kuuluvat vanhastaan. Olen täysin vakuuttunut siitä, 
että yhteistyö heidän kanssaan tulee sujumaan kitkatta.

Mikä mies minä sitten olen? Olen 63 vuotias entinen Nokian idänkaupan osastopäällikkö joka on 
touhunnut reserviläisasioissa iät ja ajat. 
Olen jalkaväen miehiä, lääkintäalikersantti. Asun Espoossa ja touhuan siellä jonkin verran. Valta-
kunnallisen Lääkintäkilta ry:n hallitukseen olen kuulunut reilusti viitisentoista vuotta ja kuulun 
edelleen. Olen mukana myös Pääkaupunkiseudun Lääkintäkillassa.

Toivottavasti killan toiminta ei heikkene kaudellani, vaan pystymme toteuttamaan toimintasuun-
nitelmamme mahdollisimman hyvin. Edellytykset siihen meillä on.

Ensimmäinen suurempi tapahtuma tulee olemaan henkilökohtainen yhteydenotto jokai-
seen jäseneen johtokunnan taholta. 

Tällä menettelyllä pyrimme saamaan paremman kontaktin teihin jäseniin kuulemaan juuri teidän 
mielipiteenne eri asioista.

Toimintamahdollisuuksia on todella paljon, vaatii vain hieman vaivaa niiden löytämiseen. Jäsen-
kyselymme perusteella kaivataan ammuntatoimintaa lisää. Lisätoiminta ei ehkä välttämättä ole 
tarpeen, vaan jo olemassa olevien mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen. Tiedot löytyvät netistä, 
mutta tässä vielä ammuntajaoston johtajan Markku Niemisen yhteystiedot: puh. 0400 709 782, 
mardes@kolumbus.fi

Yhdistyksen kevätkokous on 22.04.2009 klo 19.00. Paikalle on syytä tulla jo klo 18.00, silloin on 
muuta ohjelmaa perinteen mukaisesti.

Tervehtien
Timo Syrjänotko
Puheenjohtaja
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TIMO SYRJÄNOTKO VALITTIIN
VÄÄPELIKILTA RY:N PUHEENJOHTAJAKSI

Syyskokous korotti jäsenmaksua vain kahdella 
eurolla.

Vääpelikilta ry:n syyskokous järjestettiin 
25.11.2008 Töölöntorinkadun auditoriossa. Ko-
kouksen tunnelmaa sähköisti pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan Juha Parkkosen jo varhain syk-
syllä antama vakaa ilmoitus olla jatkamatta 
tehtävässä. Hän on vuosien kuluessa käyttänyt 
merkittävän osan vapaa-ajastaan ja tarmostaan 
yhdistyksen hyväksi. Parkkosen toteama teh-
täväkierron tarpeellisuus ja uusien tekijöiden 
positiivinen vaikutus yhdistyksen toimintaan 
ovat täysin totta. Ei hän silti mihinkään ole ka-
toamassa toiminnastamme.

Ennen varsinaista kokousta Parkkonen kävi läpi 
syksyllä toteutetun jäsenkyselyn tuloksia. Vas-
tauksia jäsenkirjeessä ja sähköpostilla ilmoitet-
tuun jäsenkyselyyn saatiin 40 kappaletta eli noin 
25 % jäsenistöstä. Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat 
keskimäärin tyytyväisiä yhdistyksen toiminnan 
määrään. Jäsenkyselyn tuloksista kerrotaan
tarkemmin yhdistyksen verkkosivuilla kohdassa 
Jäsenyys.

Liikuntatoimintaa kehitettiin heti kokouksessa 
kuntotestauksen muodossa, sillä jäsenemme, 
Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Tarkiainen oli tuonut mukanaan puristusvoima-
mittarit, joilla osallistujat pääsivät arvioimaan 
yläkehonsa toimintakykyä.

 
Osa korotuspaineista siirtyi jäsenmaksuun

Varsinaisen syyskokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Juhani Keto-oja ja sihteeriksi yhdistyk-
sen sihteeri Timo Tuomi. Parkkonen kävi läpi 
johtokunnan valmisteleman toimintasuunnitel-
man vuodelle 2009, ja se hyväksyttiin vain pie-
nin muotokorjauksin. Jäsenkyselyn tuloksille 
on toimintasuunnitelmassa annettu merkittävä 
osuus toiminnan painopistealueita ja kehittä-
miskohteita valittaessa.

Jäsenmaksuksi ensi vuodelle päätettiin pienen 
keskustelun jälkeen hallituksen esityksen mu-
kaisesti 29 euroa. Vaikka korotusta tuli kaksi eu-
roa, laskee Vääpelikillan oma osuus jäsenmak-
susta, sillä Reserviläisliiton jäsenmaksuosuus 

nousee ensivuonna kolmella eurolla. Vuoden 
2008 alussa myös Reserviläinen-lehden tilaus-
maksua on nostettu eurolla. 

Parkkosen mukaan Vääpelikilta ry:n ensi vuoden 
talous on suunniteltu pienemmän jäsenmaksu-
kertymän mukaan, eikä se tule vaikuttamaan 
toiminnan määrään tai laatuun. “Kolmosella 
alkava jäsenmaksu olisi ollut myös psykologi-
sesti paha”, hän toteaa.

Syrjänotko arvalla puheenjohtajaksi

Henkilövaaleissa päästiin äänestämään. Pu-
heenjohtajavaalin ehdokasasettelussa löydet-
tiin kaksi myöntyvää ehdokasta Jouko Alanen 
ja Timo Syrjänotko. Suljetussa lippuäänestyk-
sessä äänet jakautuivat tasan 10–10 yhden osal-
listujan jättäessä äänestämättä.

Terhi Latva-Käyrä arpoo seuraavaa 
puheenjohtajaa.

Sääntöjen mukaan uusi puheenjohtaja rat-
kaistiin arvalla. Onnettarena toiminut Terhi 
Latva-Käyrä nosti pakista Syrjänotkon nimen. 
Vääpelikilta ry sai vuoden 2009 alussa alkavak-
si kaksivuotiskaudeksi käyttöön runsaasti koke-
musta ja puheenjohtajan lupauksen jakaa teh-
täviä jokaiselle.

Johtokunnan vaalissa valituiksi tulivat Juhani 
Keto-oja, Juha Parkkonen, Heikki Pietilä (uusi) 
ja Risto Tarkiainen (uusi). Kaksivuotiskauttansa 
johtokunnassa jatkavat Jouko Alanen, Ari Hau-
tala, Terhi Latva-Käyrä, Markku Nieminen, Rai-
mo Puotsaari ja Timo Tuomi.



Juha Parkkonen luovuttaa yhdistyksen lipun 
Timo Syrjänotkolle.

Kaksi uutta Vääpeliristiä

Kokouksen päätteeksi perinnejaoston johta-
ja Keto-oja luovutti Vääpelikillan myöntämät 
Vääpeliristit Heikki Pöyhöselle (nro 19) ja Juha 
Parkkoselle (nro 20). Teijo Junnolalle luovutet-
tiin vuoden vääpeli 2007 - tunnustukseen kuu-
luva kunniakirja, joka oli valmistunut vasta va-
linnan keväisen julkistuksen jälkeen.

*  *  *  *
 

HUOLTO 2008 -SEMINAARISSA 
KORKEATASOISET ALUSTAJAT

Huollon järjestöt hyvin edustettuina.

Helsingin maanpuolustuspiirin huollon toimiala 
järjesti 8.11.2008 Maanpuolustuskorkeakoululla 
huollon ajankohtaisia asioita reservin koulutuk-
sen näkökulmasta käsitelleen seminaarin. Tilai-
suuden alustajina toimivat puolustusvoimien, 
yrityselämän ja vapaaehtoisen maanpuolustus-
kentän eri toimijat. Seminaariin osallistui yhteen-
sä 33 henkilöä useista huollon maanpuolustusjär-
jestöistä sekä pääkaupunkiseudulta että hieman 
kauempaakin.

Seminaarin avasi Etelä-Suomen Huoltorykmen-
tin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Timo 
Vilkko. Hän käsitteli alustuksessaan puolustus-
voimien johtamis- ja hallintouudistuksen vaiku-
tuksia etenkin maavoimien huoltojärjestelmän 
kehittämisen näkökulmasta. Everstiluutnantti 
Vilkko esitteli alustuksessaan myös huollon ke-
hittämisen osalta keskeisiä puolustusvoimien 

kumppanuushankkeita esimerkkinään Millog 
Oy, joka tuottaa maavoimille mm. ajoneuvojen 
ja asejärjestelmien kunnossapitopalveluita sekä 
normaalioloissa että mahdollisen kriisin aika-
na. 

Evl Timo Vilkko.

Valmiusyhtymässä runsaasti lääkäreitä

Sotilaslääketieteen Keskuksen kehittämispäällik-
kö, ylilääkäri Pekka Honkavaaran alustuksen ai-
heena oli valmiusprikaatien lääkintähuollon ke-
hittäminen. Valmiusprikaatien lääkintähuoltoa 
ollaan vahvennettu ja lääkintäkapasiteettia on 
siirretty lähemmäksi taistelevia joukkoja. Valmi-
usprikaatissa lääkäri löytyy jo komppaniatasolta. 
Tästä on seurauksena, että valmiusprikaatiin si-
joitetaan kolme kertaa enemmän lääkäreitä ver-
rattuna normaaliin jääkäriprikaatiin. Asiaa ei kui-
tenkaan ole huomioitu vielä esim. kutsunnoissa.

Huollon tyyppikurssit alkutekijöissään

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) val-
takunnallinen koulutuspäällikkö Antti Nieminen 
esitteli alustuksessaan MPK:n koulutusjärjestel-
män kehittämistä. Eri aselajien tyyppikurssien 
määrittämisestä on käyty keskusteluja mm. ase-
lajitarkastajien kanssa mutta työ on vielä pahasti 
kesken. Huollon osalta hyviä yksittäisiä kursseja 
on olemassa mutta kurssien standardointi ja nou-
sujohteisten koulutuskokonaisuuksien luominen 
on vielä tekemättä. Keskeisessä roolissa huol-
lon tyyppikurssien kehittämisessä tulee olemaan 
MPK:n Päijät-Hämeen piiri, koska sen alueella 
Lahdessa sijaitsee puolustusvoimien huollon osaa-
miskeskus, Hämeen Rykmentti.



Antti Niemisen mukaan puolustusvoimat on ti-
lannut vuodelle 2008 yhteensä 219 sotilaallista 
kurssia, joista 8 on huollon aselajikoulutusta. Nii-
den lisäksi järjestetään 24 sotilaallisia valmiuksia 
parantavaa huollon aselajikurssia.
 
Niemisen jälkeen seminaarissa alusti yrityselämää 
edustanut Transpoint Oy Ab:n terminaalipäällik-
kö Marko Sipura.  Maamme suurimpaan maan-
tiekuljetuskonserniin kuuluvalla kuljetusyrityksel-
lä on tärkeä rooli puolustusvoimien kumppanina 
sekä normaalioloissa että poikkeusoloissa. Yhteis-
työ vaatii tarkkojen sopimusten lisäksi myös jatku-
vaa suunnitelmien päivittämistä ja harjoittelua.

Vääpelikilta ry on monessa mukana

Seminaarin viimeisen alustuksen piti Helsingin 
maanpuolustuspiirin huollon toimialavastaava 
Juha Parkkonen. Hän käsitteli alustuksessaan 
MPK:n koulutus- ja tukiyksikköjen toimintaa sekä 
huollon kurssien sisältöjä ja toteutusta pääkau-
punkiseudulla. Alustuksessa ilmeni, että Vääpe-
likilta ry on ollut mukana toteuttamassa lähes 
kaikkia massamme järjestettyjä puolustusvoimien 
tilaamia huollon aselajikursseja vuonna 2008.

Parkkonen arveli tulevaisuudessa MPK:n tuot-
taman huollon koulutuksen keskittyvän entistä 
enemmän perusyksikkötason asioihin. Puolustus-
voimat saattaa vähentää mm. vääpelikurssien ti-
laamista, jotta koulutuksen määrä ja sisältä sekä 
puolustusvoimien todellinen tarve vastaisivat pa-
remmin toisiaan. Huollon koulutusta tullaan jat-
kossa myös liittämään etenkin kenttälääkinnän 
osalta tiiviimmin osaksi jalkaväen koulutusta.

Seminaarin yleisöä.

Osallistujat tyytyväisiä

Seminaari päättyi paneelikeskusteluun, jossa 
osallistujilla oli mahdollisuus kysyä täydentäviä 
kysymyksiä alustajilta. Kysymyksistä ja seminaarin 
palautekyselystä ilmeni, että edustettuina olleilla 
huollon maanpuolustusjärjestöillä on toiminnan 
sisällön eroista huolimatta tarve tiivistää keskinäis-
tä viestintää ja muuta yhteistyötä. Myös seminaa-
rin jatkosta keskusteltiin ja seuraavan seminaarin 
teemaksi ehdotettiin mm. huoltovarmuutta.

*  *  *  * 

TIETOISKU VARUSMIEHILLE

Vääpelikilta ry esitteli reserviläistoimintaa 
Lahdessa.

Vääpelikilta ry järjesti Hämeen Rykmentissä 
17.12.2008 infotilaisuuden varusmiehille re-
serviläistoiminnasta. Tavoittena oli tavoittaa 
yhdellä kerralla suuri osa  huollon aliupseerin 
erikoiskoulutuksen saavista varusmiehistä saa-
pumiserästä  II/2008.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä lähes sata Hä-
meen Ratsujääkäripataljoonan aliupseerikou-
lun huoltopalvelu- ja moottorialiupseerikurs-
sien oppilasta ja apukouluttajaa sekä kaksi 
henkilökuntaan kuuluvaa kouluttajaa. 

Varusmiesten palvelusmotivaatiota pyrittiin 
parantamaan esittelemällä niitä hyötyjä, joita 
heille on varusmieskoulutuksesta myös siviili-
elämän puolella sekä mm. palvelustodistuksen 
merkityksestä opiskelu- tai työpaikkaa haetta-
essa. Samalla kehitettiin heidän ylpeytään saa-
mastaan huollon erikoiskoulutuksesta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös tärkeimmät vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen valtakunnalliset 
järjestöt sekä niiden toimintamuotoja. Vääpeli-
kilta ry:n esittelyssä painotettiin yhdistyksen te-
kemää yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen ja puolustusvoimien kanssa. Vuonna 
2003 Hämeen Rykmentissä lääkintäaliupseeri-
kurssilla varusmiehenä palvellut Heikki Pietilä 
kertoi omista kokemuksistaan MPK:n koulutta-
jana sekä sotilaskoulutuksen hyödyistä työural-
laan.



Mikael Wathén pitämässä infotilaisuutta AU-
oppilaille. 

Reserviläistoiminta kiinnostaa

Tilaisuudessa yhteensä 41 varusmiestä ilmoitti 
olevansa kiinnostunut reserviläistoiminnasta 
joko Vääpelikilta ry:n tai oman kotipaikkakun-
tansa reserviläisyhdistyksessä. Heihin otetaan 
yhteyttä uudelleen heinäkuussa 2009 tapahtu-
van reserviin siirtymisen jälkeen.

Aliupseerikoulun johtaja, kapteeni Teijo Koti-
nurmi piti tilaisuutta onnistuneena ja aliupsee-
rikoulun antamaa koulutusta hyvin tukevana. 
Hän kutsui Vääpelikilta ry:n edustajat esitte-
lemään reserviläistoimintaa myös seuraavan 
saapumiserän aliupseerioppilaille kesäkuussa 
2009.

Tavoittena on järjestää samana päivänä kaksi 
tilaisuutta, jolloin myös lääkintäaliupseerikurs-
sin ja aseseppäaliupseerikurssin oppilaat voisi-
vat olla mukana. Myös Päijät-Hämeen alueella 
asuvia nuoria Vääpelikilta ry:n jäseniä pyritään 
ottamaan mukaan tilaisuuden toteuttamiseen.

*  *  *  *

KOSKI08 ON MYÖS HUOLLON
VOIMANNÄYTE

Vääpelikilta ry:n kouluttajia vieraili 
harjoituksessa.

Maavoimien vuoden suurin sotaharjoitus KOS-
KI08 järjestettiin 8.-16.12.2008 Itä-Uudenmaan 
alueella. Harjoitukseen osallistui  laajimmillaan 
noin 9000 varusmiestä ja reserviläistä sekä noin 
1500 ajoneuvoa. Harjoituksessa testattiin myös 
maavoimien uutta huoltojärjestelmää, jonka 
pohjana ovat vuoden alussa perustetut neljä 
alueellista huoltorykmenttiä.

Pakettiauto on muutettu sairasautoksi.

Erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen 
vierailu

Muutamilla Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen huollon kouluttajina toimivalla Vääpelikil-
ta ry:n jäsenellä oli mahdollisuus vierailla har-
joituksessa yhdessä Huoltoupseeriyhdistyksen 
kanssa. Etelä-Suomen Huoltorykmentin isännöi-
mällä vierailulla  perehdyttiin sekä maavoimien 
uuteen huoltojärjestelmään että KOSKI08-sota-
harjoituksen huollon käytännön toteutukseen.

Vierailijat pääsivät tutustumaan myös uuteen 
huollon kalustoon sekä tapaamaan harjoituk-
sessa huollon tehtävissä toimivia varusmiehiä ja 
reserviläisiä, joiden joukossa oli myös Vääpeli-
kilta ry:n jäseniä. 

*  *  *  *



HELSINGIN VETRES-TOIMINTA KÄYNNISTYI

Vääpelikilta ry ensimmäinen peruskirjan 
allekirjoittaja.

Helsingissä järjestettiin 9.12.2008 kokous, jossa 
eri veteraanijärjestöt sekä reserviläisyhdistykset 
sopivat Helsingin VetRes-toiminnan käynnistä-
misestä. Vantaalla jo 15 vuoden ajan toteutettu 
VetRes-toiminta koordinoi reserviläisjärjestöjen 
tukea sotaveteraaneille.
Käytännön työtä varten kokouksessa perustet-
tiin Helsingin VetRes-toimikunta, jossa kaikki 
toimintaan osallistuvat veteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestöt ovat edustettuna. Toimikunta 
tukeutuu tilojen ja taloushallinnon osalta Hel-
singin seudun sotaveteraanipiiriin. Toimikun-
nasta ei tehdä rekisteröityä yhdistystä. Toimin-
nalla ei myöskään korvata vaan täydennetään 
viranomaisten antamaa tukea veteraaneille.

Toiminnan tarkoituksena on auttaa sotiemme 
veteraaneja heidän kotioloissaan ja arkisissa 
asioissa, mahdollistaa veteraanimuistojen ja -
aineiston kokoaminen talteen sekä auttaa so-
tiemme ja niiden veteraanien perinteiden säi-
lyttämisessä ja välittämisessä tuleville polville 
sekä lisäksi avustaa veteraanijärjestäjä niiden 
toiminnassa.
 
Vääpelikilta ry tukee veteraaneja

Vääpelikilta ry on tukenut aikaisemmin sotave-
teraaneja mm. osallistumalla vuosittain Sotiem-
me veteraanit -keräykseen sekä keräämällä ja 
julkaisemalla huollon tehtävissä palvelleiden 
veteraanien sotamuistoja. Monet yhdistyksen 
jäsenistä ovat olleet jo aikaisemmin mukana 
VetRes-toiminnassa Vantaalla ja muilla paikka-
kunnilla.

 Helsingin VetRes-toimikunnan perustamiskirjan 
ensimmäisenä allekirjoittanut Vääpelikilta ry:n 
puheenjohtaja Juha Parkkonen uskoo, että yh-
distyksessä on henkilöitä, jotka ovat kiinnostu-
neita auttamaan veteraaneja kaikilla toimikun-
nan toimintalohkoilla. Alustavia suunnitelmia 
mm. kaatuneiden muistopäivän tapahtumien 
tukemisesta vuonna 2009 on jo tehty. 

“Vääpelikilta ry:n osalta VetRes-työn painopiste 
on varmasti veteraanien perinteiden keräämi-
sessä ja välittämisessä jälkipolville. Vääpelikilta 
ry:n on luvannut jo järjestää kurssivääpelit niille 

MPK:n kursseille, joilla veteraanien sotamuisto-
jen kerääjiä koulutetaan ensivuonna.”, Parkko-
nen toteaa.

Vääpelikilta ry:n jäseninä ei ole sotaveteraane-
ja.

*  *  *  *

SAVUNTUOKSUINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Piirin vastaanotto pidettiin palaneella 
Ostrobotnialla.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n perintei-
sen itsenäisyyspäivän vastaanoton järjestämi-
nen ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa oli 
uhattuna tänä vuonna. Vain viikkoa ennen tilai-
suutta syttynyt tulipalo sivukabinetissa aiheutti 
arvokkaan rakennuksen koko juhlakerroksen 
sulkemisen. Korjaukset saatiin kuitenkin teh-
tyä nopeasti ja vastaanotto voitiin järjestää to-
tuttuun tapaan arvokkaassa vaikkakin hieman 
savuntuoksuisessa ja sisustukseltaan riisutussa 
juhlasalissa. Paikalle oli kokoontunut mittava 
joukko piirin yhdistysten aktiivisia jäseniä sekä 
yhteistyökumppaneitten edustajia.

Jumalanpalvelus Lauttasaaren kirkossa

Vääpelikilta ry organisoi Helsingin Seudun Re-
serviläispiiri ry:n reserviläisten itsenäisyyspäi-
vän jumalanpalveluksen, joka järjestettiin tänä 
vuonna Lauttasaaren kirkossa yhteistyössä pai-
kallisen seurakunnan kanssa. Kaksikieliseen 
jumalanpalvelukseen osallistuvat myös Laut-
tasaaren partiolippukunnat.  Paikalla oli vajaa 
sata henkilöä.

Seppelepartio lähdössä kohti Hietaniemeä.



Jumalanpalveluksessa kerättiin kolehti sotain-
validien parissa tehtävän hengellisen työn hy-
väksi. Jumalanpalveluksen lopuksi kirkosta 
lähetettiin seppelpartio Hietaniemen sankari-
haudoille.

“Älä tapa” -käsky on ehdoton

Jumalanpalveluksessa Vääpelikilta ry:n varapu-
heenjohtaja, teologian tohtori Niko Huttunen 
pohti saarnassaan sotilaan velvollisuuden puo-
lustaa isänmaataan tarvittaessa vaikka asein ja 
raamatun “Älä tapa” -käskyn välistä ristiriitaa. 
Vaikka kymmeneen käskyyn sisältyvä kielto tap-
paa on ehdoton, saatetaan sitä joskus joutua 
rikkomaan vielä suuremman vahingon välttä-
miseksi. Näin tapahtui esimerkiksi Talvisodassa, 
jonka vaihtoehtona olisi ollut Baltian maiden 
kohtalo: maamme itsenäisyyden menetys, mie-
hitys ja  sotaakin suuremmat  ihmishenkien me-
netykset.

Itsenäisyyspäivänä järjestettiin myös monia mui-
ta tilaisuuksia eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Niukka linja jatkuu ylennyksissä

Itsenäisyyspäivänä jaettiin jälleen huomion-
osoituksia vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
eteen toimineille henkilöille. Yhdistyksen jä-
senistä korkeimman huomionosoituksen sai 
Hannu Lehtonen, jolle myönnettiin Reserviläis-
liiton ansioristi. Helsingissä huomionosoitukset 
luovutettiin Pääesikunnassa järjestetyssä tilai-
suudessa 4.12.2008. Reserviläisliiton huomion-
osoitukset oli luovuttamassa liiton väistyvä pu-
heenjohtaja Matti Niemi.
 
Vääpelikilta ry:n osalta johtokunnan toimin-
nassa ansioituneita oli palkittujen joukossa run-
saasti, mikä selittyy yhdistyksen johdossa tapah-
tuvilla muutoksilla. Yhdistyksen johtokunnan 
pitkäaikaiselle väistyvälle jäsenelle Seppo Mä-
kiselle luovutettiin Reserviläisliiton hopeinen 
ansiomitali. Toiselle johtokunnan työskentelys-
tä poisjääneelle jäsenelle Niko Huttuselle sekä 
väistyvälle puheenjohtajalle Juha Parkkoselle 
myönnettiin piirin toisen luokan ansiomerkki. 
Myös yhdistyksen perinnejaostoa pitkään joh-
taneelle Juhani Keto-ojalle luovutettiin Vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali ho-
peisena.

Vääpelikilta ry:ssä aktiivisesti muutaman vuoden 
toimineet Markku Nieminen ja Lassi Paavonkal-

lio saivat piirin kolmannen luokan ansiomerkit. 
Vääpeli Paavonkalliolle myönnettiin itsenäi-
syyspäivänä myös Suomen Reserviupseeriliiton 
pronssinen ansiomitali. Lisäksi yhdistyksen sih-
teeri Timo Tuomi sekä Teemu Ahola-Luttila ja 
Yrjö Jukola palkittiin Helsingin maanpuolustus-
piirin toimesta Maanpuolustusmitalilla ansiois-
taan vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuk-
sessa.

Ylennyksiä nuorille lääkintäkouluttajille

Itsenäisyyspäivänä ylennettävien reserviläisten 
määrä on ollut laskussa jo useamman vuoden. 
Tänä vuonna itsenäisyyspäivänä ylennettiin 
vain hieman yli 200 Helsingin aluetoimiston val-
vonnassa olevaa aliupseeria ja miehistöön kuu-
luvaa reserviläistä.

Vääpelikilta ry:n jäsenistä ylennyksen saivat 
Arto Taskinen ylivääpeliksi, Heikki Pietilä yliker-
santiksi ja Jari Heinonen alikersantiksi. Pietilä ja 
Heinonen ovat vuonna 1983 syntyneitä aktiivi-
sia kenttälääkinnän kouluttajia.

*  *  *  *

JÄSENISTÄ HUOLEHDITAAN

Uusi johtokunta aloitti toimintansa.

Johtokunnan vaihtokokous Jääkäritalolla

Vääpelikilta ry:n  uusi johtokunta aloitti toimin-
tansa järjestäytymällä 8.1.2009 Santahaminan 
Jääkäritalolla pidetyssä ensimmäisessä kokouk-
sessa. Mukaan oli kutsuttu myös vuoden 2008 
johtokunnan jäsenet.  Johtokunnan tehtävät ja  
jäsenten vastuualueet  sovittiin  melko pienel-
lä keskustelulla. Varapuheenjohtajiksi valittiin 
Juha Parkkonen ja Juhani Keto-oja. Yhdistyk-
sen sihteerinä jatkaa Timo Tuomi.

Toimintasuunnitelma toteutukseen

Järjestäytymisen jälkeen johtokunta pureu-
tui puheenjohtaja Timo Syrjänotkon johdolla 
yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toi-
mintasuunnitelman toimeenpanoon. Puheen-
johtajisto aloittaa yhdistyksen toiminnan ke-
hittämisestä useamman vuoden aikajänteellä 
ohjaavan suunnitelman laatimisen. Suunnitte-
lussa hyödynnetään Reserviläisliiton RES 2015 



-suunnitelmaa.
Toimintavuoden teema on “Jäsenistä huoleh-
ditaan”. Jäsenhuoltoon kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota mm. ottamalla puhelimit-
se yhteys kaikkiin yhdistyksen jäseniin toimin-
tavuoden aikana. Pääkaupunkiseudun ulko-
puolella asuvia jäseniä pyritään aktivoimaan 
muutamilla keskeisillä paikkakunnilla. Johto-
kunnan jäsenten osaamista kehitetään mm. 
opintokerhotoiminnan avulla.

Vuoden 2009 johtokuntaa.

Vuoden aikana järjestetään mm. vähintään 
neljä vierailua siviili- ja sotilaskohteisiin. Jäsen-
kirjeitä lähetetään aikaisempaan tapaan neljä 
vuoden aikana. Suurin osa laajan toimintasuun-
nitelman toimenpiteistä on jaostojen vastuulla. 
Monet tapahtumat toteutetaan yhteistyössä 
yhdistyksen eri yhteistyökumppaneiden kans-
sa.

Huomionosoituksia ennen kokousta

Ennen varsinaista kokousta luovutettiin kaksi 
itsenäisyyspäivänä myönnettyä  huomionosoi-
tusta. Kaartin Jääkärirykmentissä huoltopalve-
lualan kouluttajana toimivalle vääpeli Jyrki Sur-
kalle luovutettiin Reserviläisliiton pronssinen 
ansiomitali. Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäse-
nelle ja ampumatoiminnasta jo usean vuoden 
vastanneelle Markku Niemiselle luovutettiin 
puolestaan Helsingin Seudun Reserviläispiirin 3. 
luokan ansiomerkki.

*  *  *  *

VUODEN 2008 JÄSENKASVU 16 
PROSENTTIA

Jäsentilastojen uudet tiedot julkaistiin.

Vääpelikilta ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2008 
lopussa 165, mikä on 23 jäsentä enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhdistykseen liittyi vuo-
den 2008 aikana yhteensä 28 uutta jäsentä ja 
viisi henkilöä kuoli tai luopui jäsenyydestään.

Uudet jäsenet olivat iältään 21 ja 71 vuoden vä-
liltä. Heidän keski-ikänsä oli 42 vuotta, mikä on 
noin viisi vuotta vähemmän kuin Vääpelikilta 
ry:n kaikilla jäsenillä keskimäärin. Uusista jäse-
nistä lähes puolet asuu Helsingissä. Vuoden ai-
kana etenkin ylikersanttien määrä jäsenistössä 
kasvoi merkittävästi.

Ylennyksiä etenkin korkeissa aliupseerin 
arvoissa

Jäsenistä kahdeksan ylennettiin vuoden 2008 
aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana reser-
viin kuuluvista jäsenistä on ylennetty 48 pro-
senttia eli yhteensä 65 henkilöä. Näihin kuu-
luvat kaikki ylivääpelit, suurin osa upseereista 
ja vääpeleistä sekä lähes puolet ylikersanteista. 
Ylivääpelin sotilasarvon käyttöönoton jälkeen 
uusia sotilasmestareita ei ole ylennetty.

Reserviläisten ylentämistä koskevan Pääesi-
kunnan ohjeistuksen mukaan ylennysten välin 
täytyy olla vähintään viisi vuotta. Ohjeistusta 
ollaan tällä hetkellä uudistamassa.

*  *  *  *

TILASTOTIETOJA 
VÄÄPELIKILTA RY:N JÄSENISTÖSTÄ

Painottunut ikärakenne

Vuoden 2008 lopussa Vääpelikilta ry:ssä oli 165 
jäsentä, joista kolme on naisia. Vuoden 2008 
aikana jäsenmäärä kasvoi 23 jäsenellä eli yli 16 
prosenttia.

Jäsenten ikärakenne on painottunut. Nelikymp-
piset muodostavat yli kolmanneksen kaikista 
jäsenistä.  Jäsenten keski-ikä on 46 vuotta.



Vääpelikilta ry:ssä on sekä nuoria että iäkkäi-
tä jäseniä vähemmän kuin Reserviläisliiton yh-
distyksissä keskimäärin. Myös Vääpelikilta ry:n 
jäsenten keski-ikä on hieman alhaisempi kuin 
Reserviläisliiton yhdistyksissä keskimäärin.

Kasvava yhdistys

Vääpelikilta ry on kasvanut viimevuosina voi-
makkaasti. Jäsenmäärää ovat kasvattaneet 
sekä uudet maanpuolustuksesta kiinnostuneet 
henkilöt että muissa yhdistyksissä jo toimivat 
henkilöt.

Vääpelikilta ry:n puheenjohtajan lisäksi yhdis-
tykseen kuuluu myös viiden muun reserviläis-
yhdistyksen puheenjohtajat. Muiden reservi-
läisyhdistysten varapuheenjohtajia on lisäksi 10 
kappaletta sekä sihteereitä ja rahastonhoitajia 
kumpiakin kaksi kappaletta.

Huollon aliupseerien yhdistys

Vääpelikilta ry on vahvasti aliupseerien järjestö. 
Upseerit ja miehistö muodostavat jäsenistöstä 
vain noin 9 prosenttia. Sotilasarvoista yleisin on 
ylikersantti.

Sotilasarvojakaumakin osoittaa, että Vääpeli-
kilta ry on ennen kaikkea huollon erikoiskoulu-
tettujen aliupseerien yhdistys. Yhdistyksen jäse-
nistä alle neljännes on vääpelin-sotilasmestarin 
arvoisia kokeneita aliupseereja. Muilta jäseniltä 
yhdistyksen säännöt edellyttävät huollon kou-
lutusta.

Puolustusvoimien tuntemat aktiivit

Vääpelikilta ry:n aktiiviset jäsenet tunnetaan 
myös puolustusvoimien suunnassa. Kolme nel-
jäsosaa yhdistyksen reserviin kuuluvista jäse-
nistä (136) on ylennetty yhdistyksen toiminta-
aikana ja 65 jäsentä viimeisen viiden vuoden 
aikana.

Erinomainen ylennyshistoria selittyy osin sillä, 
että merkittävä osa Vääpelikilta ry:n uusista jä-
senistä on tutustunut yhdistyksen toimintaan 
MPK ry:n sotilaallisilla kursseilla, joille sotilas-
lääni on kutsunut perustamisvastuullaan ole-
viin joukkoihin sijoittuja reserviläisiä.

Jäseniä ympäri maan

Vääpelikilta ry:n jäsenet asuvat 38 eri kunnassa, 
lisäksi yksi jäsen asuu ulkomailla. Vaikka suurin 
osa jäsenistä on pääkaupunkiseudun suurista 
kaupungeista, niin jäseniä on myös mm. Hä-
meestä, Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta. Yhteen-
sä 38 jäsentä asuu Etelä-Suomen sotilasläänin 
ulkopuolella.

*  *  *  *

SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI 
KÄYTTÖÖN

Uusi nettipalvelu reserviläisille.

Reserviläisurheiluliitto on vuoden alussa 
avannut uuden reserviläisliikuntaa tukevan 
verkkopalvelun. Reserviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenet voivat kirjata lii-
kuntasuorituksensa nyt suoraan ilmaiseen net-
tipalveluun, jossa ne säilyvät järjestyksessä ja 
niiden kertymistä on helposti mahdollista seu-
rata. Nettipalvelusta löytyy myös mm. ohjeita 
reserviläiskuntoilijoille.

Omien tietojen syöttämisen lisäksi yhdistysten 
vastuuhenkilöt voivat syöttää testipisteitä oman 
yhdistyksensä jäsenille ja piirien vastuuhenkilöt 
voivat syöttää kenttäkelpoisuustestien tulok-
sia oman piirinsä yhdistysten jäsenille. Palvelu 
tulee jatkossa helpottamaan myös yhdistysten 
hallintoa koska Reserviurheiluliiton toimintalo-
makkeista  voidaan luopua.

Sisään jäsennumerolla

Sähköiseen kuntokorttiin kirjaudutaan osoit-
teessa http://www.resul.fi/kuntokortti

Kirjautumiseen tarvitaan käyttäjän jäsennume-
ro, joka löytyy jäsenkortista. Ensimmäisellä kir-
jautumiskerralla salasana on käyttäjän sukuni-
mi kirjoitettuna isoilla kirjaimilla. Ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään myös 



muuttamaan salasana tietoturvasyistä sekä täy-
dentämään tiedot sähköpostiosoitteella.

Reserviläisliitto arpoo kaikkien kuntokort-
tijärjestelmään vähintään kerran 31.3.2009 
mennessä sisään kirjautuneiden kesken viisi 
hotellilahjakorttia. Lisäksi eniten liikunta- ja 
ammuntasuorituksia em. ajankohtaan mennes-
sä kirjannut saa erikoispalkinnon.

Käyttö-ohjeet löytyvät jokaiselta alasivuilta 
toiminnon yhteydestä sekä sivuilta KUNTO-
KORTTI > KÄYTTÖ-OHJEET sivuston vasemmas-
ta reunasta. Lisätietoja kortin käytöstä antaa 
myös yhdistyksen liikuntajaoston johtaja Ris-
to Tarkiainen, puh. 0400 368 111, sähköposti: 
tarkiainenristo@elisanet.fi

*  *  *  *

RESERVILÄISLIITON UUSI 
JÄSENMERKKI MYYNTIIN

Jäsenmerkin voi tilata ennakkoon 
verkkosivuiltamme.

Uudessa jäsenmerkissä on kolme luokkaa

Reserviläisliitto ottaa käyttöön uuden kolmipor-
taisen jäsenmerkkijärjestelmän. Jäsenmerkin 
taso määräytyy jäsenyyden keston perusteella. 
Aluksi jäsenmerkin voi tilata vain yhdistysten ja 
piirien kautta.

  Timanttinen jäsenmerkki.

Vääpelikilta ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuut-
ta tilata jäsenmerkki jo ennakkoon verkkosivu-
jemme kautta. Jäsenillä on siten mahdollisuus 
saada uusi jäsenmerkki heti kun niiden toimi-
tukset alkavat keväällä. Ennakkotilaajat tuke-
vat samalla yhdistyksen toimintaa. Merkkejä 
voi tiedustella / tilata yhdistyksen sihteeriltä tai 
yhdistyksen internet-sivujen kautta.

*  *  *  *

TÄMÄN VUODEN AMPUMARATAVUOROT

Ampumataito on yksi reserviläisen perustaidoista.

MpKK:n 150 m rata Santahaminassa.

Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella jä-
senemme kaipaavat lisää ampumatoimintaa. 
Pääkaupunkiseudulla tilanne on itse asiassa 
varsin hyvä, jos vain tietää, minne ja milloin pi-
tää ilmoittautua. Tähän auttavat seuraavat net-
tiosoitteet:

- www.eskapat.net
- www.vantaanreservilaiset.fi
- www.tapiolanreserviupseerit.fi

Vuoroille ilmoittaudutaan  
ratavuorolle@luukku.com:in (tapahtumakalen-
teri) kautta keskiviikkoon klo.16.00 mennessä.

Maanpuolustuskoulutuksella on kuukausiam-
muntoja joihin ilmoittaudutaan 
www.maanpuolustuskoulutus.fi kautta.
Kaikki ratavuorot ovat johdettuja sekä Santa-
haminan johtosääntöjen mukaisia.

Vääpelikillalla on Töölössä sisäampumaradalla 
jokaisena sunnuntaina oma vuoro klo 12.00-
14.30, ilmoittautumiset Markku Niemiselle, 
p. 0400 709 782 tai mardes@kolumbus.fi 

Eskapat:n / EsRes:n, kuten myös MPK:n kivää-
ri- ja pistoolivuoroille löytyy myös laina-asei-
ta, joten oman aseen puuttuminen ei ole este. 
Myös yhdistyksen omalla vuorolla Töölössä on 
aktiivijäsenillä lähes aina kalustoa myös lainat-
tavaksi.

Kannattaa pitää ampumapäiväkirjaa jokaisesta 
tapahtumasta missä on ollut mukana koska se 
helpottaa asioimista Poliisiviranomaisen luona 
hankkimislupaa anottaessa.

*  *  *  * 



KESÄYÖN MARSSI KAIPAA 
TOIMITSIJOITA

Ilmoittautuneet saavat kertausharjoituskäskyn.

Tapahtuma on Puolustusvoimien, Suomen La-
dun, Suomen Sotilasurheiluliiton ja Reserviläis-
urheiluliiton yhteistyönä järjestämä kansain-
välinen massatapahtuma, joka on perinteisesti 
järjestetty Tuusulassa Hyrylän varuskuntaan ja 
Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin tukeutuen. 
Kesäyön marssi kuuluu kansainväliseen IVV-
tapahtumien (Internationaler Volkssportver-
band) verkostoon, joka järjestää tapahtumia yli 
30 maassa.

Hyrylän perinteikäs varuskunta on lakkautettu, 
ja tapahtuma on siirretty Vantaalle, jossa marssi 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Tapahtuma tarvitsee tekijänsä, ja Puolustus-
voimat käskee kertausharjoitukseen (KH) 4. – 
7.6.2009 reserviläisosaston, jonka tehtävänä on 
viimevuotiseen tapaan telttakylän pystytystä, 
marssireitin merkintää ja valvontaa, liikenteen 
ohjausta, vesihuoltopisteiden perustamista ja 
ylläpitoa ym. huollon- ja yleisiä järjestelytehtä-
viä. Mikäli tapahtuma saadaan purettua ja ka-
lusto on luovutuskuntoista (teltat kuivia jne.), 
kotiuttaminen tapahtuu jo 6.6.2009 illalla.

Kertausharjoitusosasto rekrytoidaan vapaaeh-
toisista reserviläisistä. Ilmoittautuminen kerta-
usharjoitukseen 25.3.2009 mennessä puhelimit-
se tai sähköpostilla: 
Niko Niemistö, puh. 050 5656 632, 
niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi 
 
Ilmoita seuraavat asiat:

- nimi
- syntymäaika
- sotilasarvo
- yhteystiedot (sähköposti ja puhelin)
- onko sinulla oma m91 varustus vai 
 tarvitsetko Puolustusvoimilta
       (jos tarvitset, kengän ja lakin nro ja hou- 
 sujen ja takin koko)

Ilmoittautuneet käsketään kertausharjoituk-
seen. Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta 
www.kesayonmarssi.fi tai Niemistöltä.

*  *  *  *

SOTIEMME VETERAANIT -KERÄYK-
SEN TEMPAUSPÄIVÄ

Tempauspäivä järjestetään tänä vuonna lauan-
taina 14.3., edellisvuosien tapaan Vääpelikilta ry 
osallistuu tapahtumaan lipaspartion muodossa 
kauppakeskus Itäkeskuksessa. Halukkaat voivat 
ilmoittautua Jouko Alaselle, puh. 0457 840 4911 
tai jouko.alanen@gmail.com

*  *  *  *

TULEVIA TAPAHTUMIA

Marssiharjoitus 1, Helsinki 5.4.2009.
Marssiharjoitus 2, Helsinki 19.4.2009. 
Marssiharjoitus 3, Helsinki 10.5.2009.
Marssiharjoitus 4, Helsinki 24.5.2009. 
Vääpelikilta ry:n toteuttama harjoitusmarssi 
Vanhankaupungin kosken alueella. Kokoontu-
minen Jokisuuntien parkkipaikalla.
Lisätiedot: Raimo Puotsaari, puh. 050 4147 088, 
raimo.puotsaari@luukku.com

Vääpelikurssi, Helsinki huhtikuu 2009. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin 
piirin kurssi. Kurssi on kohdennettu Etelä-Suo-
men sotilasläänin valitsemille sijoitetuille tai 
sijoituskelpoisille yksikön vääpeleille ja yksik-
köupseereille. Kurssin tavoitteena on kehittää 
reserviläisten osaamista yksikkönsä huollon 
johtamisessa. Kurssilla perehdytään perusyksi-
kön huollon eri osa-alueiden järjestämiseen ja 
yhteistoimintaan yksikön johdon kanssa. Kurssi 
muodostuu teoriailloista ja soveltavasta harjoi-
tuksesta Santahaminassa 17.-19.4.2009.
Kurssin toteutuksesta vastaa Vääpelikilta ry.
Lisätiedot: Ari Hautala, puh. 045 1142 058, 
ari.hautala@kolumbus.fi.



Puheenjohtaja

Timo Syrjänotko
Soukanahde 8 D 77
02360 Espoo
puh. 040 5552 821
ht.notko@fonet.fi

1. varapuheenjohtaja
Tiedotusjaoston johtaja

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

2. varapuheenjohtaja
Perinnejaoston johtaja

Juhani Keto-oja
puh.t. (09) 539 822
juhani.keto-oja@welho.com

Sihteeri
Kuljetusjaoston johtaja

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

Koulutusjaoston johtaja 
Maakuntajoukot-
yhteyshenkilö

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

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

VÄÄPELIKILLAN JOHTOKUNTA 2009
Liikuntajaoston johtaja

Risto Tarkiainen
0400 368 111
tarkiainenristo@elisanet.fi

Veteraanityön yhteyshenkilö

Jouko Alanen
puh. 0457 840 4911
jouko.alanen@gmail.com

Liikunta

Raimo Puotsaari
puh. 050 4147 088
raimo.puotsaari@luukku.com

Lääkintä

Terhi Latva-Käyrä
puh. 040 5690 048
terhilk@hotmail.com

Muu henkilöstö

Hengellinen työ

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

Rahastonhoitaja, 
Muonitusjaoston johtaja

Lassi Paavonkallio
puh. 040 5123 358
lassi.paavonkallio@
lp-mercatura.fi

Lippuvääpeli

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

YHDISTYKSEN INTERNET-SIVUT:

www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta

Kenttälääkintäkurssi, Helsinki huhtikuu 2009. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin 
piirin kurssi. Kurssi on kohdennettu Etelä-Suomen 
sotilasläänin valitsemille sijoitetuille lääkintäkou-
lutetuille reserviläisille sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tai alan opiskelijoille. Kurs-
sin tavoitteena on kenttälääkintätaitojen paran-
taminen torjuntakomppanian viitekehyksessä. 
Kurssi muodostuu teoriailloista ja soveltavasta 
harjoituksesta Santahaminassa 17.4.-19.4.2009.
Lisätiedot: Teemu Purojärvi, puh. 044 0331 270, 
teemu.purojarvi@welho.net

Talouskurssi, Helsinki huhtikuu 2009. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin 
piirin kurssi. Kurssi on kohdennettu Etelä-Suo-
men sotilasläänin valitsemille sijoitetuille talo-
ushuollon koulutuksen saaneille reserviläisille. 
Kurssin tavoitteena on perehtyä taloushuollon 
järjestelyihin ja talousryhmän taisteluun torjun-
takomppanian viitekehyksessä. Kurssi muodos-
tuu teoriailloista ja soveltavasta harjoituksesta 
Santahaminassa 17.-19.4.2009. Kurssille osallis-
tuvat henkilöt voivat suorittaa myös hygienia-
osaamistestin.
Lisätiedot: Kim Lehto, puh. 040 8684 706, 
kim@stadilainen.com
Joukkomuonituskurssi, Helsinki huhtikuu 2009. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin 
piirin kurssi. Kurssi on tarkoitettu joukkomuo-
nitustehtävistä kiinnostuneille henkilöille, jot-
ka ovat sijoitettavissa Helsingin maanpuolus-
tuspiirin Koulutus- ja tukiosaston taloushuollon 
tehtäviin. Kurssilla perehdytään kenttämuo-
nituskaluston käyttöön ja suurten joukkojen 
muonittamiseen. Osa koulutuksesta tapahtuu 
yhdessä reserviläisille suunnatun Talouskurssin 
kanssa. Käytännön harjoitus toteutetaan 17.-
19.4.2009 Santahaminassa. Kurssille osallistuvat 
henkilöt voivat suorittaa myös hygieniaosaa-
mistestin.
Lisätiedot: Kim Lehto, puh. 040 8684 706, 
kim@stadilainen.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.  


