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Hyvät kiltaveljet ja –sisaret

Kevät on vaihtunut kesäksi ja kesäkin kallistuu syksyksi.
Kulunut alkuvuosi oli täynnä toimintaa ja touhua. Tapahtumia on ollut niin 
paljon, että tuskin kukaan on kaikista selvillä. Ja muutoksia tulee nopeam-
min kuin vanhoja ehditään toteuttaa.
Johtokunnan kunnianhimoinen tavoite – soittaa jokaiselle jäsenelle – on 
loppuun suoritettu. Sihteerimme Timo Tuomi luo katsauksen asiaan toisaal-
la tässä kirjeessä. Kuitenkin jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että soittojen 
vastaanotto on ollut hyvin myönteistä ja moniin asioihin olemme saaneet 
uusia näkökantoja. Lopputulos julkistetaan syyskokouksessa.
Jo nyt on päätetty syyskokouksen ajankohta: se on torstaina marraskuun 12. päivänä. Paikka 
ja kellonaika ovat vielä avoinna. Ajankohdan olemme päättäneet jo nyt siksi, että silloin valta-
kunnallisen Lääkintäkilta ry:n varapuheenjohtaja, lääkintäeversti Matti Ponteva puhuu aiheena 
”Taistelustressin hallinnasta” ja esittää lisäksi 36 minuutin elokuvan. Tulemme kysymään teiltä 
ennakkoon osallistumisestanne, jotta osaamme hankkia oikeankokoisen tilan. Toivottavasti tilai-
suus sopii mahdollisimman monelle.

Kevään mittaan toteutettiin vääpelikurssi, josta saamme lukea toisaalla tässä kirjeessä.
Kyselyistä johtuen olemme hankkimassa killan omia paitoja. Asiaa hoitavat Ari Hautala ja Timo 
Tuomi. Pyrimme lähettämään sähköpostin välityksellä tiedot asiasta kuvan kera.

Killan edustajat ovat olleet monessa mukana, muonittajina, järjestyksen valvojina ja muissa teh-
tävissä. Siitä teille kaikille kiitos.
Toivon teille kaikille kaunista ja lämmintä loppukesää ja syksyä.

Tervehtien
Timo Syrjänotko
Puheenjohtaja
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YLIOPISTON TURVALLISUUS KIINNOSTI

Vääpelikilta ry järjesti 5.2.2009 vierailun, jolla 
tutustuttiin Helsingin Yliopiston varautumi-
seen etenkin tilaturvallisuuden näkökulmasta. 
Vierailun isäntänä toimi yhdistyksen jäsen, Hel-
singin Yliopiston turvallisuuspäällikkö Mikko 
Savela. 

Vierailulle osallistunut ryhmä sai kattavan ku-
van yliopiston todella monimuotoisesta turval-
lisuuskentästä. Korvaamattoman arvokkaiden 
kirjallisuuden kansallisaarteiden ja arvoraken-
nusten lisäksi yliopiston osana on useita yksiköi-
tä, mm. Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 
valvontalaitos, joiden hallussa oleva tieto ja ma-
teriaali vaativat korkeaa turvallisuustasoa. Har-
va vierailijoista oli myöskään tullut ajatelleeksi 
kuinka tärkeää hyvä maine ja sen turvaaminen 
on kansainvälisessä yliopistomaailmassa. 

Vierailu huipentui käyntiin yliopiston maan-
alaisissa tiloissa, joka antoi kuvan siitä millai-
sissa tunneliverkostoissa mm. kaupunkijääkärit 
koulutetaan taistelemaan pääkaupungin suo-
jaamiseksi.  

*  *  *  *

SOTIEMME VETERAANIT -KERÄYS 
KÄYNNISTYI NÄYTTÄVÄSTI

Sekä puolustusvoimat että reserviläisjärjestöt 
ovat viime vuosina tukeneet sotaveteraaneja 
etenkin vuosittain toteutettavien Sotiemme 
veteraanit -keräyksen kautta. Keräyksen tavoit-
teena on auttaa veteraaneja ja heidän lähio-
maisiaan selviytymään omassa kodissaan mah-
dollisimman pitkään tarjoamalla apua ja tukea. 
Vuosina 2007-2008 varoja on kerätty yhteensä 

6,5 miljoonaa euroa, joilla on tuettu noin 25000 
henkilöä. 

Vuoden 2009 keräys käynnistyi Talvisodan päät-
tymisen vuosipäivänä 13.3.2009 Helsingissä jär-
jestetyllä keräys- ja tiedotustapahtumalla, jossa 
puhui mm. sisäasiainministeri Anne Holmlund. 

Tilaisuuden yleisöosuus järjestettiin kauppakes-
kus Kampin edessä Narinkkatorilla, jossa Hel-
singin Sotilaskotiyhdistys jakoi ilmaista keittoa 
ohikulkijoille, Kaartin varusmiessoittajat esiin-
tyivät ja reserviläisjärjestöjen jäsenet keräsivät 
rahaa ohikulkijoilta. Keskellä kylmää talvipäivää 
järjestetty tilaisuus ei juuri houkutellut kiireisiä 
kaupunkilaisia pysähtymään torille pitemmäk-
si aikaa.  Ohikulkijoiden suuri määrä kuitenkin 
varmisti sen, että hyvällä asialla olleiden kerää-
jien lippaat täyttyivät nopeasti.

Järvenpäässä helikopteri vetonaulana

Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen keräystem-
pauspäivä järjestettiin lauantaina 14.3. eri puo-
lilla Suomea. Helsingin lisäksi Vääpelikilta ry:
n jäseniä oli mukana mm. Järvenpäässä, jossa 
keräyksen Keski-Uudenmaan piiripäällikkönä 
toimii Vääpelikilta ry:n rahastonhoitaja Lassi 
Paavonkallio. Puolustusvoimien Hughes 500 -
helikopteri houkutteli Järvenpään avaustapah-
tumaan yleisöä reilusti yli 300 henkeä ja kaiken 
kaikkiaan tapahtuma oli erittäin onnistunut.

Vääpelikilta ry sai kiitosta veteraanikeräyk-
sestä
 
Katajanokan Kasinolla järjestettiin 31.3.2009 
Sotiemme veteraanit -keräystä koskeva tiedo-
tus- ja palkitsemistilaisuus. Tilaisuuden aluksi 
keräyksen Helsingin ja Vantaan alueen piiri-



päällikkö Viljo Lehtonen esitteli keräyksen kes-
keisille toimijoille vuoden 2008 keräyksen tu-
loksia. 

Vuoden aikana oli järjestetty 756 keräyskertaa, 
joista varusmiehet olivat toteuttaneet 724. Ke-
räys oli tuottanut yhteensä 128629,83 euroa, 
joista 111000 euroa oli jaettu alueen veteraa-
nijärjestöjen kautta apua tarvitseville sotiem-
me veteraaneille. Keräykseen osallistuneet 17 
järjestöä keräsivät yhteensä 12420 euroa eli 9,6 
prosenttia koko keräyksen tuotosta. 

Merkittävä osuus keräyksen tuotosta syntyi ke-
räyskirjeiden avulla, jotka lähetettiin lehtien, 
mm. Helsingin Reservin Sanomien, lukijoille. 
Valtakunnallinen keräystulos oli noin 2,8 mil-
joonaa euroa.

Vääpelikilta ry:n jäsenet aktiivisia keräyksessä

Tilaisuudessa huomioitiin myös Sotiemme ve-
teraanit -keräykseen osallistuneita henkilöitä 
ja yhteisöjä. Vääpelikilta ry:n edustajana va-
rapuheenjohtaja Juha Parkkonen otti vastaan 
keräystuotteenakin olleen Ilmapuolustussor-
muksen. Myös Vääpelikilta ry:n jäsenet Lasse 
Seitavuopio ja Thuong Do palkittiin Ilmapuo-
lustussormuksella. Kaartin Jääkärirykmentissä 
ammattialiupseerina työskentelevä kersantti 
Do sai piiripäällikkö Viljo Lehtoselta erityiset 
kiitokset Hartwall-areenalla suoritetun varus-
mieskeräyksen esimerkillisestä johtamisesta.

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY:N PUHELINKAM-
PANJA SAATIIN PÄÄTÖKSEEN

Syksyllä 2008 järjestetty Vääpelikilta ry:n jäsen-

kysely osoitti, että jäsenet toivovat yhdistyksel-
tä aktiivisempaa ja tiiviimpää yhteydenpitoa. 
Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa koroste-
taankin jäsenhuollon merkitystä, jonka yhdeksi 
konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin henkilö-
kohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin vuo-
den aikana.

Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäsenet saivat 
tavoitettua kevään aikana puhelimitse lähes 
jokaisen yhdistyksen yli 160 jäsenestä. Puhelu-
jen avulla kartoitettiin tarkemmin kunkin jä-
senen aikaisempaa aktiivisuutta sekä toiveita 
yhdistyksen toiminnan suhteen. Jäsenille myös 
kerrottiin yhdistyksen tulevista tapahtumista 
ja muusta toiminnasta sekä yhdistyksen kautta 
saatavissa olevista tuotteista ja palveluista. Li-
säksi puhelun yhteydessä tarkistettiin jäsenten 
yhteystietojen ajantasaisuus.

Lähes jokainen oli tyytyväinen yhteydenottoon, 
samoin kuin tiedotukseen ja yhdistyksen ylei-
seen toimintaan. Varsinkin koulutustoimintaa 
maanpuolustuksen hyväksi pidettiin arvokkaa-
na asiana.  Suurin este yhdistyksen toimintaan 
osallistumiselle tuntui olevan oman vapaa-ajan 
riittämättömyys.

Kampanjan avulla saatiin tarkempia tietoja jä-
senten Vääpelikilta ry:n toimintaa koskevista 
toiveista ja odotuksista.  Tietoja hyödynnetään 
myös vuoden 2010 toiminnan suunnittelussa.  
Ajan tasalla olevat yhteystiedot mahdollista-
vat puolestaan entistä kattavamman ja tehok-
kaamman tiedottamisen yhdistyksen sisällä.

*  *  *  *

LÄÄKINNÄN KOULUTTAJAT TAYS:SSA

Vääpelikilta ry:n jäsen, reservin lääkintäyliker-
santti, Jari Peltonen on kouluttanut ja johtanut 
kenttälääkintäkursseilla vuodesta 2002 eripuo-
lilla Suomea. Kymijoki -harjoituksen kenttälää-
kintäkurssilla hän on ollut kouluttajana vuodes-
ta 2005 ja johtanut kurssin viime vuonna. 

Kymijoki 2009 -harjoituksen yhteydessä järjes-
tettävän kenttälääkintäkurssin suunnittelu- ja 
valmistelutilaisuus pidettiin Tampereen Yliopis-
tollisessa sairaalassa lauantaina 14.3.2009. Ti-
laisuuteen oli kutsuttu tämänvuotisen kurssin 
johtotehtäviin suunniteltuja henkilöitä sekä 
osallistujia viime vuodelta. Tilaisuuden tarkoi-
tuksena oli purkaa vuoden 2008 harjoituksen 



palautetta ja suunnitella tämän pohjalta vuo-
den 2009 kurssi ja miettiä koulutettavia aiheita 
sekä valmistella rasteja. Varsinainen harjoitus 
järjestetään 11.-13.9.2009 Pahkajärven harjoi-
tusalueella. 

Tilaisuudessa oli alustamassa ja esittämäs-
sä tervehdyksen Kymenlaakson piiripäällikkö 
Matti Mikkonen. Suunnittelu toteutettiin osin 
keskusteluna ja osin pienryhmissä. Paikalla ol-
leiden henkilöiden siviilikoulutus vaihteli lää-
käristä lukiolaiseen, joten keskustelut olivat an-
toisia ja esille saatiin paljon eri näkökulmia ja 
koulutustarpeita. Osalla osallistujista oli myös 
taustaa puolustusvoimista tai ulkomailta. Ma-
teriaali oli koottu selkeästi ja johdonmukaisesti 
kansioon, jossa oli myös hyvät kuvat harjoitus-
alueesta. Kuten kaikissa huollon harjoituksissa, 
myös tässä suunnittelutilaisuudessa kahvitus ja 
ruokahuolto toimi moitteettomasti! 

Lisätietoja Kymijoki 2009 -harjoituksen kenttä-
lääkintä kursssta on saatavissa kurssin johtajal-
ta, peltonenjari@kolumbus.fi tai MPKY:n järjes-
telmästä (kurssi no. 0800 09 11029).

Teksti: Heikki Pietilä 
Kuva: MPKY Kymenlaakson piiri

*  *  *  *

ALUETOIMISTO TYYTYVÄINEN 
TUUSULAN HUOLTOKURSSIIN

Tuusulassa järjestettiin 27.-29.3.2009 puolus-
tusvoimien MPK:lta tilaama kurssikokonaisuus. 
Taistelukoulun alueella järjestetyille huollon 
kurssille, torjuntajoukkueen kurssille ja viesti-
kurssille osallistui yhteensä noin 50 kutsuttua 
reserviläistä.

Huoltokurssille osallistuneille reserviläisille 
koulutettiin komppanian vääpelin tehtäviä, 
talousryhmän johtajan tehtäviä ja taisteluvä-
lineryhmän johtajan tehtäviä. Harjoitustyönä 
laadittiin huoltosuunnitelma. Koulutettavat 
hoitivat myös käytännön huoltopalvelutehtä-
viä koko viikonlopun ajan. 

Huoltokurssin teemana oli rakennuksiin tukeu-
tuminen. Kurssi toteutettiin Taistelukoulun au-
tohallilla, jonka pesuhallissa kaikki oppitunnit 
pidettiin. Esitysvälineenä käytettiin ainoastaan 
fläppitaulua sekä kansioon tulostettuja Power-
Point-esityksiä. Myös majoitus oli samassa tilassa. 
Kurssi oli aseistettu ja suojasi oman toimintansa 
mm. vartioinnilla. Viestikurssi rakensi komento-
paikalta puhelinlinjan autohalleille ja toi myös 
LV217M -radion kurssin viestivälineeksi.
Huoltokurssin valvojana toiminut majuri Sakke 
Hiukka selvitti seikkaperäisesti huollon järjeste-
lyjä Itä-Uudenmaan alueella. Myös alueupseeri 
yliluutnantti Jarmo Rytinkin kävi valistamassa 
kurssia useampaan otteeseen. Kurssin koulut-
tajina toimivat Keijo Kylmälä (kurssinjohtaja), 
Hannu Hämäläinen ja Ismo Saalsto.

Huoltokurssin koulutettavat olivat erittäin ak-
tiivisia ja oma-aloitteisia. Keskustelu ja koke-
musten vaihto oli hyvin vilkasta. Itä-Uuden-
maan aluetoimiston asettama harjoituksen 
johtaja majuri Antti Paavonperä totesi lyhyessä 
puheessaan päätöskahveilla aluetoimiston saa-
neen juuri sitä mitä tilasikin. 

*  *  *  *

JO PERINTEEKSI MUODOSTUNUT 
KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI SANTA-
HAMINASSA

Puolustusvoimien tilaama ja MPKY:n toteutta-
ma Kenttälääkintäkurssi järjestettiin perintei-
sesti huhtikuussa Santahaminassa. Kuten aikai-
sempinakin vuosina, myös nyt Santahaminassa 
oli muita huollon kursseja ja lukiolaisten turva-
kursseja. Kenttälääkintäkurssiin kuului viikon-
lopun lisäksi yksi teoriailta (8.4.) sekä lukuteh-
täviä eri kirjallisuusviitteiden pohjalta. 

Kurssi oli toteutettu PV-VEH harjoituksena ja 
perjantaina 11 kurssilaista saapui paikalle. Kurs-
silaiset varustettiin Radioniemen varastolta. 
Tämän jälkeen seurasi tietoisku potilaan tutki-



misesta ja sotavalmiustarkastus. Kurssi jaettiin 
kahteen toimivaan ryhmään, jotka saivat käskyt 
siirtyä ryhmitysalueelle ”komppanian vääpelil-
tä”. Toimivina ryhmänjohtajina toimivat kurs-
silaiset: vääpelikillan tuore jäsen, res. kersantti 
Nikolai Ylirotu ja toisen ryhmän res. korpr, en-
sihoitaja AMK Esa Åke. 

Ryhmistä toinen aloitti toiminnan lääkintäryh-
mänä perustaen torjuntakomppanian sidonta-
paikan ja alkoi valmistelut potilaita varten. Toi-
nen ryhmä siirtyi reserviin, eli valmistelemaan 
majoitustelttaa ja vammojen maskeeraukseen. 
Toimintaa jatkettiin lauantaiaamuun klo 2 asti. 
Aamulla tehtäviä vaihdettiin ja toimintaa jat-
kettiin iltapäivään saakka, jolloin res.ylik. Niko 
Huttunen kertoi kaatuneiden huollosta ja tähän 
liittyvästä toiminnasta. Tätä seurasi hammas-
lääkäri Maija Pohjolan tietoisku kasvonalueen 
vammoista ja hengitystien turvaamisesta näissä 
tilanteissa. 

Huoltotauon jälkeen toiminta jatkui taas si-
dontapaikan perustamisella uuteen paikkaan 
ja toisen ryhmän maskeerauksella. Tätä jatket-
tiin juuri sunnuntain puolelle ja tämän jälkeen 
halukkailla oli mahdollisuus seurata Kuvun 
kallioilta KaartJR 3.JK:n pimeäammuntoja. Uni 
houkutteli kuitenkin kaikkia enemmän ja jat-
koimme toimintaa aamulla klo 5. 

Kenttälääkintäkurssin johtaja, res.kers., terve-
ydenhoitaja AMK Teemu Purojärvi kommentoi 
kurssia loppupalautteessa seuraavasti: ”Uskoi-
sin, että kaikki saivat kuvan lääkintäryhmän 
toiminnasta sidontapaikalla, sekä oppivat poti-
laan tutkimista.”. Samalla hän muistutti, miten 
kädentaitojen harjaantuminen ensiavussa ja 
ensihoidossa tarvitsee säännöllistä harjoittelua 
ja kertaamista. 

Harjoituksessa käytettiin ensimmäistä kertaa 
uutta lateksilla kiinnittyvää ja vartalon liikkei-
siin mukautuvaa maskeeraustekniikkaa. Mas-
keeraustoimintaa ja potilaskuvausosastoa johti-
vat res. alikersantit lähihoitaja Jari Heinonen ja 
sairaanhoitajaopiskelija AMK Lotta Sormunen 
Vääpelikillasta. Majoitus- ja maskeerausryhmän 
koulutuksessa mukana oli myös sairaanhoitaja 
AMK Ossi-Petteri Huokuna. 

 
Kenttälääkintäjaosto haluaa kiittää vielä ker-
ran kaikkia yhteistyötahoja viikonlopusta! 

Teksti: Heikki Pietilä
Kuvat: Antti Kimiläinen

*  *  *  *

VÄÄPELIKURSSILLA VÄHÄN OPPILAITA

Helsingin aluetoimisto tilasi perustamisvastuul-
laan olevien joukkojen päällystölle useita soti-
laallisia huollon kursseja, jotka toteutettiin San-
tahaminassa 17.-19.4.2009. Lähes kaikki kurssien 
kouluttajat olivat Vääpelikilta ry:n jäseniä. 

Vääpelikilta ry:n kouluttajien kokonaan toteut-
tama vääpelikurssi oli suunnattu perusyksikön 
vääpelin tai yksikköupseerin tehtäviin sijoitetuil-
le ja sijoituskelpoisille reserviläisille. Valitettavasti 
kurssille osallistui vain muutamia puolustusvoimi-
en kutsumia reserviläisiä. Osallistuneiden moti-
vaatio oli kuitenkin rautainen ja myös annettuun 
koulutukseen oltiin tyytyväisiä. 

Kurssilla otettiin testikäyttöön koko talven ajan 
työstetty Vääpelin käsikirja, joka sai hyvän vas-
taanoton kurssilaisilta. Taskuun mahtuva monis-
tevihko korvasi aikaisemmin käytössä olleen van-
hentuneen opetusmateriaalin.
Oppilaiden palaute oli aikaisempien kurssien ta-



paan pääsääntöisesti positiivista. Yleisarvosanojen 
keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1-5. Kurssin johtajana 
toimineen Ari Hautalan mukaan kurssin kehit-
tämistä on kuitenkin jatkettava. Kurssin sisällön 
kasvaminen edellyttää mm. kurssin jakamista pe-
rus- ja jatkokursseiksi.

Vääpelikurssin kanssa samaan aikaan järjestet-
tiin myös yksikön varapäälliköille ja joukkueen-
johtajille suunnattu Johtajien huoltokurssi. Juha 
Parkkosen johtaman kurssin tavoitteena oli antaa 
jalkaväen reservin johtajille käsitys huollon erityis-
piirteistä perusyksikön ja joukkoyksikön tasolla. 

Koulutuksen osallistui toista kymmentä nuorta 
reservin upseeria ja aliupseeria, joista useimmilla 
oli tehtävä asutuskeskustaisteluun sopivissa yksi-
köissä. Suuri osa kurssin luennoista ja maastossa 
tapahtuneesta harjoittelusta toteutettiin yhdessä 
Vääpelikurssin kanssa.

Koulutettavat olivat tyytyväisiä koulutuksen 
toteutukseen vaikka palautteissa toivottiinkin 
enemmän maastossa tapahtuvaa harjoittelua. 
Parhaaksi osa-alueeksi arvioitiin kurssin johtajan 
toiminta (4,8) ja heikoimmaksi ennakkoinfo kurs-

sista sekä yleisjärjestelyt (3,7). Kurssin yleisarvosa-
na oli 4,4 asteikolla 1-5. 

Kurssien pienestä osallistujamäärästä kärsi eniten 
talouskurssi. Puolustusvoimien lähettämiin kut-
suihin osallistua kurssille vastasi myönteisesti vain 
pari henkilöä ja kurssi jouduttiin peruuttamaan. 
Kenttälääkintäkurssi voitiin toteuttaa kuitenkin 
suunnitellusti. 

*  *  *  *

KEVÄTKOKOKOUKSESSA EI 
YLLÄTYKSIÄ

Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
järjestettiin 22.4.2009 Töölöntorinkadun audito-
riossa. Kokoukseen osallistui yhteensä 18 yhdis-
tyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi yhdistyksen puheenjohtaja Timo Syrjänotko.
Varsinainen kokous sujui ilman yllätyksiä. Va-
rapuheenjohtaja Juha Parkkonen esitteli koko-
ukseen osallistuneille jäsenille Vääpelikilta ry:n 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodel-
ta 2008 ja ne hyväksyttiin yksimielisesti. Sisällön 
sijaan huomiota herätti toimintakertomuksen 
normaalia näyttävämpi ulkoasu. Värikuvilla elä-
vöitetty toimintakertomus oli osa materiaalia, 
jolla Vääpelikilta ry osallistui Reserviläisliiton 
malliyhdistyskilpailuun. Toimintakertomusta voi-
daan käyttää yhdistyksen esittelyyn myös muille 
sidosryhmille.

Kaartin Jääkärirykmentissä huoltopalvelualan 
koulutuksesta vastaava vääpeli Jyrki Surkka piti 
ennen varsinaista kokousta omiin kokemuksiinsa 
perustuvan esitelmän huoltopalvelualan kehityk-
sestä kansainvälisissä operaatioissa. Yli kahden-
kymmenen vuoden aikana Libanonissa, Make-
doniassa, Bosniassa ja Kosovossa palvellut Surkka 
toi selkeästi esiin mm. kansainvälisten huolinta-
yritysten merkityksen korostumisen kansainväli-



sissä sotilasoperaatioissa. Tasavallan presidentille 
ja puolustusvoimien komentajallekin kokanneen 
huoltopalvelualan ammattilaisen kokemukset he-
rättivät runsaasti kysymyksiä etenkin rauhanturva-
tehtävissä palvelleiden kuulijoiden keskuudessa.  

Kevätkokouksen yhteydessä julkistettiin myös 
Vuoden vääpeli 2008. Vuosittain myönnettävän 
kunnianimikkeen ja kiertopalkinnon sai tällä ker-
ralla vuodeksi haltuunsa Juha Parkkonen. Valinnan 
perusteena oli hänen monipuolinen ja tulokselli-
nen toimintansa yhdistyksen hyväksi. Parkkonen 
on Vääpelikilta ry:n varapuheenjohtaja ja hän 
toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2003 
- 2008.  Vuoden vääpeli 2007 oli Teijo Junnola.

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY HANKKI VAROJA 
MUONITTAMALLA
 
Espoon Laaksolahden urheilukeskuksessa jär-
jestettiin 17.5.2009 Espoonkruunu Oy:n Kevät-
kimara. Vääpelikilta ry hoiti koko tapahtuman 
muonituksen Soini Hyttisen komennossa. 

Ruoka sai runsaasti kehuja ja kyllä se ilmeisen 
hyvää olikin, sillä kaikki syötiin viimeiseen her-

neeseen asti. Markku Niemisen komentoryhmä 
huolehti järjestyksenpidosta.

*  *  *  *

YLENNYKSIÄ 4.6.2009

Etelä-Suomen sotilasläänin valvonnassa olevista 
reserviläisistä ylennettiin yli 800 puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä 4.6.2009. Vääpelikilta 
ry:n jäsenistä ylennettiin mm. Teemu Purojärvi 
ylikersantiksi ja Kristian Ukkonen kersantiksi. 
Onnittelut kaikille ylennetyille!

*  *  *  *

UUSI YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ 
KÄYTTÖÖN

Puolustusvoimat ottaa 1.7.2009 käyttöön uuden 
Yleisen palvelusohjesäännön (YLPALVO), joka luo 
yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puo-
lustusvoimien sotilashenkilöstölle. Ohjesääntö 
rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee 
puolustusvoimien arvopohjaa. Ohjesäännössä on 
perusteet puolustusvoimien henkilöstörakentees-
ta, palvelusmääräyksistä, varuskuntajärjestelyistä, 
turvallisuustoiminnasta, terveydenhuollosta, tie-
dotustoiminnasta, viestinnästä ja perinteisistä so-
tilaallisista tilaisuuksista. 

Ennakkoon eniten huomiota on herättänyt se, että 
uuden ohjesäännön mukaan ilman päähinettä ei 
tervehdittäessä enää viedä kättä ohimolle vaan 
tervehtiminen tapahtuu kumartamalla tai nyök-
käämällä. Monille varttuneemmille reserviläisille 
uudistus on helpotus koska “tyhjään päähän ve-
täminen” on tuntunut vieraalta ja teennäiseltä. 

Vanhaan käytäntöön palattiin myös nimikkeissä. 
Aikaisemmin perusyksikön (esim. komppanian) 
päällikön suoranaisena alaisena yksikön hallintoa 
ja huoltoa hoitavaa sotilasta nimitettiin yksikkö-
upseeriksi. Uudessa ohjesäännössä nimikkeeksi on 
palautettu vanha perusyksikön vääpeli. Ohjesään-
nön mukaan hän vastaa yksikön sisäjärjestyksestä 
sekä kiinteistön ja kaluston hoidosta. Perusyksi-
kön vääpeli huolehtii myös omalta osaltaan kurin 
ja järjestyksen ylläpidosta sekä hengen luomisesta 
yksikössä. 

Uusi Yleinen palvelusohjesääntö on ladattavissa 
mm. puolustusvoimien internet-sivuilta 
www.mil.fi



TULEVIA TAPAHTUMIA

VIERAILU VUOSAAREN SATAMAAN
Vääpelikilta ry:n organisoi vierailun Vuosaaren 
satamaan 27.8.2009 klo 14.00. Vierailun isäntä-
nä toimii Vuosaaren satamakeskuksen liikenne-
päällikkö Göran Kumlin.
Lisätiedot: Timo Syrjänotko, puh. 040 5552 821, 
ht.notko@fonet.fi. 

RESERVILÄISLIITON PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA 
KENTTÄKELPOISUUSTESTIT
Vääpelikilta ry:n osallistuu Reserviläisliiton per-
heliikuntapäivään yhdessä Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ry:n kanssa lauantaina 5.9.2009.
Töölönlahden rannalla järjestettävään tapahtu-
maan. Tapahtuman ohjelma ja sisältö esitellään 
tässä lehdessä. Tilaisuudessa on mahdollisuus il-
moittautua myös 9.9. järjestettävään Cooperin 
testiin sekä 10.9. järjestettävään lihaskuntotes-
tiin. Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh. 0400 368 
111, tarkiainenristo@elisanet.fi

KURSSIVÄÄPELIKURSSI (0400 09 12050)
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin 
piiri järjestää Santahaminassa 19.-20.9.2009 
koulutusta kurssin, jonka tavoitteena on antaa 
valmiuksia toimia MPK:n toteuttamien kurs-
sien vääpeleinä. Kurssilla käsitellään kurssien 
hallintoa, huoltoa ja käytännön toteuttamista. 
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com.

SANTAHAMINA 200 VUOTTA SOTILASSAARENA
PE 4.9.2009 Joukko-osastojen (KAARTJR, PSPR, 
SLRR) toimintanäytöksiä klo 13-18
PE 4.9.2009 klo 20 Kenttähartaus. Sotilaskodin 
ranta. Opastus portilta.
LA 5.9.2009 Joukko-osastojen (KAARTJR, PSPR, 
SLRR) toimintanäytöksiä klo 10-16
Lisää tietoa osoitteesta www.santahamina.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.  

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


