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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvät kiltaveljet ja – sisaret

Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja katseet luodaan kohti tulevaa. 
Kulunut vuosi oli toiminnallisesti paljon edeltäjänsä kaltainen. Jäsenky-

selyä analysoitiin ja tuloksia kartoitettiin selvän mielipidekuvan saamisek-
si. 
 Marraskuisessa killan syyskokouksessa oli tavanomainen johtokun-
nan valinta erovuoroisten tilalle. Tällä kertaa johtokunnan kokoa pienen-
nettiin toimivuuden parantamiseksi. Pienempi johtokunta on myös entistä 
helpompi saada päätösvaltaiseksi. Uusi johtokunta on seuraava: Puheenjohtaja Timo Syrjänotko, 
Juha Parkkonen, Juhani Keto-oja, Ari Hautala, Markku Nieminen, Timo Tuomi, Risto Tarkiainen, 
Heikki Pietilä, Thuong Do. Lassi Paavonkallio on edelleen tiliasioista vastaava henkilö. 
Vierailuja ei kovin montaa kuluvana vuotena tapahtunut, mutta ensi vuonna yritetään uudel-
leen.
 Veteraanityö on nyt jonkinlaisessa murrosvaiheessa. Keräyksiä järjestetään kovalla innolla 
antaumuksella, mutta taas lehdistössä kirjoitetaan kovin siitä, että veteraanijärjestöillä on paljon 
omaisuutta kiinnitettynä ja se pitäisi nyt vapautta elossa olevien viimeisten veteraanien parhaak-
si. Asia on mielenkiintoinen. Jos omaisuutta todella on, niin miksi kerätä lisää. Asiaa tutkitaan ja 
me itse kukin seuraamme asian kehitystä suurella mielenkiinnolla.
 Sähköinen kuntokortti on otettu yhdistyksemme osalta vastaan siten, että n. 10% jäse-
nistöstä on rekisteröitynyt käyttäjiksi. Tämäkin on hyvä tulos, koska koko maassa ei ole päästy 
vastaavaan lukuun. Ensi vuoden alusta kannusteita on lisää, kannattaa lukea tämän vuoden vii-
meinen Reserviläinen –lehti. Samassa lehdessä on juttu myös Reserviläiskierroksesta, joka toteu-
tetaan ensi vuoden aikana.
 Kevään toinen tapahtuma, vääpelikurssin lisäksi, tullee olemaan Risto Tarkiaisen järjestämä 
kuntotesti – ohjelma. Tässä ohjelmassa arvioidaan yhdistyksemme jäsenten lihas- ja kestävyyskun-
to, lihaskuntotesti toteutetaan Saunapirtillä Vuosaaressa ja juoksutesti integroidaan reserviläis-
ten kenttäkelpoisuustapahtumaan Santahaminassa keväällä. Tästä lisää yhdistyksen tiedotteissa 
ensi vuoden alussa.
 Tarkoitus on myös jalkautua pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, edes yhden kerran tulevan 
vuoden aikana. Sillä tavalla voimme pitää yhteyttä niihin jäseniimme, jotka asuvat toisilla paikka-
kunnilla.
 Killan kevätkokous pidetään vanhassa paikassa 15.04.2010. Ohjelmasta lisää myöhemmin. 
Varatkaa jo nyt aika allakastanne.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille!

Timo Syrjänotko
Vääpelikilta ry
puheenjohtaja
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PELIKILTA



SOINI HYTTINEN 50 VUOTTA

Vääpelikilta ry:n perustajajäsenelle standaari.

Vääpelikilta ry:n perustamiskirjan ensimmäinen 
allekirjoittaja Soini  Hyttinen juhli 50-vuotispäi-
väänsä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 
saunapirtillä Vuosaaressa.

Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja Timo 
Syrjänotko (vas) onnittelee päivänsankaria. 
Taustalla Teijo Junnola.

Vääpelikilta ry:n edustajat puheenjohtaja Timo 
Syrjänotkon johtamana kävivät 21.8.2009 on-
nittelemassa  yhdistyksen perustajajäsentä ja 
luovuttivat hänelle Vääpelikilta ry:n pöytästan-
daarin numero 2. Päivänsankarille luovutettiin 
myös uusi yhdistyksen logolla varustettu pikee-
paita.

*  *  *  *

VIERAILU VUOSAAREN SATAMAAN

Osallistujia runsaasti eri yhdistyksistä.

Vääpelikilta ry:n järjestämään tutustumiskäyn-
tiin Vuosaaren Satamaan 27.08.2009 osallistui 
eri reserviläisyhdistyksistä 23 henkeä.

Isäntänä toimi liikennepäällikkö Göran Kumlin. 
Tilaisuus alkoi kahvituksella ja aika perusteelli-
sella sataman esittelyllä sitä varten varatussa ti-
lassa. Itse suljetulle satama-alueelle ei ole mah-
dollisuutta sivullisten päästä ja kevyt liikenne 
on kokonaan kielletty.

Esityksen aikana ja sen jälkeen virisi vilkas kes-
kustelu sataman toiminnasta normaalioloissa ja 
erilaisissa kriisitilanteissa.

Sataman kapasiteetista on vain osa käytössä, 
koska vallitseva taloudellinen taantuma on vä-
hentänyt kaikkea logistiikkaan kuuluvaa toi-
mintaa.

*  *  *  *

MAASTOENSIAPUKURSSI 
SANTAHAMINASSA 23.-25.10.2009

Lokakuun lopussa järjestettiin kaikille avoin 
viikonlopun kestänyt ensiapukurssi, jossa keski-
tyttiin maastossa tapahtuvien vammautumisten 
ehkäisyyn ja ensiapuun.

Samassa yhteydessä ajettiin sisään uusia lää-
kinnän kouluttajia, joille kyseinen viikonloppu 
oli ensimmäinen ”kova keikka” kouluttajana. 
Kurssilaisia saapui kahdeksan, joista osa oli suo-
rittanut varusmiespalveluksen, ja osa oli siviilin 
terveydenhuoltokoulutettuja.
Koulutus alkoi varusteiden kuittaamisella ja 

kylmän aiheuttamien vammojen ehkäisystä 
ja ensiavusta kertovalla luennolla ja turvalli-
suusluennon jälkeen oli aika siirtyä maastoon 
majoitusalueelle. Sopu antoi sijaa ja majoitus-
käyttöön varattu esikuntateltta palveli hyvin 
tarkoitustaan. Kipinävuorojen jakokin sujui 
lähes ongelmitta, tosin lääkintäkursseilla on 
jo perinteenä että kamiina on aamulla kylmä. 



Hyvin nukutun yön jälkeen oli kuitenkin hyvä 
aloittaa kouluttautuminen toden teolla.

Lauantai aloitettiin luentosarjalla, jossa ensin 
käytiin läpi loukkaantuneen lämpimänäpito 
sekä lämpöuupumus. Tämän jälkeen siirryttiin 
olennaiseen eli ABC-ohjeistukseen ensiavus-
sa. Tämä pitää sisällään potilaan tutkimisen 
tärkeysjärjestyksessä ilmateiden avaamisen ja 
hengityksen tarkkailun kautta verenkierron 
turvaamiseen. Asia on ammattilaispiireissä jo 
arkipäivää, mutta maallikoille tätä uutta kul-
taista ohjenuoraa ei vielä olla saatu vietyä käy-
tännössä. Palovammojen ensiapua käsitelleen 
luennon jälkeen oli aika siirtyä lounaan kautta 
maastoon harjoittelemaan.

Maastossa harjoiteltiin käytännössä luennoilla 
opittua loukkaantuneen tutkimista ABC-me-
netelmän avulla. Tähän liittyen harjoiteltiin 
hengityksen tukemista ja avustamista, sekä 
hengitysteiden avaamista. Suuria verenvuoto-
ja harjoiteltiin tyhdyttämään painesiteen sekä 
kiristyssiteen avulla. Tämän lisäksi lämpimä-
näpitoa harjoiteltiin muun muassa käärimällä 
loukkantunut huopiin. Päivän lopuksi kaikkea 
opeteltua harjoiteltiin pimeässä. Tätä varten 
erilaisia vammautuneita sijoitettiin metsään pi-
meyteen, jotka tuli osata hoitaa oikein sen jäl-
keen kun ne oli ensin löydetty. 

Harjoitus sujui loistavasti ja koko päivä sai kii-
tosta johdonmukaisuudesta ja nousujohteisuu-
desta. Iltanuotion jälkeen oli taas aika aloittaa 
kipinävartiot ja siirtyä levolle. Aamun kertauk-
sen jälkeen oli vuorossa kauan odotettu bruns-
si, jota seurasi kaluston ja henkilöstön huolto ja 
varusteiden luovutus. Palautekeskustelun jäl-
keen olikin aika jakaa todistukset ja toivottaa 
kaikki tervetulleiksi seuraavalla kerralla. Uudet 
kouluttajat suoriutuivat tehtävästä loistavasti ja 

näin ollen lääkinnän kouluttajien osalta tulevai-
suus näyttää valoisalta.

Teemu Purojärvi
kurssin johtaja

*  *  *  *

PERUSTAMISRYHMÄT KOVILLA

Syksyn turvakurssit perustettiin Radioniemessä.

Santahaminassa järjestettiin 23.-25.10.2009 usei-
ta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulu-
tustapahtumia, joihin sisältyi sekä sotilas- että 
siviilikursseja. Oppilasvahvuudeltaan suurim-
mat olivat neljä lukiolaisten turvakurssia, joille 
osallistui noin 240 oppilasta pääkaupunkiseu-
dulta.

Kurssien varustaminen jouduttiin tällä kerralla 
varusvaraston sijaan toteuttamaan Radionie-
messä. Mittavan perustamis- ja purkutehtävän 
toteutti Helsingin maanpuolustuspiirin koulu-
tus- ja tukiyksikön (KOTU-yksikkö) perustamis-
ryhmät kurssien kouluttajien tukemana. Perus-
tamisryhmissä on mukana runsaasti Vääpelikilta 
ry:n jäseniä.

Saapuu ensimmäisenä, lähtee viimeisenä  

KOTU-yksikön perustamistehtäviin sitoutuneis-
ta useimmat ovat jo hieman iäkkäämpiä aktiive-
ja, jotka haluavat edelleen tukea vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. Perustamisryhmien 
suurella työpanoksella vapautetaan sekä MPK:
n että puolustusvoimien henkilöstöä koulutuk-
sen suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.

Erkki Joukainen lajittelee maastopukuja.

Sunnuntaina ensimmäisten kurssien koulutta-
jat ja oppilaat pääsivät kotiin jo puolenpäivän 



aikaan. Perustamisryhmien tehtävät sen sijaan 
jatkuivat iltamyöhään. Kun kurssit olivat luo-
vuttaneet varusteensa, aloitettiin vaatetusma-
teriaalin lajittelu ja laskeminen. Varusvarastolle 
palautettavat varusteet täytyi myös pakata la-
vahäkkeihin valmiiksi kuljetusta varten. Lopuk-
si tilat vielä lakaistiin ennen siirtymistä Sotilas-
kotiin.
 
Tehtäviä löytyy kaikille 

Koulutus- ja tukiyksikössä on tehtäviä kaikille, 
jotka haluavat osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön. Perustamisryhmiin tarvitaan 
jatkuvasti lisää jäseniä ja myös muihin tuki- ja 
huoltotehtäviin on mahdollisuus hakeutua. 
Tehtävät sopivat hyvin myös iäkkäämmille hen-
kilöille eikä sotilaskoulutusta vaadita. 

*  *  *  *

TAISTELUSTRESSIÄ KOKEVAT KAIKKI

Syyskokousesitelmä täytti auditorion.

Vääpelikilta ry:n syyskokous järjestettiin 
11.11.2009 tutussa ympäristössä Töölöntorinka-
dun auditoriossa. Kokoukseen ja sitä edeltä-
neeseen lääkintäeversti Matti Pontevan esitel-
mätilaisuuteen osallistui runsas joukko jäseniä 
ja asiasta kiinnostuneita.

Eversti Ponteva esitteli puolustusvoimien vuon-
na 2000 valmistuneen koulutuspaketin “Tuli-
kaste”, jonka toteuttamisessa hän oli toiminut 
asiantuntijana. Valitettavasti koulutuspakettiin 
kuuluvaa 36 minuuttia pitkää elokuvaa ei ollut 
mahdollista esittää tällä kerralla. Opetuselo-
kuva voitti vuonna 2000 vuoden parhaan soti-
laselokuvan palkinnon alan tärkeimmällä kan-
sainvälisellä sotilasalan filmifestivaalilla Italian 
Braccianossa.

Eversti Pontevan esitelmä antoi hyvän käsityk-
sen niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä 
taistelukentällä sekä niistä merkeistä, joita tais-
telustressi aiheuttaa yksilöissä ja joukossa. Tais-
telustressistä kärsivät kaikki, etenkin juuri ennen 
taistelua, mutta kokeneilla taistelijoilla stressin 
määrä putoaa taistelun alkaessa. Esitelmässä kä-
siteltiin myös stressireaktioiden hoitoa, paniikin 
ehkäisemistä ja niitä tapoja, joilla johtaja voi yl-
läpitää joukon henkistä toimintakykyä. 

Sihteeri ja puheenjohtaja.

Johtokunta supistui kahdeksaan jäseneen 

Esitelmän ja kahvitauon jälkeen alkoi Vääpe-
likilta ry:n syyskokous, johon osallistui 28 yh-
distyksen jäsentä. Vuoden 2010 toimintasuun-
nitelmassa mm. sotilasliikunta ja hengellinen 
työ ovat aikaisempia vuosia näkyvämmin esillä. 
Talousarvion kannalta suurimpia hankkeinta 
ovat huollon varusmiesjohtajille suunnatut tie-
dotustilaisuudet ja varainhankinnan muonitus-
talkoot. Molemmat suunnitelmat hyväksyttiin 
johtokunnan esittämässä muodossa. Yhdistyk-
sen jäsenmaksu päätettiin myös pitää edellisen 
vuoden tasolla 29 eurossa huolimatta siitä, että 
piirin jäsenmaksu nousee ensivuonna.

Henkilövalintojen osalta syntyi enemmän kes-
kustelua. Johtokunnan toiminnan tehostami-
seksi johtokunta päätettiin pienentää 8 jäse-
neen. Vanhoista, erovuorossa olleista jäsenistä 
valittiin uudelleen Ari Hautala, Timo Tuomi ja 
Markku Nieminen. Neljännestä paikasta äänes-
tettiin ja uudeksi johtokunnan jäseneksi tuli va-
lituksi 22-vuotias kersantti Thuong Do.  

Kaksi uutta vääpeliristiä

Varsinaisen kokouksen jälkeen suoritettiin pal-
kitsemisia. Yhdistyksen puheenjohtaja Timo 
Syrjänotko ja entinen puheenjohtaja Juha Park-
konen saivat yhdistyksen pöytästandaarit.Vää-
pelikilta ry:n toiminnassa aktiivisesti ja pitkäai-
kaisesti toimineista jäsenistä Ari Hautalalle ja 
Lassi Paavonkalliolle luovutettiin Vääpeliristit. 
Vääpelikilta ry perusti vuonna 2005 ansiomer-
kin, joka voidaan myöntää yhdistyksen pitkä-
aikaisille, ansioituneille jäsenille. Vääpeliristin 
myöntäminen edellyttää vähintään seitsemän 
vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä yhdistyksessä 
sekä ansiokasta toimintaa yhdistyksen hyväksi 



ja sen toimintaperiaatteita edistäen. Vääpeli-
ristiä ei voi myöntää yhdistykseen kuulumatto-
malle henkilölle tai järjestölle ja yhteisölle. 

Vääpeliristeillä palkitut Lassi Paavonkallio ja Ari 
Hautala.

*  *  *  * 

UUSIA KURSSIVÄÄPELEITÄ
KOULUTUKSESSA

Hygieniapassi osana kurssia.

Helsingin maanpuolustuspiirin huollon toimi-
ala järjesti 28.11.2009 Santahaminassa koulu-
tuspäivän henkilöille, jotka toimivat tai ovat 
kiinnostuneita toimimaan Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen toimeenpanemilla kursseilla 
vääpeleinä. Osa kurssin oppilaista ja lähes kaik-
ki kouluttajat olivat myös Vääpelikilta ry:n jä-
seniä.

Koulutuspäällikkö Harri Kaijansinkko koulutti
tukipyynnön oikeaa laatimista.

Kurssilla mm. tutustuttiin kurssivääpelin laa-
jaan tehtäväkenttään, käytiin läpi kurssien tu-
kipyynnön laatiminen sekä oikea toimintatapa 

eri varastoilla, autohalleilla  ja muonituskeskuk-
sessa. Koulutuksessa korostettiin kurssin vääpe-
lin tiivistä yhteistyötä kurssin johtajan kanssa ja 
terveen “talonpoikaisjärjen” käyttöä käytän-
nön toiminnassa. Kurssivääpelin tehtävänä on 
huolehtia siitä, että kurssin yleisjärjestelyt toi-
mivat ja edellytykset tehokkaalle oppimiselle 
ovat olemassa.

Kurssin suunnittelussa oli hyödynnetty niitä 
kokemuksia, joita Vääpelikilta ry:n aktiiviset 
kouluttajat eri puolilla Suomea ovat saaneet 
järjestäessään vastaavia kursseja omissa maan-
puolustuspiireissään. Koulutusmateriaalin avoin 
vaihtaminen on osoittautunut tehokkaaksi ta-
vaksi kehittää koulutuksen laatua.

Kurssilaiset olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa 
koulutukseen ja kehuivat monipuolista materi-
aalia, kouluttajia ja yleisjärjestelyitä. Kokonais-
arvosana oli yli 4,8 (1-5 asteikolla). Kehittämis-
kohteena pidettiin lähinnä kurssin pidentämistä 
siten, että myös monipuoliseen käytännönhar-
joitteluun olisi mahdollisuus.

Hygieniaosaamistesti piti jännityksessä  

Kurssivääpelikurssin oppilailla oli mahdollisuus 
osallistua myös Santahaminassa järjestettyyn 
hygieniaosaamistestiin. Koska kurssivääpelit 
huolehtivat yleensä myös kurssien ruokailujen 
järjestämisestä, on heille etua ns. hygieniapas-
sista, joka vaaditaan pakkaamatttomien elintar-
vikkeiden parissa työskenteleviltä henkilöiltä. 
Testi järjestettiin osana  Helsingin maanpuolus-
tuspiirin toteuttamaa Hygieniapassikurssia.

Osa osallistuneista jännitti selvästi testiä etu-
käteen. Kurssien oppilaille oli järjestetty vain 
yksi vapaaehtoinen luentoilta aiheesta ja val-
mistautuminen testiin tapahtui pääsääntöisesti 
itseopiskeluna verkkomateriaalin avulla. Jän-
nittäminen osoittautui kuitenkin turhaksi sillä 
kaikki läpäisivät testin vaikka täysiä pisteitä ei 
tällä kerralla saanutkaan kukaan.  

*  *  *  *



KOULUTTAJIA PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
ULKOPUOLELTA HUOMIOITIIN

Neljä uutta luutnanttia yhdistykseen.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja MPK:
n Helsingin maanpuolustuspiirin yhteinen itse-
näisyyspäivän palkitsemistilaisuus järjestettiin 
Pääesikunnassa jo 4.12.2009. Vääpelikilta ry:n 
esityksestä huomioitujen reserviläisten joukossa 
oli tällä kerralla myös muutamia pääkaupunki-
seudun ulkopuolella asuvia yhdistyksen jäseniä, 
jotka ovat kuluneina vuosina olleet mukana to-
teuttamassa huollon koulutusta omien maan-
puolustuspiiriensä alueilla. 

Itsenäisyyspäivänä Vääpelikilta ry:n jäsenistä 
Hannu Hämäläiselle myönnettiin Reserviläislii-
ton hopeinen  ansiomitali sekä Jouko Alaselle 
ja Jyrki Aikkolle liiton pronssinen ansiomitali.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 2. luokan 
ansiomerkillä palkittiin Timo Hietala, Ari Hau-
tala, Terhi Latva-Käyrä ja Hannu Hämäläinen 
(Uusimaa) sekä 3. luokan ansiomerkillä Marko 
Silvander (Varsinais-Suomi) ja Jari Järvi (Etelä-
Häme). Piirin 3. luokan ansiomerkki myönnettiin 
myös Vääpelikilta ry:n yhteistyökumppaneista 
Marko Sipuralle (Päijät-Hämeen maanpuolus-
tuspiiri) ja Herman Ljungbergille (yhdistyksen 
tilintarkastaja).

Piiripäällikkö Mauri Väänänen luovutti 
Markku Niemiselle ja Erkki Joukaiselle 
Maanpuolustusmitalit soljella.

Lisäksi Helsingin maanpuolustuspiiri palkitsi yh-
distyksen jäsenistä Erkki Joukaisen ja Markku 
Niemisen Maanpuolustusmitalilla soljen kera. 

 Ylennyksiä aikaisempaa enemmän

Ylennysten määrä lisääntyi edellisistä vuosista. 
Reserviupseereja ylennettiin 1118 kappaletta 
eli lähes puolet enemmän  kuin vuotta aikai-
semmin. Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja 
ylensi yhteensä 503 aliupseeria ja miehistöon 
kuuluvaa reserviläistä. Ylennysten määrä seu-
raa kertausharjoitusten määrän kehitystä.

Vääpelikilta ry:n jäsenistä ylennettiin mm. Han-
nu Hämäläinen, Juha Parkkonen, Juha Tiai-
nen ja Mikael Wathén luutnanteiksi, Jari Järvi 
ylivääpeliksi, Niko Huttunen vääpeliksi, Soini 
Hyttinen ja Nikolai Ylirotu ylikersanteiksi, Juha 
Hokkanen kersantiksi ja Timo Tuomi alikersan-
tiksi.

*  *  *  *

PIIRIN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALAN-
PALVELUS LEPPÄVAARAN KIRKOSSA

Paikalla oli 200-300 henkeä.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n itsenäi-
syyspäivän jumalanpalvelusta vietettiin tänä 
vuonna Leppävaaran kirkossa, Espoossa. Paikal-
la oli 200-300 henkeä: omaisia, kirkkokansaa, 
partiolaisia ja reserviläisiä.

Jumalanpalveluksessa saarnasi Vääpelikilta ry:n 
jäsen, teologian tohtori Niko Huttunen. Vääpe-
likilta ry huolehti myös reserviläisten lippujen 
kantamisesta ja toimitti jumalanpalveluksesta 
lähetetyn piirin seppeleen Espoon sankarihau-
doille.

Niko Huttunen saarnasi jumalanpalveluksessa.

Saarnassaan Huttunen katsoi, että Jumala on 
antanut isänmaan ihmisille lainaksi ja kysyy, 
miten olemme hoitaneet tätä lainaa. Jumalan-



palveluksessa oli mukana kaksi paikallista par-
tiolippukuntaa, mikä laajensi osallistujien ikä-
haitarin lapsiin ja nuoriin.

Piirin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjes-
tettiin nyt kolmatta kertaa ja se on vakiinnut-
tanut paikkansa osana piirin itsenäisyyspäivän 
ohjelmaa.

*  *  *  *

MPK:LLE UUSI TIEDONHALLINTA-
JÄRJESTELMÄ

Huollon kurssit löytyvät nyt helposti.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on ottanut 
30.11.2009 käyttöön uuden tiedonhallintajärjes-
telmän. Uusi järjestelmä on aikaisempaa turval-
lisempi ja sisältää monia uudistuksia.

Reserviläisten kannalta yksi parhaista uusista 
piirteitä on mahdollisuus etsiä koulutusta myös 
aselajin perusteella. Esimerkiksi kaikki Suomes-
sa järjestettävät huollon koulutukset on mah-
dollista saada helposti näkyviin yhdellä kerral-
la.
Uudessa tiedonhallintajärjestelmässä monet 
aikaisemmin kurssin johtajan tai vääpelin hoi-
tamat tehtävät on siirretty MPK:n palkatun 
henkilöstön hoidettavaksi tietosuojan vuoksi. 
Valitettavasti tämä hallintotyö on poissa kurssi-
en suunnittelusta ja koulutuksen kehittämises-
tä.

Alkukankeutta havaittavissa

Uuden järjestelmän käyttö vaatii aluksi totut-
telua. Vanhan järjestelmän käyttäjätunnukset 
toimivat myös uudessa eli käyttäjiltä ei vaadita 
uudelleen rekisteröintiä.

Sivut tuntuvat latautuvan hitaasti eikä kursseil-
le ilmoittautumisen ohjeistus ole helposti saa-
tavilla. Kurssin tiedoissa ilmoittautumislinkki 
katoaa muun tiedon joukkoon. Sivuston sisäiset 
osoitteet eivät myös ole kovin käyttäjäystäväl-
lisiä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudet sivut 
löytyvät osoitteesta www.mpky.fi.

*  *  *  *

HIRVI2009 –KOTISEUTUHARJOITUS 
MÄNTSÄLÄSSÄ

Vääpelikilta ry:n jäseniä perustamis- ja 
huoltotehtävissä.

Viikonloppuna 25.-27.9.2009 pidettiin Keski-Uu-
dellamaalla mittava Hirvi2009 –kotiseutuhar-
joitus, jonka pääpaikka oli Mäntsälässä. Harjoi-
tukseen osallistui yli 450 henkilöä, joista noin 
300:lle jaettiin puolustusvoimien varustusta.

Perustamispaikkoja oli kaksi, toinen Tuusulassa 
MPKK:n (Taistelukoulu) alueella ja toinen Hir-
vihaaran ampumaradalla Mäntsälässä. Useita 
Vääpelikilta ry:n jäseniä osallistui harjoituksen 
perustamis- ja huoltotehtäviin viikonlopun ai-
kana.  Mallikkaasti sujuneet perustaminen ja 
harjoituksen aikainen huolto saivatkin kiitosta 
sekä riviosallistujilta että harjoituksen johdol-
ta.

Hirvi2009-harjoitukseen sisältyi koulutusta 
maakuntakomppanioille, lukuisia turvakursse-
ja, öljyntorjuntakurssi sekä monia muita  tur-
vallisuutta lisääviä kursseja siviileille ja kuntien 
viranomaisille.

Lauantaina 26.9. harjoituksessa vieraili Ete-
lä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaati-
kenraali Liikola, jonka seurueessa oli korkeita 
upseereita Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 
Harjoitukseen sisältynyt maanpuolustusjuhla, 
paraatijoukkojen katselmus ja ohimarssi pidet-
tiin Mäntsälän kirkonkylässä. Juhlapuhujana oli 
Reserviläisliiton puheenjohtaja Markku Pakka-
nen.

Teksti ja kuva: Hannu Hämäläinen

*  *  *  *



TULEVIA TAPAHTUMIA

Yhteistyöpäivä Loimaalla kevättalvella
Vääpelikilta ry järjestää Loimaan Seudun Reser-
viläiset ry:n kanssa maanpuolustushenkisen yh-
teistapahtuman Loimaalla, jonne toivotaan
mukaan lähiseudulla asuvia Vääpelikilta ry:n jä-
seniä.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com.

Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä 
Santahaminassa 25.4.2010
MPK:n kurssi nro 0400 10 12028. Mahdollisuus 
suorittaa lihaskuntotesti (toistokyykistys, etu-
nojapunnerrukset, vatsalihasliikkeet, puristus-
voima) sekä Cooperin (12 min) juoksutesti.
Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh. 0400 368 111, 
tarkiainenristo@elisanet.fi

Huollon kurssit Santahaminassa 23.-25.4.2010
Vääpelikurssi, Huollon johtajakurssi, Talous-
kurssi ja Kenttälääkintäkurssi ovat puolustus-
voimien tilaamia kursseja sodan ajan sijoitetuil-
le reserviläisille. Kursseille voi hakeutua oman
aluetoimiston kautta.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com.

Vääpelikilta ry:llä on sisäampumavuoro Töö-
löntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntai-
sin klo 12.00-14.30.  Radalla on mahdollisuus 
ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. 
Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.  

*  *  *  *

Alkuperäisiä Marskin merkkejä vuodelta 1951 
myydään nyt Talvisodan muiston kunniaksi 105 
päivän ajan 30.11.2009 - 13.3.2010.

Merkin saa tilattua osoitteesta:
www.marskinmerkki.fi

tai 
lähimmästä R-Kioskista

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


