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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

ARVOISAT VÄÄPELIKILTA RY:N JÄSENET

Meillä oli pitkästä aikaa ihan normaali talvi. Oli lunta ja oli pakkasta. Ihan 
sopivasti kumpaakin. Nyt oli mahdollisuus Suomen joka kolkassa harrastaa 
talviurheilulajeja ihan kunkin halunsa ja kykynsä mukaan.

Omana varusmiesaikanani oli yhtä luminen talvi Mikkelissä ja ladun tekoa 
sekä ahkion (sitä puista tervattua venettä) kiskomista sai tehdä ihan sydä-
mensä kyllyydestä.      

Nykyään tuntuu siltä, että valtaosa palvelukseen astujista ei ole koskaan koskenut suksiin. Koko 
hiihtofilosofia on aloitettava välineistön esittelystä ja tasamaalykinnästä. Kovin on pitkä matka 
korpisoturin hiihtotaitoon.

Pitäisiköhän meidän kiltalaisten jotenkin tarttua tähän kysymykseen? Meillähän on toiminta-
suunnitelmassamme oma kohtansa liikuntaa varten. Olisiko hyvä ajatus pistää kiltalaiset suksille 
ja katsoa kuka pysyy pystyssä ensimmäiset tasamaan sata metriä? Itse en varusmiespalvelukseni 
jälkeen ole suksiin koskenut, mutta olen varma, että viimeiseksi en jäisi. Hiihtäminen on vähän 
samanlaista kuin polkupyörällä ajaminen. Kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa aina.

Tämän talven osalta tuo suunnitelma on jo myöhässä, mutta seuraavaa kautta liikuntajaos voisi 
asiaa harkita. On tietysti tutkittava mistä saisi sukset lainaksi, sillä ei yhtä kertaa varten kannata 
kaupasta ostaa. Voi olla, että PV suhtautuisi asiaan suopeasti.  

Kun saatte tämän jäsenkirjeen käteenne, niin kevät on jo pitkällä ja vanhan kansan sanontaa 
lainatakseni, räystäät tippuvat .

Toivottavasti tapaamme kevätkokouksessa mahdollisimman suurella joukolla.

Hyvää kevättä!

Timo Syrjänotko
puheenjohtaja
Vääpelikilta ry                    
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NELJÄNNES JÄSENISTÄ MUUALTA 
SUOMESTA

Jäsenkasvussa pieni notkahdus.

Vääpelikilta ry:n jäsenmäärä jatkoi vuonna 
2009 kasvuaan. Vuoden lopussa yhdistykseen 
kuului yhteensä 178 jäsentä, joista 5 oli naisia. 
Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 22 kappaletta 
ja heidän keski-ikänsä oli 36 vuotta. Vastaavasti 
7 jäsentä luopui yhdistyksen jäsenyydestä. Jä-
senmäärän kasvu on ollut hieman edellisiä vuo-
sia pienempää.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien jä-
senten määrä on kasvanut edelleen. Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan muodostaman 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin alueella asuu 
yhteensä 101 jäsentä eli vain 57 prosenttia kai-
kista Vääpelikilta ry:n jäsenistä. Noin neljännes 
yhdistyksen jäsenistä asuu Etelä-Suomen soti-
lasläänin ulkopuolella.

Keskimääräinen Vääpelikilta ry:n jäsen on edel-
leen 46-vuotias mies, joka asuu pääkaupunki-
seudulla ja on sotilasarvoltaan ylikersantti, joka 
on ollut yhdistyksen jäsenenä noin 4 vuotta. 

*  *  *  *

UUSI NORMI YLENTÄMISESTÄ

Vain PV:n johtamat harjoitukset huomioidaan.

Puolustusvoimat otti vuoden 2010 alussa käyt-
töön uuden ohjeistuksen reserviläisten ylentämi-
sestä. PVHMS HENKILÖSTÖALA 034 - RESERVIIN 
JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOL-
LISEN YLENTÄMINEN -niminen normi korvasi 
vuodesta 2000 voimassa asian ohjanneen py-
syväisasiakirjan (PAK). Normi ohjaa ylennysten 
käsittelyä koko puolustusvoimissa.

Uusi normi on edeltäjäänsä lyhyempi ja keskit-
tyy lähinnä ylennysesitysten käsittelyprosessiin. 
Normissa on mm. määritelty päivämäärät ylen-
nysesityksille. Maanpuolustusta koskevien uusi-
en säädösten tuomat organisaatiomuutokset ja 
termit on päivitetty.

Uudistuksia on melko vähän. Ennakkoon maan-
puolustusväen keskuudessa käytiin keskustelua 
siitä, että koulutusvuorokausien sijaan pitäisi 
ylennysten osalta huomioida paremmin reservi-
läisen osaaminen sekä sodan ajan tehtävä. Uu-
dessa normissa näin suuriin muutoksiin ei ole 
lähdetty.

Aiemmassa ohjeistuksessa ollut maininta, että 
ylentäminen edellyttää yleensä asianomaisen 
sijoittamista sotilasarvoaan vastaavaan sodan 
ajan puolustusvoimien tehtävään, on myös jää-
nyt pois. Vaatimus koskee enää korkeimpia ali-
upseerin ja upseerin arvoja. Normissa on mm. 
mainittu, että ylivääpelin sotilasarvoon ylenet-
tävä reserviläinen tulee olla sijoitettu esim. yk-
sikön vääpelin tehtävään.
 
Korvaavat vuorokaudet historiaan

Normin liitteessä on määritelty ylentämisen pe-
rusteena olevat koulutus- ja osaamisvaatimuk-
set. Aiemmin vapaaehtoisessa maanpuolus-
tuskoulutuksessa ja varautumiskoulutuksessa 
puhuttiin ns. korvaavista kertausharjoitusvuo-
rokausista. Näitä koulutuksia voitiin ylennet-
täessä huomioida vain korkeintaan 25 vuoro-
kautta. Uudessa normissa tätä rajoitusta ei ole 
mutta koulutuksen tulee olla puolustusvoimien 
johtamaa reservin koulutusta, mikä rajaa mm. 
osan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurs-
seista pois.

Koulutusmäärissä tai vähimmäisajoissa edel-
lisestä ylennyksestä ei tapahtunut muutoksia 
kumottuun PAKiin verrattuna. Edellisestä ylen-
nyksestä on oltava kulunut vähintään 5 vuotta 
(ylemmillä upseereilla 6 tai 7 vuotta). Vaatimuk-
seen ei normissa ole mainittu poikkeuksia.

Pieni huojennus koskee miehistöön kuuluvia 
reserviläisiä, joita ei ole aikaisemmin ylennet-
ty reservissä. Maanpuolustustyöhön liittyvien 
ansioiden perusteella jo 40-vuotias vanhem-
pi reserviläinen voidaan ylentää kerran ilman 
jatkokoulutusta. Aiemmin ikäraja on ollut 45 
vuotta. 

Normi on luettavissa sotilasläänin 
aluetoimistossa. 

   
*  *  *  *



VUODEN 2010 JOHTOKUNTA KUVINA

Timo Syrjänotko
Puheenjohtaja

Heikki Pietilä 
1. varapj, lääkintä

Juhani Keto-oja
2. varapj, perinne

Timo Tuomi
Sihteeri

Markku Nieminen
Tväl ja ammunta

Risto Tarkiainen
Liikunta

Thuong Do
Koulutus

Ari Hautala 
maakuntajoukot

Juha Parkkonen
tiedotus

Lassi Paavonkallio
rahastonhoitaja

Niko Huttunen
hengellinen työ

Teijo Junnola
lippuvääpeli

MUU HENKILÖSTÖ



TULEVIA TAPAHTUMIA

Yhteistyöpäivä Loimaalla 15.5.
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

Tutustumiskierros Santahaminan historiaan
Vääpelikilta ry järjestää tutustumiskierrok-
sen Santahaminaan 22.5. klo 10, oppaana toi-
mii ylil Markku Virtanen. Kierros kestää n. 3-4 
tuntia, joten hyvät kengät jalkaan ja juotavaa 
mukaan! Perheenjäsenet ja tuttavat ovat myös 
tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä: Timo Syrjänotko, ht.notko@fonet.fi 
puh. 040 555 2821

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.  

*  *  *  *

Puheenjohtaja

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

1. varapuheenjohtaja
Lääkintäjaoston johtaja

Heikki Pietilä
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heikki.pietila@gmail.com

2. varapuheenjohtaja
Perinnejaoston johtaja

Juhani Keto-oja
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Sihteeri

Timo Tuomi
Iskostie 6 A 10, 01600 Vantaa
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timo.tuomi@gmail.com

Koulutusjaoston johtaja 

Thuong Do
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doxuanthuong@gmail.com

Maakuntajoukot-
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Ari Hautala
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ari.hautala@kolumbus.fi

VÄÄPELIKILLAN JOHTOKUNTA 2010
Taisteluväline- ja 
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Markku Nieminen
puh. 0400 709 782
mardes@kolumbus.fi

Liikuntajaoston johtaja

Risto Tarkiainen
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tarkiainenristo@elisanet.fi

Tiedottaja

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

Muu henkilöstö

Hengellinen työ

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

Rahastonhoitaja, 
Muonitusjaoston johtaja
Veteraanityön yhteyshenkilö

Lassi Paavonkallio
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Teijo Junnola
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