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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

HYVÄT KILTALAISET, runsasluminen mutta vesiarvoltaan vähäinen talvi on takana ja kesä 
on saapunut.
Kevään toiminta on ollut vilkasta. On ollut monia tapahtumia, mutta siitä huolimatta jäi 
liikuntatapahtuma toteutumatta. Se oli vahinko, mutta asia yritetään korjata mahdollisim-
man pikaisesti. Kiltaveljemme Risto Tarkiainen on tässä asiassa ratkaisevassa asemassa.
Kevätkokous sujui odotetulla tavalla ja saimme kuulla mielenkiintoisen esityksen poliisien 
huoltotoiminnasta pitkittyneissä operaatioissa, asiaa meille esitteli ylikonstaapeli Jarmo 
Haavisto. Vääpelikurssi hoidettiin taidolla. 
Killan väkeä oli Loimaalla reserviläisten vieraana. Loimaalla aika loppui kesken. Puheen-
johtaja Marko Silvander totesi, että sinne on mentävä uudelleen ja tutustuttava heidän 
majaansa. Saimme kuulla mielenkiintoisen esityksen vielä julkaisemattoman väitöskirjan pohjalta ”Miesten koulu, 
sotilaan kasvu kovissa olosuhteissa ja siihen vaikuttaminen sotilaskoulutuksessa”. Esittäjänä oli tekijä itse; Rauman 
reserviläisten puheenjohtaja Jyrki Aikko. Lopuksi oli tehdaskierros Vallox Oy:n tiloissa.
Santahaminassa oli runsaslukuinen joukko kiltalaisia tuttavineen tutustumassa saaren rikkaaseen historiaan ltn 
Markku Virtasen johdolla. Yhteensä 39 henkeä oli ilmoittautunut.
Miten on oman kuntosi ylläpito? Jos olet laiminlyönyt itsesi, niin tartu toimeen NYT. 
Muista SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI. Kortin täyttäminen on vaivatonta, jos teet tietokoneellesi valmiin polun kortil-
le.
Virkistävää kesää kaikille.

Timo Syrjänotko
puheenjohtaja
Vääpelikilta ry                    
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JUHANI KETO-OJALLE JALKAVÄEN 
ANSIORISTI

Juhani Keto-ojalle on myönnetty 2009 Jalkaväen ansio-
risti. Vääpelikilta ry:n perustajajäsen Juhani Keto-oja  on 
tehnyt merkittävän vapaaehtoisen työn Vääpelikilta ry:n 
hyväksi,  jonka tunnustuksena hänelle on myönnetty Jal-
kaväen ansioristi.  Ohessa lyhyesti vuosi vuodelta hänen 
keskeiset tehtävät Vääpelikilta ry:ssä:

- 1996 Vääpelikilta ry:n perustaminen 12:n 
  muun aktiivisen perustajan kanssa
- 1996 – 2000 tilintarkastaja
- toimi Vääpelikilta ry:n ensimmäisen 
  vääpelikurssin vääpelinä 1998
- johtokunnan jäsen 2003 – 2010
- 1. varapuheenjohtaja 2005
- 2. varapuheenjohtaja 2004 ja 2009 – 2010
- perinnejaoksen johataja 2004 – 2010
- johtanut ja vastannut Vääpelikilta ry:n seuraavien ul-
koisten tunnuksien valmistuttamista:  
           
 * Vääpelikiltaristi valmistui 2005
 * Vääpelikilta ry:n lippu valmistui 2006
 * Vääpelikilta ry:n pöytästandaadi 
    valmistui 2007 

*  *  *  *

NIKO HUTTUSESTA VUODEN VÄÄPELI
Kevätkokous vahvisti jäsenmaksun korotuksen.

Vääpelikilta ry:n kevätkokous keräsi 15.4.2010 yhteensä 
parikymmentä yhdistyksen jäsentä Töölöntorinkadun 
auditorioon.

Ennen varsinaista kokousta ylikonstaapeli Haavisto Hel-
singin poliisista esitteli poliisin huollon järjestelyitä pit-
kittyneissä operaatiossa. Haavisto jaotteli operaatiot 
etukäteen tiedossa oleviin tapahtumiin, esim. suuret ylei-
sötapahtumat ja kansainväliset tapaamiset sekä nopeasti 
kehittyneisiin, pitkittyneisiin operaatioihin, esim. piiritys-
tilanteet. Etukäteen tiedossa olevien suurtapahtumien 
suunnittelussa otetaan huomion poliisin toiminta ja hei-
dän huoltonsa osana tapahtuman järjestämiseen osallis-
tuvien henkilöiden huoltoa.

Nopeasti kehittyneiden, pitkittyneiden operaatioiden 
osalta tilanne on ongelmallisempi. Poliisilla ei ole omaa 
huolto-organisaatiota tai valtakunnallista catering-tyyp-
pistä yhteistyökumppania näiden tilanteiden varalta. Eri 
poliisilaitoksilla on erilaisia sopimuksia paikallisten yhteis-

työkumppaneiden kanssa ja huolto joudutaan järjestä-
mään jokaisessa tilanteessa erikseen. Poliisi saattaa esim. 
tukeutua huollon osalta pelastuslaitoksen tai Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun huoltoon tai läheisen ravintolayri-
tyksen tai huoltoaseman palveluihin. Eräillä erikoisryhmil-
lä on lisäksi käytössään omia “rautaisannoksiaan”, joiden 
avulla ne voivat aloittaa operaation myös ilman ulkopuo-
lista huoltoa.

Ylikonstaapeli Haavisto

Ylikonstaapeli Haaviston esitelmä osoitti myös osal-
taan kuinka samanlaisia huoltotarpeet ovat sotilas- ja 
siviilioperaatioissa. Kaikissa on mukana ihmisiä, jotka 
tarvitsevat ruokaa, juotavaa, lepoa, WC- ja pesutilo-
ja, kuljetuksia, viestiyhteyksiä, lääkintää jne. Näin mm. 
puolustusvoimien kouluttamalla tai MPK:n koulutus- ja 
tukiyksikön huollon tehtäviin sijoitetulla henkilöillä voisi 
olla paljon annettavaa myös siviiliviranomaisten huollon 
järjestelyissä.

Jäsenmaksu nousi 50 senttiä

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Niko Huttunen. Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Syrjä-
notko esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen, jossa 
mm. keväällä toteutettu puhelinsoittokierros jäsenille oli 
hyvin esillä. Sekä toimintakertomus että ylijäämäinen ti-
linpäätös hyväksyttiin kokouksessa.

Ylimääräisenä asiana kokouksessa käsiteltiin myös yhdis-
tyksen jäsenmaksun korotus vuodelle 2010. Vuoden 2009 
syyskokouksessa jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennal-
laan 29 eurossa myös vuonna 2010. Helsingin Reservin 
Sanomat -lehden tilausmaksu nousi kuitenkin 50 sentillä. 
Väärinkäsityksen vuoksi asiasta ei tehty ilmoitusta Reser-
viläisliittoon, joka korotti automaattisesti jäsenmaksua 
Vääpelikilta ry:n jäsenille helmikuussa lähetetyissä jä-
senmaksulaskuissa. Tilanteen korjaamiseksi kevätkokous 
vahvisti vuoden 2010 jäsenmaksuksi 29,50 euroa. Vääpe-
likilta ry:n osuus jäsenmaksusta säilyi ennallaan 4,50 eu-
rona.



Kevätkokoukseen osallistui parikymmentä jäsentä.

Huttusesta Vuoden vääpeli 2009

Kevätkokouksen jälkeen jaettiin myös kaksi huomion-
osoitusta. Perinteiseen tapaan kokouksen yhteydessä jul-
kistettiin Vuoden vääpeli. Valituksi tuli tällä kerralla Niko 
Huttunen, jolle kunniakirjan lisäksi luovutettiin kierto-
palkintopokaali. Aikaisemmin saman huomionosoituk-
sen ovat saaneet Teijo Junnola ja Juha Parkkonen. 

Niko Huttunen, Vuoden vääpeli 2009

Niko Huttunen on toiminut aktiivisesti yhdistyksen joh-
tokunnassa ja vääpelikurssien kouluttajana useiden vuo-
sien ajan. Teologia tohtori Huttusen erikoisalaa on ollut 
etenkin kaatuneiden huollon kouluttaminen eri huollon 
kursseilla. Hän on ollut myös mukana huollon kurssien 
kehittämisessä ja oppimateriaalin laatimisessa. Unohtaa 
ei voi myöskään hänen keskeistä rooliaan yhdistyksen vii-
meisimmän historiikin laadinnassa ja piirin hengellisessä 
työssä. Huttunen ylennettiin vääpeliksi vuonna 2009. 

KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 
JÄRJESTETTIIN SANTAHAMINASSA
Uudet kouluttajat saivat vastuuta.

Kevätperinteeksi muodostunut kenttälääkintäkurssi 
järjestettiin Santahaminassa 23.-25.4.2010. Kuten vuosi 
sitten, kurssin johto- ja koulutusvastuun kantoivat Vää-
pelikilta ry:n jäsenet. Kurssin johtajana toimi res. alik. 
Markku Viikki, vääpelinä res. alik. Jari Heinonen ja apu-
kouluttajina res. kers. Ari Arotie, res. korpr. Janne Kulo-
heimo sekä res. lääkm. Karoliina Pulkkinen.
Kyseessä oli Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseltä tilaama sotilaallinen kurssi, mikä asetti 
reunaehtoja sen sisältöön ja kurssilaisten valintaan. Kurs-
si kohdennettiin Etelä-Suomen sotilasläänin valitsemille 
SA-sijoitetuille lääkintäkoulutetuille reserviläisille. Lisäk-
si MPKY:n järjestelmän kautta oli mahdollisuus hakea 
kurssille. Loppuen lopuksi kurssille saapui kuusi PV:n 
VEH-kutsumaa reserviläistä, joilla kaikilla oli taustallaan 
varusmiehenä saatu lääkintäkoulutus ja mahdollinen ter-
veydenhoitoalan siviilipätevyys.

Komppanian kenttälääkintä painopisteenä

Kurssin tavoitteena oli päivittää komppaniatason kent-
tälääkintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä harjoitella 
toiminta lääkintäryhmässä (lääkm/lääk-au). Kurssiin liit-
tyi luentoilta (20.4.) Maanpuolustusjärjestöjen talolla. 
Kurssiviikonlopun pääpaino oli tilanteen mukaisessa 
toiminnassa sidontapaikalla. Käsittelimme erilaisia sota-
vammatyyppejä, potilaslajittelua, kirjaamista ja keskeisiä 
hoitotoimia.

Lisäksi saimme kuulla res. vääp. Niko Huttusen esityksen 
kaatuneiden huollosta, ja vääpeli- ja huollon johtajien 
kurssien vieraillessa SP:lla hahmottui lääkinnän osa huol-
lon kokonaisjärjestelyjä. Varsinainen ”potilasralli” kärsi 
mallipotilaiden vähyydestä, mutta teimme parhaamme. 
Vammojen maskeeraukset keräsivät kiitosta myös kanta-
henkilökunnan edustajalta.

Jalkaan haavoittunut potilas sidontapaikalla.

Kenttälääkintäkurssi sai osallistujilta kiitokset. Liki kai-
killa oli varusmiespalveluksesta vierähtänyt jo vuosikym-
men, ja VEH-kutsun saapuminen otettiin hyvin vastaan. 
Kenttälääkinnän pääperiaatteiden kertaaminen, käytän-



nön harjoittelu ja järjestelyt onnistuivat, joten kenttälää-
kintäkurssi täytti tavoitteensa. Tästä on hyvä jatkaa!

Teksti: Markku Viikki, res.alik, ensihoitaja AMK -opiske-
lija 

*  *  *  *

VÄÄPELIKURSSI TÄYTTI ODOTUKSET
Huollon kurssien yhteistyö tuottaa tuloksia.

Vääpelikilta ry:n toiminnassa vuosittain toteutetulla 
MPK:n Vääpelikurssilla on erityisasema. Yhdistyksen jä-
senet suunnittelevat ja toteuttavat kurssin. Lisäksi kurssi 
on ollut tärkeä uusien jäsenten rekrytointitilaisuus. Eri-
tyisrooli näkyy jopa siinä, että Vääpelikilta ry:n säännöt 
edellyttävät johtokunnan jäseniksi valittavista henkilöil-
tä Vääpelikurssille osallistumista.

Lähinnä joukkueenjohtajille ja varapäälliköille suunnattu 
Huollon johtajakurssi järjestettiin nyt kolmannen kerran. 
Yhteistyö Vääpelikurssin kanssa oli nyt tiiviimpää kuin 
aikaisemmin. Molempien kurssien yhteisenä vääpelinä 
toimi Timo Tuomi.

Alku aina hankalaa…

Vuoden 2010 huollon kurssien suunnittelu alkoi jo edel-
lisenä syksynä. Tammikuussa 2010 kurssien johto kävi 
puolustusvoimien tilaamien kurssien toteutuksen läpi 
sekä Helsingin maanpuolustuspiirin että puolustusvoimi-
en edustajien kanssa. Kurssien valmistelu eteni normaa-
listi lukuun ottamatta kurssien kutsujen lähettämistä, 
joista ensimmäiset saapuivat perille vasta juuri ennen 
pääsiäistä. Kurssien osallistujamäärä selvisi kouluttajille 
lopullisesti vasta soveltavassa vaiheessa Santahaminassa.
Lisäjännitystä aiheutti myös Islannin tulivuorenpurka-
uksen jälkeinen lentokielto, jonka takia Huollon johta-
jakurssin toinen kouluttaja Heikki Kurkela pääsi palaa-
maan Suomeen vasta pari päivää ennen kurssin alkua.  

Monenlaisia koulutettavia

Vääpelikurssille ja Huollon johtajakurssille osallistui yh-
teensä lähes 30 koulutettavaa. Osa kouluttavaista oli 
puolustusvoimien valitsemia alla 30-vuotiaita reservin 
johtajia, joista monet tunsivat toisensa varusmiesajalta, 
osa taas oli itse koulutukseen hakeutuneita ja puolustus-

voimien hyväksymiä reserviläisiä. Joukossa oli tällä ker-
ralla myös useita Vääpelikilta ry:n aktiivisia jäseniä, jotka 
aikaisemmin ovat olleet mm. muilla kursseilla kouluttaji-
na. Kurssien kouluttajissa tapahtuu myös koko ajan uu-
distumista, kolme heistä oli itse ollut hiljattain Vääpeli-
kurssilla oppilaana.

Käytännönläheistä kouluttamista

Vääpelikurssilla järjestettiin etukäteen kaksi luentoiltaa, 
joissa esiteltiin mm. huoltolajit, perustaminen, torjun-
takomppanian huollon suoritusvaatimukset, opeteltiin 
täyttämään vahvuuskirjaa jne. Huollon johtajakurssilla ei 
ollut luentoiltoja vaan myös teoria-asiat käytiin läpi so-
veltavan harjoituksen yhteydessä, joka toteutettiin San-
tahaminassa 23.-25.4.2010.

Soveltavassa harjoituksessa harjoitettiin käytännössä 
huollon ryhmittämistä maastoon, tutustuttiin eri huolto-
paikkojen toimintaan ja kalustoon, harjoiteltiin huollon 
käskynantoa. Koko soveltavan vaiheen ajan kurssilaiset 
pitivät mm. vahvuuskirjaa ja sotapäiväkirjaa.

…lopussa kiitos seisoo

Kurssit onnistuivat sekä kouluttajien että oppilaiden 
mielestä hyvin. Molempien kurssien yhteenlaskettu ko-
konaisarvosana nousi uuden arviointijärjestelmän mu-
kaan yli 4:n, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. 
Kurssille osallistuneet arvostivat etenkin kurssien välistä 
yhteistyötä, jossa yksikön päällikkö ja vääpeli pääsivät 
harjoittelemaan yhteistoimintaa. Suurimmat kehitystoi-
veet kohdistuvat myös tämän yhteiskoulutuksen syven-
tämiseen. 

*  *  *  *

VALTAKUNNALLISET SUURONNET-
TOMUUSPÄIVÄT HYVINKÄÄLLÄ
Sotilaslääketiede ja kenttälääkintä hyvin edustettuna.

17.-18.4.2010 järjestettyjen päivien tarkoituksena oli koo-
ta yhteen ja esittää parannusehdotuksia 2000-luvulla sat-
tuneiden suuronnettomuuksien hoitamiseen. Seminaa-
rin pääjärjestäjänä toimi filosofian tohtori Jorma Jokela 
(sairaanhoitaja, res. lääkintävääpeli), joka tunnetaan 21-
vuotisesta urasta Sotilaslääketieteen opetusylihoitajana. 



Nykyisin Jokela toimii Laurea Ammattikorkeakoulussa 
lehtorina Simulation Centerissä Hyvinkäällä.

Luennoitsijoilla sotaväen taustaa

Sotilaslääketieteen keskuksen nykyinen opetusylihoita-
ja Sami Rive esitteli Prikaati 2005 -lääkintähuollon val-
miuksia vastata tämän päivän suuronnettomuuksiin sekä 
kertoi uusimmista sovelluksista tehdä potilaslajittelua 
kentällä sekä mahdollisuuksista siirtää reaaliaikaista ti-
lannekuvaa (lääkintä)johdon käyttöön.

Taitopajassa lääketieteen tohtori Heini Harve-Rytsälä 
(res. lääkintävänrikki, lääkintäkoulun entinen opettaja) 
esitteli simulaation avulla kallovammaisen potilaan hoi-
tamista, sekä esitti pohdintoja mitkä olisivat hoitolin-
jaukset jos matka hoitopaikkaan on pitkä. Toisessa tai-
topajassa Paul Eskelinen (hoitotason sairaankuljettaja, 
rauhanturvaajana mm. Kosovossa) esitteli potilaslajitte-
lun tekoa järjestelmällä, joka on suomalaisten rauhan-
turvaajien käytössä mm. Afganistanissa.

Taistelijakohtaisia ensihoitovälineitä ja
virka-apua

Nykytrendi sotaa käyvillä mailla on jyvittää hoitoväli-
neet jokaisen taistelijan mukaan. Tämä vähentää lääkin-
tähenkilöstön mukana kannettavan tavaran määrää ja 
mahdollistaa siten useamman potilaan hoitamisen. Sa-
maa suuntaa näyttää myös kansainvälisiin operaatioihin 
osallistuvan suomalaisen rauhanturvaajan ensivastepak-
kauksen sisältö: kiristysside, nieluputki, verenvuotoa hyy-
dyttävä jauhe, ilmarinnan venttiili sekä paineilmarinnan 
hoitoon tarvittavat välineet. Lisäksi Suomi on kehittänyt 
lääkinnällisen evakuoinnin, MEDEVAC, kykyä.

Luentojen välisissä keskusteluissa pohdittiin myös Puo-
lustusvoimien toisesta lakisääteisestä tehtävästä, joka on 
toisten viranomaisten tukeminen. Utin Jääkärirykmentti 
on vuoden alusta asettanut NH90 helikopteripäivystyk-
sen ympärivuorokautiseen valmiuteen. Ylilääkäri Tom 
Silfast on mukana työryhmässä, joka on suunnitellut kop-
terin käyttöä lääkinnällisissä virka-aputehtävissä. ”Tar-
koituksena on sijoittaa yksi ensihoitoaseman moduuli 
helikopteritukikohtaan, josta se voidaan siirtää nopeas-
ti (suur)onnettomuus paikalle. Tällainen järjestely voisi 
tulla kyseeseen esimerkiksi hotellipalossa Lapissa, missä 
kuljetuskapasiteettia on vähän ja matkat pitkiä”. Heli-

kopteri pystyisi kuljettamaan ensimmäisellä lennolla en-
sihoitoaseman osan ja palata hakemaan kirurgisen tiimin 
lähimmästä yliopistosairaalasta.

Heikki Pietilä, sairaankuljettaja
res. lääk.ylik., Lääkintäjaoston johtaja

*  *  *  *

VÄÄPELIKILLAN JA LOIMAAN SEU-
DUN RESERVILÄISTEN YHTEISTYÖ-
PÄIVÄ LOIMAALLA
Yhdistysten välinen yhteistyö otti uuden askeleen, kun 
kaksi eri piirien yhdistystä, joiden maantieteellinen etäi-
syys toisistaan on noin 200 km pitivät yhteisen tilaisuuden 
Loimaalla Vallox Oy:n tiloissa lauantaina 15.5.2010. Tämä 
toteutui, kun Vääpelikilta Helsingin Reserviläispiiristä ja 
Loimaan Seudun Reserviläiset Varsinais-Suomen Reservi-
läispiiristä kokoontuivat yhteiseen koulutustilaisuuteen. 
Tämä hanke sai alkunsa jo 2009, kun Vääpelikilta teki 
puhelinkyselyn jäsenistölleen, tällöin tuli esille tarve jär-
jestää yhteiskoulutusta myös Helsingin ulkopuolella.

Päivä aloitettiin sämpyläkahvituksilla ja sen jälkeen oli-
kin vuorossa erilaisia esitelmiä. Kuten arvata saattaa 
koulutukset liityivät huolto aselajiin, mutta on aivan us-
komatonta kuinka esimerkiksi tutkimukset henkisestä 
kasvamisesta kovissa oloissa saavat aivan uusia piirteitä, 
kun tutkija lähtee aidosti mukaan esim. laskuvarjojääkä-
reiden rankkoihin pitkäkestoisiin harjoituksiin. Vääpeli-
koulutusta käytiin myös voimakkaasti läpi, tämä onkin 
vuosien saatossa muokkaantunut Vääpelikillan puolesta 
tyyppikurssiasteelle. Ensiapukoulutusta käytiin myös läpi 
ja jälleen sai todeta uusien tuulien puhaltavan tälläkin 
saralla. Perinteinen painesidekään ei ole entisensä vaan 
sitäkin on parannettu huomattavasti siitä, mitä silloin ai-



koinaan intissä se oli. Lääkinnässä puhaltavat muutenkin 
uudet tuulet, joista varmasti kuulemme myöhemmin tar-
kemmin.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli antoisa ja erityisesti osio, 
jossa tehtiin yhdistysten välistä ajatusten vaihtoa. Tästä 
varmasti molemmat yhdistykset saivat hyviä ajatuksia 
tulevaisuuteen.Suosittelen vastaavanlaista yhteistyötä 
myös kaikille muillekin yhdistyksille. 
Päätössanoja tilaisuudesta lainatakseni ”Yhteistyössä on 
voimaa. Ei jokaisen yhdistyksen tarvitse itse yrittää sitä 
pyörää keksiä uudelleen”

Loimaan Seudun Reserviläiset ry.
Marko Silvander

*  *  *  *

TUTUSTUMISTA JA TOIMINTAA EHAS:LLA
Kenttälääkinnän jatkokurssi Tikkakoskella.

MPK:n Kenttälääkinnän jatkokurssi järjestettiin VEH-har-
joituksena Ilmasotakoululla 28.-30.5.2010. Tavoitteena 
oli tutustua ja harjoitella toimintaa ensihoitoasemalla 
(EHAS). Vääpelikillan Lääkintäjaostosta oli paikalla alle-
kirjoittanut. Puolustusvoimien monipuolinen tuki takasi 
kurssille mainiot resurssit. Ensihoitoasema edustaa suo-
malaisen kenttälääkinnän uusinta ja parasta kalustoa.

Ilmasotakoulu tarjosi puitteet, EHAS-kaluston sekä varus-
miehiä kuljettajiksi ja mallipotilaiksi. Sotilaslääketieteen 
keskus Lahdesta oli lainannut paikalle kenttäsairaanhoi-
tajan, joka toi mukanaan kenttälääkintäosaamisensa li-
säksi SimMan®-simulaationuken. Kantahenkilökunnan 
edustajia oli paikalla sekä Ilmasotakoululta että Keski-
Suomen Aluetoimistosta.

Ilmasotakouluun Tikkakoskelle saapui 18 kurssilaista, 
jotka jaettiin leikkaus-, ensihoito- sekä ensihoito- ja eva-
kuointiryhmään. Ryhmän- ja joukkueenjohtajina toimi-
vat lääkärit. Noin puolelle kurssilaisista oli aikaisempaa 
kokemusta EHAS:ista joko varusmiespalveluksesta tai 
kertausharjoituksista. Paikalla oli useita lääkäreitä, lää-
ketieteen kandidaatteja, terveydenhuollon ammattilai-
sia ja lääkintämies/lääkintä-AU -sijoituksen perusteella 
kutsuttuja. Kaikilla kouluttajilla oli alan siviilikoulutus ja 
työkokemusta. Kurssi sisälsi luentoja kenttälääkinnästä 
ja taistelustressistä, pistooliammuntaa, ja käytännön har-
joittelua.

EHAS?

EHAS on Prikaati-05:n pataljoonatason lääkintäpaikka, 
vanhan joukkosidontapaikan (JSP) huomattavasti moder-
nisoitu korvaaja. Asema rakentuu toisiinsa liitettävistä 
ilmakaariteltoista ja on suunniteltu täysin modulaarisek-
si. Se jakautuu evakuointi-, vastaanotto-, toimenpide- ja 
hammashoitotelttoihin, joista viime mainittua ei kurssilla 
käytetty. Päätehtävänä on taistelija-, joukkue- ja komp-
paniatasoilla aloitetun hoidon jatkaminen, hätäkirurgia 
ja haavoittuneiden evakuointi jatkohoitoon.

Kurssin toiminnalliset harjoitukset tapahtuivat mallipoti-
laiden ja SimManin avulla. SimMan on tietokoneohjattu 
nukke, jonka avulla voidaan luoda erilaisia oppimistilan-
teita aina potilaan tutkimisesta elintoimintojen tukemi-
seen (hengityksen tukeminen, nestehoito, lääkkeet jne.) 
ja jopa pieniin leikkauksiin. Mallipotilailla oli tyypillisiä 
sotavammoja luodeista ja sirpaleista hengitysvaikeuksiin 
ja palovammoihin.

Mainio paketti

Kurssi onnistui erinomaisesti. Lääkärijohtoinen harjoitte-
lu oikeassa toimintaympäristössä EHAS:lla tarjosi paljon 
uutta oppia ja vanhan kertausta.

Moderniin kenttälääkintään tutustuminen tuli tarpee-
seen, puitteet olivat kunnossa, sää pysyi kohtuullisena ja 
lauantai-illan kruunasi sauna. Vastaava kurssi on toteu-
tettu Keski-Suomessa useampana vuonna, ja voin suosi-
tella sitä kaikille kiinnostuneille.

Markku Viikki, FM, Ensihoitaja AMK-opiskelija
Res alik, Vääpelikilta ry/Lääkintäjaosto 

*  *  *  *

YLENNYKSIÄ LIPPUJUHLAN PÄIVÄNÄ
Noin 800 reserviläistä ylennettiin ESSL:ssä.

Etelä-Suomen sotilasläänin valvonnassa olevista reser-
viläisistä ylennettiin noin 800 puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä 4.6.2010. Vääpelikilta ry:n jäsenistä ylen-
nettiin mm. Petri Eskola ja Ari Tuikka vääpeliksi ja Mika 
Ropponen ylikersantiksi.

*  *  *  *

VARUSMIEHILLE TIETOA RESERVI-
LÄISTOIMINNASTA
Vääpelikilta ry esittäytyi Hämeen Rykmentissä.

Vääpelikilta ry on tehnyt vuodesta 2008 lähtien yhteis-
työtä Hämeen Rykmentissä Lahdessa toteutettavien 
huollon aliupseerikurssien kanssa. Lääkintä-, moottori-, 
taisteluväline- ja huoltopalvelualiupseereiksi koulutetta-
ville varusmiehille järjestetään kurssin lopussa oppitunti, 
jossa kerrotaan varusmiespalveluksen hyödyistä opiske-
lu- ja työelämässä sekä esitellään tärkeimmät reservin 
koulutusmuodot ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
järjestöt.



Saapumiserän 1/2010 kurssien oppitunnit järjestettiin 
22.6.2010. Paikalla oli yhteensä lähes 250 varusmiestä sekä 
puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa. 
Yksi esittelijöistä oli joulukuussa 2009 reserviin siirtynyt 
ja Vääpelikilta ry:n jäseneksi liittynyt Iikka Pietilä, joka oli 
huoltopalvelualiupseerikurssilla osallistunut itse samalle 
oppitunnille. 

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY SANTAHAMINASSA
Neljän tunnin kierros sotilassaarella.

Vääpelikillan jäsenet perheineen ja tuttavineen olivat tu-
tustumiskäynnillä Santahaminassa lauantaina 22.05.2010. 
Vierailun aiheena oli saaren historia. Oppaana ja asian-
tuntijana oli luutnantti Markku Virtanen. Kierros kesti 
reilut neljä tuntia, jonka aikana osa saaresta ja sen his-
toriasta tuli selville. Asutusta saarella tiedetään olleen jo 
1200-luvulla.

Perusteellisempi tutustuminen vaatisi paljon enemmän 
aikaa, sillä saarella on tapahtunut moninaisempia asioita 
vuosisatojen aikana. Jo pelkästään saarella puhuttujen 
kielien selvittäminen olisi haasteellinen tehtävä. Yleisem-
mät kielet lienevät olleet suomi, ruotsi, venäjän, saksa, 
ranska ja kirkkoslaavi. Saarella on myös kirjava teollisuus-
historia. Mukana oli 34 henkeä.

*  *  *  *

MERKITSE JO KALENTERIIN!

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 18.11.

AUDITORIO, TÖÖLÖNTORINKATU 2



TULEVIA TAPAHTUMIA

Komppanian huolto (0400 10 12055)
Santahamina lokakuu 2010. MPKY:n Helsingin piirin kurs-
si, jonka opetusaiheina ovat komppanian huollon jär-
jestelyt ja toiminnot. Kurssi on suunnattu komppanian 
huoltoryhmiin koulutetuille aliupseereille ja miehistölle 
(talous, kuljettajat, tväl, lääkintä) sekä em. tehtävistä 
kiinnostuneille.
Lisätiedot:
Juha Suvisaari, puh. 040 3154 071, juha.suvisaari@italla.com 

Kurssivääpelikurssi (0400 10 13024)
Santahamina lokakuu 2010. MPKY:n Helsingin piirin kurs-
si. Koulutus on tarkoitettu kurssivääpelin tehtävistä kiin-
nostuneille henkilöille, joilla on jonkin verran kokemusta 
kurssien huoltotehtävistä. Kurssilla opetellaan kurssien 
hallintoon ja huoltoon liittyviä asioita, mm. “paperityöt”, 
tukipyyntö, kurssin varustamis- ja perustamisjärjestelyt, 
ruokailut ym.
Lisätiedot: 
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail.com 

Vääpelikilta ry:llä on sisäampumavuoro Töölöntorin-
kadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.  
Radalla on mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP ka-
liiperiin 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
puh. 0400 512 244
heikki.pietila@gmail.com

2. varapuheenjohtaja
Perinnejaoston johtaja

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

Sihteeri

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

Koulutusjaoston johtaja 

Thuong Do
puh. 040 351 4407
doxuanthuong@gmail.com

Maakuntajoukot-
yhteyshenkilö

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

VÄÄPELIKILLAN JOHTOKUNTA 2010
Taisteluväline- ja 
ammuntajaoston johtaja

Markku Nieminen
puh. 0400 709 782
mardes@kolumbus.fi

Liikuntajaoston johtaja

Risto Tarkiainen
0400 368 111
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
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


