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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvät kiltalaiset,

Vuosi lähenee loppuaan ja yhdistyksemme syyskokous on pidetty ja uusi puheenjoh-
taja sekä johtokunta valittu. Uusi puheenjohtaja on Lassi Paavonkallio, joka tähän 
asti on vastannut killan taloudesta, muonituksesta ja veteraanityöstä. Olkoon onni 
hänelle myötäinen uudessa tehtävässä. Johtokunnan kokoonpano kasvoi siten, että 
nyt siinä on kymmenen jäsentä, aikaisemman kahdeksan sijasta.
Ennen kokouksen alkua meillä oli tilaisuus tutustua Kari Kalloseen, joka oli toisena 
puheenjohtajaehdokkaana Reserviläisliiton vuosikokouksessa. Hän kertoi näkemyk-
siään ja tavoitteittaan mahdollisen valinnan varalle. Hän ei kuitenkaan tullut vali-
tuksi, mutta kaksi vuotta on lyhyt aika ja silloin on uusi tilaisuus.
Vuotuinen mitalisade oli tänä syksynä runsas. Kaikista jaetuista ansiomerkeistä noin 
18 % sai sellaiset henkilöt jotka ovat kiltamme jäseniä. Toki useat saivat mitalinsa 
toista kautta, mutta kuuluvat kuitenkin joukkoomme.
Reserviläisten tämänvuotinen itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pidettiin Pyhän 
Laurin kirkossa Vantaalla. Kaksikielisen saarnan piti kiltaveljemme dosentti Niko 
Huttunen.
Puolustusvoimissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös reserviläisiin ja heidän koulutukseensa. Reserviläisliitto 
on luonnollisesti ensi sijaisesti muutoksista neuvotteleva osapuoli, mutta sieltä sitten asiat tulevat alajärjestöille.
Myyntiartikkeleihimme lisättiin killan oma lakki, josta kuva tässä kirjeessä. Lisäksi saimme Jyrki Aikkolta hienon kir-
jalahjoituksen hänen tutkimuksistaan.
Jaokset jatkavat toimintaansa pääsääntöisesti totuttuun tapaan, mutta on jo olemassa viitteitä siitä, että niihinkin 
tulee muutoksia yleisistä muutoksista johtuen. Mutta kaikki aikanaan.
Tämänvuotinen veteraanikeräyksemme tuotti noin 1400 €, mikä on kiltamme paras saavutus.
Lausun kaikille kiltamme jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme kiitokset siitä kaksivuotiskaudesta jotka olen kiltaa 
johtanut. Kaikki on sujunut rauhallisesti, hitaasti kiiruhtaen.

Rauman reserviläisten puheenjohtaja Jyrki Aikko lahjoitti killalle teke-
mänsä tutkimuksen ”MUUTOSMATKA SOTILAAKSI”. Saatekirjeessään 
Aikko mainitsee mm: ”Olen tehnyt reserviläisenä, vapaaehtoisuuteen 
perustuvan kasvatustieteellisen tutkimuksen Utin Jääkärirykmentissä, 
pääkohteena Laskuvarjokomppania. Olin vuosina 2006 - 2007 kertaus-
harjoitukseen (32vrk) kutsuttuna, osallistuvana tutkijana varusmiesten 
mukana koulutuksessa yhtenä heistä.
Lähetän tämän juuri painosta tulleen tutkimuksen teille tarkasteltavaksi, 
selailtavaksi ja luettavaksi, jotta saatte informaatiota varusmiesten kas-
vusta kovissa olosuhteissa.
Puolustusvoimat on painattanut tutkimusta 300 kpl, jotka annetaan eri 
yksiköille, sotilasopetuslaitoksille ja tieteellisille kirjastoille, joista sitä on 
lainattavissa. Kirjaa on suunniteltu liitettäväksi kadettien kurssikirjaksi. 
Toivon, että mahdollisimman moni Vääpelikillan jäsen pääsee tutustu-
maan tutkimukseeni. Pyydänkin kunnioittavasti, että tiedottaisitte har-
kintanne / mahdollisuuksienne mukaan killan jäsenistölle tutkimukseni 
ilmestymisestä”.

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa!

Timo Syrjänotko
puheenjohtaja
Vääpelikilta ry                    
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LÄÄKINTÄKOULUTKUSEN SUUNTA KOH-
TI 2020-LUKUA TARKENTUI LAHDESSA
Seminaarissa myös yleistä asiaa Puolustusvoimien 
kehityssuunnista

Vääpelikilta ry:n lääkintäjaoston johtaja Heikki Pietilä 
osallistui Lääkintähuolto 2010 -tapahtuman yhteydes-
sä Lahdessa 24.8.2010 järjestettyyn seminaariin, jonka 
aiheena oli Kenttälääkintäjärjestelmän kehittäminen 
osana yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmää. Semi-
naarin puhujina oli asiantuntijoita niin siviili- kuin sotila-
sorganisaatioista.

Seminaarin alussa Puolustusvoimien operaatiopäällikkö 
Räty kertoi Puolustusvoimien yleisiä linjauksia tulevien 
vuosien aikana. Esitelmästä kävi selkeästi ilmi taloudelli-
nen paine, mutta samalla myös uskottavan maanpuolus-
tuksen järjestäminen. Vaikka Puolustusvoimissa on tehty 
ulkoistamisia, on selvää, että ydintehtäviä kuten Ilma-, 
Meri- tai Maavoimia ei voida ulkoistaa, ei edes muille 
Pohjoismaille.

 Tärkeimpänä taloudellisena investointina hän esitti noin 
vuonna 2025 tapahtuvan Hornet F-18 hävittäjien eläköi-
tymisen, jonka valmistelu on jo aloitettu. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, miten muita puolustushaaroja kehi-
tetään nyt.

 

Puolustusvoimat antaa virka-apua ilmasta käsin

Ilmavoimien ylilääkäri Tuomo Leini esitti esityksessään 
uusien Casa C295 koneiden käyttöä ilmaevakuointi, AE-
ROMEDEVAC, tilanteissa. Tarkoitus on edelleen pysyä 
Suomen rajojen sisäpuolella, mutta kyseinen kuljetusko-
ne mahdollistaa kaksi kertaa pidemmän ja nopeamman 
evakuoinnin kuin Maavoimien NH90 helikopteri. Kysei-
nen Casa C295 kuljetuslentokone pystytään kalustamaan 
evakuointilentoa varten vähintään neljässä tunnissa. 
Lääkintähenkilökunnan on tarkoitus tulla lennolle sivii-
lisairaaloista. Kyseistä yhteistyötä harjoiteltiin mm. Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa kevättal-
vella 2010.

Maavoimien aloittama NH90 Helikopteripäivystys toimii 
edelleen. Lähtöaika on virka-aikana puolituntia ja muuna 
aikana maksimissaan kaksi tuntia. Puolustusvoimat ovat 
kehittäneen yhteistyötä Kymenlaakson Pelastuslaitoksen 
kanssa siten, että tarvittaessa lääkinnällistä apua tarvit-
seville lennoille osallistuu palolaitoksen ensihoitaja. Kos-
ka NH90 pystyy lentämään siviilikoptereita vaikeammissa 
oloissa, on kopteria käytetty korvaamaan siviilipelastus- 
ja lääkintäkoptereita soveltuvissa tehtävissä. Tällöin teh-
täviin on osallistunut siviiliensihoitajia ja lääkäreitä NH90 
miehistössä.

 

Seminaari toi selkeyttä myös reservin 
lääkintäkoulutukseen

Valmiusyhtymien käytössä olevien Prikaati 2005 lääkin-
tä- ja hoitopaikkojen kokoonpanoon on tullut selkeyttä. 
Muun muassa ensihoitoaseman evakuointiryhmän lääkä-
rijohteisuudesta on luovuttu ja tämä korvataan lääkin-
täaliupseerilla, jolla on myös siviilissä terveydenhuollon 

koulutus. Tämä vapauttaa lääkärin ydintehtävään – eli 
potilaan hoitamiseen.

Iloksemme voimme huomata, että myös Vääpelikillan 
Lääkintäjaosto on onnistunut tehtävässään – Puolus-
tusvoimien lääkintäkoulutuksen uudet linjat ovat hyvin 
samansuuntaisia kuin meidän omat arvailumme ja ko-
keilumme: taistelijakohtaiset ensihoitovälineet, jokaisel-
le taistelijalle annettava henkeä pelastavan ensihoidon 
koulutus (TCCC-kurssitus) sekä terveydenhuollon ammat-
tilaisten kenttälääkinnänkoulutus uuden SA-sijoituksen 
saamiseksi ovat nyt samoja teesejä mitä PV on tekemässä 
tai suunnittelee tekevän tulevien vuosien aikana.

 Teksti: Heikki Pietilä, sairaankuljettaja, res. lääk.ylik., 
Lääkintäjaoston johtaja, Vääpelikilta Ry.

*  *  *  *

LENTOTUKIKOHTA TARVITSEE HUOLLON 
OSAAJIA
Vääpelikilta ry:n kouluttajia oli mukana 
Ilmapuolustuspiirin harjoituksessa Hallissa.

Ilmavoimien Teknillisen Koulu ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Ilmapuolustuspiiri järjestivät 1.-3.10.2010 
Keski-Suomessa Hallissa vapaaehtoisen harjoituksen, 
johon oli kutsuttu lentotukikohdan henkilöstöä. Harjoi-
tusviikonlopun huollon kurssien johdossa oli Vääpelikilta 
ry:n tuore jäsen Perttu Laihonen ja huoltopalvelualan ja 
lääkinnän kouluttajina muita yhdistyksen aktiivisia jäse-
niä. Aikaisemmin vain maavoimien puolella toimineille 
kouluttajille tutustuminen ilmavoimien huoltojärjestel-
mään oli sekä haasteellinen että opettavainen.

Lääkintäharjoitus ilmavoimien mausteilla

Markku Viikki koulutti potilaan tutkimista.

EH-tukikohtaharjoituksen lääkintäkurssille osallistui kym-
menkunta kurssilaista ja viisi kouluttajaa. Allekirjoittanut 
toimi yhtenä kouluttajista. Luultavasti kurssiviikonlopun 
VEH-luonne, hyvät säät ja hirvenmetsästyskausi verotti-
vat osallistujakuntaa.

Lääkintäharjoitukseen kutsuttujen ohjelmassa oli tu-
tustuminen Ilmavoimien kenttälääkintäjärjestelmään 



sekä yleisesti kriisiajan lentotukikohdan huoltotoimeen. 
Oman kurssin ohella osa lääkinnän kouluttajista kävi 
opettamassa hätäensiapua ja potilaan tutkimista muille 
huollon kursseille. Valitettavasti ns. M05-mallista Ensi-
hoitoasemaa (EHAS) ei suunnitelmista poiketen paikalle 
saatu, mutta tähän vastattiin toimimalla tilanteen mu-
kaan – toisin sanoen laittamalla ohjelma uusiksi ja käyt-
täen saatuja koulutusmateriaaleja.

Luento-opetus ja opetusvälineiden puutteet vähensivät 
toiminnallista harjoittelua, mikä näkyi kurssin soveltavas-
sa vaiheessa. Skenaariossa Ilmavoimien Hawk-hävittäjä 
oli epäonnistunut hätälaskussa; lentäjät olivat pelastau-
tuneet heittoistuimilla, mutta koneen hylky oli vahin-
goittanut useita kenttätyöntekijöitä. Kurssilaiset toimi-
vat lääkintäryhminä ja tilanne hoidettiin onnistuneesti, 
mutta pieni ennakkoharjoittelu olisi terävöittänyt toi-
mintaa. Ryhmätoimintaa kun oppii parhaiten toimimalla 
ryhmässä.

Kouluttajan näkökulmasta oli sangen antoisaa päästä nä-
kemään ja osallistumaan Ilmapuolustuspiirin toimintaan. 
Yhteistyötä on hyvä jatkaa eri piirien välillä jatkossakin!

Markku Viikki, Ensihoitajaopiskelija (AMK), FM, res alik
Vääpelikilta ry/Lääkintäjaosto

*  *  *  *

Killan toinen ampumavastaava Timo Kyyhkynen oli tu-
tustumassa 15.09.2010Suomen suurimpaan ja maailman 
toiseksi suurimpaan asekokoelmaan. Kuvassa vasemmal-
la reserviläisliiton entinen varapuheenjohtaja Jarmo Paa-
sikivi, keskellä asekokoelman esittelijä Pekka Pohjolainen 
ja oikealla Timo Kyyhkynen

*  *  *  *

VIERAILU AMPUMALEIRILLE
Sää esti ammunnat.

Uudenmaan tykistökilta ja KT-kerho kutsuivat tykistöstä 
kiinnostuneet 10.11.2010 vierailemaan Pahkajärven am-
pumaleirillä.  Mukana oli myös Vääpelikilta ry:n jäseniä. 
Kaikki sujui suunnitelman mukaan paitsi ammunnat, joi-
ta ei voitu suorittaa koska näkyvyyttä oli vain 100 -200 
metriä.

122H63 vieralijoiden ihmeteltävänä.

Komentaja kertoi, että ensi vuonna aloitetaan 10 vuoden 
tauon jälkeen raketinheitinkoulutus. Ammunnat tapah-
tuvat kevään aikana. Mahdollisuudesta päästä seuraa-
maan raketinheittimien ammuntoja ilmoitetaan myö-
hemmin Vääpelikilta ry:n verkkosivuilla. 

*  *  *  *

VÄÄPELIKILTA RY:N LIPPALAKKI MYYNTIIN
Uutuustuotteen hinta 15 euroa.

Vääpelikilta ry:n logolla varustettu lippalakki on tullut 
myyntiin. Army-mallisen vihreän lippalakin hinta on 15 
euroa + mahdolliset toimituskulut.

*  *  *  *

UUSIA KURSSIVÄÄPELEITÄ 
KOULUTUKSESSA
Myös hygieniaosaaminen testattiin.
Kurssilaiset tekevät hygieniaosaamistestiä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjesti 13.11.2010 San-
tahaminassa koulutustilaisuuden henkilöille, jotka ovat 
kiinnostuneita toimimaan kurssien vääpeleinä. Kurssilla 
käytiin läpi keskeiset asiat, jotka kurssien huollosta ja va-
rustamisesta vastaavien henkilöiden tulee tuntea Helsin-
gin maanpuolustuspiirin toimeenpanemilla kursseilla.



Koulutettavat tutustuivat mm. tukipyyntöjen laatimi-
seen, hartjoitusasiakirjojen käsittelyyn, toimintaan piirin 
varastoilla sekä yhteistyöhön Santahaminan muonitus-
keskuksen ja kuljetuskeskusen kanssa. Kurssilla pystyi 
suorittamaan myös hygieniapassin, joka edellytetään 
kaikilta pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa työs-
kenteleviltä henkilöiltä.  

Kurssilaiset olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. 
kokonaisarvosana kurssista 4,5.

Kurssivääpelikurssin kouluttajina toimivat Vääpelikilta 
ry:n Juha Parkkonen ja Timo Tuomi. Myös muutamat yh-
distyksen jäsenet osallistuivat kurssin yhteydessä järjes-
tettyyn hygieniaosaamistestiin.

*  *  *  *

SYYSKOKOUKSISSA TIUKKOJA ÄÄ-
NESTYKSIÄ
Kokoukset kasaantuivat samalle viikolle.

Vääpelikilta ry:n kannalta tärkeimmät yhdistysten syysko-
koukset olivat tänävuonna sattunneet kaikki viikolle 46. 
Viikon aloitti maanantaina 15.11.2010 pidetty Helsingin 
Seudun Reserviläispiiri ry:n syyskokous, joka järjestettiin 
Katajanokan Kasinolla samanaikaisesti Helsingin Reser-
viupseeripiiri ry:n kanssa. Ennen kokousta SDP:n puolue-
sihteeri Mikael Junger esitteli asevelvollisuuden tulevai-
suutta selvittäneen työryhmän tuloksia. Piirin syyskokous 
hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa mm. painotettiin 
piirihallituksen tiukempaa yhetydenpitoa piirin yhdistyk-
siin. Vääpelikilta ry:n Juha Parkkonen valittiin kokouk-
sessa uudelleen piirihallituksen jäseneksi. 

Lassi Paavonkalliosta Vääpelikilta ry:n pu-
heenjohtaja vuosille 2011-2012

Vääpelikilta ry:n syyskokous järjestettiin torstaina 
18.11.2010 Töölöntorinkadun auditoriossa. Reserviläislii-
ton puheenjohtajaehdokkaat oli kutsuttu tilaisuuteen 
esittämään näkemyksiään reserviläistoiminnan kehittä-
misestä ennen varsinaista kokousta ja ehdokkaista Kari 
Kallonen saapui paikalle.

Kari Kallonen äänessä.

Kokouksessa hyväksyttiin Vääpelikilta ry:n toimintasuun-
nitelma ja budjetti vuodelle 2011. Yhdistyksen toiminnan 
painopisteitä tulevat olemaan huoltokoulutuksen kehit-
täminen, jäsenistä huolehtiminen, aktiviteettien järjes-
täminen mahdollisuuksien mukaan myös pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella, yhdistyksen tulevan toiminnan 
suunnittelu pitkälle eteenpäin sekä liikunnan lisääminen. 
Kokous päätti myös nostaa yhdistyksen jäsenmaksun 30 
euroon.

Puheenjohtaja Timo Syrjänotko sekä palkitut Timo
Kivinen, Erkki Holmén ja Juhani Keto-oja.

Henkilövalinnoissa päästiin perinteiseen tapaan jälleen 
äänestämään. Puheenjohtajaksi oli ehdolla lääkintäjaos-
ton johtaja Heikki Pietilä sekä yhdistyksen rahastonhoi-
taja Lassi Paavonkallio. Äänestyksessä järvenpääläinen 
vääpeli Paavonkallio sai selvän enemmistön annetuista 
äänistä (19-7).

Myös johtokunnan jäseniksi oli ehdolla enemmän henki-
löitä kuin voitiin valita. Tiukan äänestyksen jälkeen joh-
tokuntaan valittiin 2011-2012 kaudeksi jatkamaan Juhani 
Keto-oja, Juha Parkkonen, Heikki Pietilä ja Timo Syrjä-
notko sekä uusina Erkki Joukainen ja Janne Kuloheimo.

Kokouksen yhteydessä huomioitiin myös yhdistyksen hy-
väksi pitkään toimineita henkilöitä. Perinnetoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Keto-oja sai Vääpelikilta ry:n stan-
daarin. Erkki Holmén ja Timo Kivinen vastaanottivat heil-
le myönnetyt Vääpelikiltaristit.

Pakkanen jatkaa Reserviläisliiton johdossa 

Saman viikon lauantaina 20.11.2010 järjestettiin Reservi-
läisliiton syyskokous Seinäjoella. Poikkeukselliseksi koko-



uksen teki sekä se, että ensimmäistä kertaa liiton histori-
assa puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta. Myös samaan 
aikaan Seinäjoella järjestetyt Suomen Reserviupseerilii-
ton ja Maanpuolustusnaisten Liitto omat kokoukset ja 
liittojen yhteinen ohjelma herättivät poikkeuksellisen 
paljon kiinnostusta liiton kentällä.

Liittokokouksessa oli edustettuna 103 yhdistystä.

Liiton syyskokouksessa oli edustettuna ennätyksellinen 
määrä liiton jäseniä eli 103 Reserviläisliiton paikallisyh-
distystä. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa 
korostetaan yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä sekä 
toiminnan erityisinä painopisteinä ampumatoimintaa, 
veteraanityötä sekä kuntoliikuntaa. Kokous huipentui 
puheenjohtajavaaliin, jossa nykyinen puheenjohtaja 
Markku Pakkanen löi vastaehdokkaansa Kari Kallosen 
niukasti äänin 125-111.

Kokousviikonloppuna järjestettiin myös monia muita ta-
pahtumia Seinäjoella. Vääpelikilta ry:n lippu oli mukana 
sunnuntaina lippulinnassa, joka osallistui seppeleenlas-
kuun marsalkka Mannerheimin patsaalle.

*  *  *  *

HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN TIE-
TOISKU SANTAHAMINASSA
Kiinnostuneita VAPEPA-ryhmiin kartoitettiin.

Helsingin maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiosasto 
(KOTU) järjesti 25.11.2010 infotilaisuuden yksikköön si-
toutuneille ja toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. 
Santahaminassa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui n. 60 
henkilöä eri koulutusosastoista ja tukiosastosta.

Tilaisuudessa esiteltiin eri koulutusosastojen toimintaa 
sekä vuoden 2010 koulutussuunnitelmaa. Jokaisella oli 
myös mahdollisuus tarkistaa oma tehtävänsä KOTU-yk-
sikössä.

Piiripäällikkö Mauri Väänänen kartoitti tilaisuudessa 
myös kiinnostusta osallistua vapaaehtoisen pelastuspal-
velun (VAPEPA) tehtäviin. Hän kertoi myös Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen vuoden vaihteessa toteutettavan 
organisaatiomuutoksen vaikutuksista koulutuksen järjes-
telyihin.

KOTU-infoon osallistui noin 60 henkilöä.

KOTU-yksikön toiminnsassa on monia Vääpelikilta ry:n 
jäseniä etenkin tukiosastossa, joka vastaa huollon kou-
lutuksesta sekä kurssien tukemisesta mm. perustamisteh-
tävissä.

*  *  *  *
 

VÄÄPELIKILTA RY KERÄSI RAHAA 
VETERAANEILLE
Sotiemme veteraanit -keräys jatkuu.

Markku Sairanen oli yksi kerääjistä.

Vääpelikilta ry toteutti lauantaina 4.12.2010 lipaskeräyk-
sen Itäkeskuksen kauppakeskuksessa sotiemme veteraa-
nien hyväksi. Keräys oli osa valtakunnallista Sotiemme 
veteraanit -keräystä.

Lipaskeräystempaukseen osallistui yhteensä kahdeksan 
Vääpelikilta ry:n jäsentä kerääjänä ja he kokosivat päivän 
aikana yhteensä lähes 10 kiloa kolikoita ja setelirahaa. 
Tarkka summa selviää myöhemmin pankin laskennan 
jälkeen mutta Sotiemme veteraanit -keräyksen Helsinki-
Vantaan piiripäällikkö Viljo Lehtonen arvioi keräystem-
pauksen tuottaneen noin 1400 euroa käytettäväksi vete-
raanien tukemiseen.



Sotiemme Veteraaneja on elossa noin 55 000, joista noin 
9 000 on sotainvalideja. Heidän keski-ikänsä on 88 vuotta. 

Yrjö Jukola keräsi molemmilla käsillä.

*  *  *  *

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ HUOMIOI-
TIIN MONIA
Yhdistykseen viisi uutta vääpeliä.

Vuoden 2010 itsenäisyyspäivä on jäämässä historiaan päi-
vänä, jolloin ennätyksellisen moni Vääpelikilta ry:n jäse-
nistä on huomioitu ansioistaan vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä. Taustalla on yhdistyksen jäsenmäärän kasvu 
ja aktiivisten jäsenten suuri määrä, jotka lisäksi ovat aktii-
visesti mukana myös mm. MPK:n kouluttajina ja muiden 
reserviläisyhdistysten toiminnassa. Vääpelikilta ry seuraa 
myös jäsentensä toimintaa ja tekee säännöllisesti huomi-
onosoitusesityksiä kun niihin on aihetta.

Itsenäisyyspäivänä Vääpelikilta ry:n jäsenistä ylennettiin 
mm. Erkki Joukainen ylivääpeliksi, Ari Mattila, Tomi Num-
mela, Jari Peltonen, Kaj Stjernberg ja Aki Törmäkangas 
vääpeliksi, Arto Kolehmainen ylikersantiksi sekä Markku 
Nieminen ja Esa Åke alikersantiksi.

Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin sai Vääpelikilta ry:
n entinen puheenjohtaja Tapani Sarvanti. Liiton hopeinen 
ansiomitali myönnettiin Eemil Kukkolalle ja Raimo Peso-
selle sekä pronssinen ansiomitali Ari Hautalalle ja Lassi 
Paavonkalliolle. Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 1. 
luokan ansiomerkki myönnettiin Hans Lindholmille, Timo 
Syrjänotkolle ja Risto Tarkiaiselle. Piirin 2. luokan ansio-
merkin sai Seppo Yli-Nissilä ja 3. luokan ansiomerkin Timo 
Tuomi ja Timo Vento.

Helsingin Maanpuolustuspiiri huomioi myös aktiivisesti 
koulutustoiminnassa olleita henkilöitä. Vääpelikilta ry:
n jäsenistä Riku Keskisaari ja Kaj Stjernberg saivat Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen rautaisen ansiomitalin sekä 
Matti Jarkko ja Juha Parkkonen Maanpuolustusmitalin.

Markku Niemiselle luovutettiin lisäksi Reserviläisurheilulii-
ton pronssinen ansiomitali.

Osa huomionosoituksen saaneista jäsenistä.

Reserviläisliitto huomioi myös Vääpelikilta ry:n esityk-
sestä yhdistyksen tärkeiden yhteistyökumppaneiden 
edustajia. Etelä-Suomen Huoltorykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Esa Kelloniemi ja esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Timo Vilkko saivat Reserviläisliiton kul-
taisen ansiomitalin. Kapteeni Teijo Kotinurmelle (Hä-
meen Rykmentti) myönnettiin liiton hopeinen ansiomi-
tali.  

*  *  *  *

SANKARIVAINAJIEN UHRAUKSET 
VELVOITTAVAT
Vääpelikilta ry:n Niko Huttunen saarnasi reserviläisille.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n reserviläisten itse-
näisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin Helsingin pi-
täjän kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnasi Vääpelikil-
ta ry:n jäsen, teologian tohtori, dosentti Niko Huttunen. 
Hän käsitteli saarnassaan Johanneksen evankeliumin 
kohtaa “Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, 
kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.” (Joh. 
15:12-13).

Saarnassaan dosentti Huttunen osoitti kuinka raamatul-
linen kieli on omaksuttu myös kun puhutaan sotiemme 
sankarivainajista. Uuden Testamentin teksteihin pereh-
tyneen Huttusen mukaan oikeampi käännös mainitulle 



raamatunlauseelle ei ole vapaaehtoinen hengen antami-
nen vaan vapaaehtoinen hengenvaaraan asettuminen.

“Vapaus on ostettu heidän (sankarivainajien) henkensä 
hinnalla ja se velvoittaa meitä, mutta ei ensisijaisesti kuo-
lemaan vaan työskentelemään sen maan ja maailman 
puolesta, jonka takia he kuolivat.”

*  *  *  *

MARKKU NIEMINEN ON VUODEN 
KOULUTTAJA
MPK huomioi Vääpelikilta ry:n aktiivin.

Vuoden kouluttaja Markku Nieminen

Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäsen Markku Nieminen 
on valittu Maanpuolustuskoulutus-yhdistyksen (MPK) 
Helsingin maanpuolustuspiirin Vuoden kouluttajaksi. 
Itsenäisyyspäivänä alikersantiksi ylennetty Nieminen on 
toiminut vuosien ajan eri huollon kursseilla kouluttajana 
etenkin taisteluvälinehuollon ja kuljetusten osa-alueilla. 
Hän on toiminut myös lukuisilla kursseilla kuljetustehtä-
vissä.

Markku Nieminen on myös aktiivinen ammunnan harras-
taja ja kouluttaja. Hänellä on puolustusvoimien ammun-
nanjohtajan pätevyys ja hän toimi vuonna 2010 Kaartin 
Jääkärirykmentissä pilotoidun varusmiesten ampuma-
korttikoulutuksen kouluttajana. 

*  *  *  *

OTTEITA ENSI VUODEN HUOLLON 
KURSSIEN TARJONNASTA
Vääpelikurssi KOTU Tuusula TKKK 1700 11 11007 5.-
6.2.2011. KOTU-yksikköön sitoutuneet kurssien ja harjoi-
tusten vääpelitehtävistä kiinnostuneille.
Kurssinjohtaja Mikko Prusi

Kurssivääpelin jatkokurssi Tikkakoski 0700 11 12005 
19.2.2011. Antaa valmiudet selviytyä kurssivääpeleille it-
senäisesti kurssin valmistelu-, toteutus- ja päättämisvai-
heista sekä valmiudet kurssinjohtajalle tehdä kurssival-
mistelut siten, että kurssivääpeli voi toteuttaa kurssin 
järjestelyt.
Kurssinjohtaja on Erkki Karvinen, puh 040-544 4410, 
s-posti ksmpp@sares.fi

Vääpelikurssi Pioneerirykmentti 0700 11 11056 26.-
27.3.2011. Tavoitteena on yksikön vääpeleiden ja HJ:n 
ryhmänjohtajien tehtäviin perehtyminen. Huoltolajin 
johtajan tehtävien oppiminen teoriassa ja käytännössä, 
oman alan välineiden ja miehistön tehtävien tunteminen     
sekä SAL:een huoltojärjestelmän tunteminen oman alan 
osalta.

Huoltopalvelu-au kurssi Pioneerirykmentti 0709 11 11060 
26.-27.3.2011. Tavoitteena on huoltolajin johtajan tehtä-
vien oppiminen teoriassa ja käytännössä, oman alan väli-
neiden ja miehistön tehtävien tunteminen sekä SAL:een 
huoltojärjestelmän tunteminen oman alan osalta

Kunnossapito-au kurssi Pioneerirykmentti 0709 11 11058 
26.-27.3.2011. Tavoittteena on ko huoltolajin johtajan 
tehtävien oppiminen teoriassa ja käytännössä, oman 
alan välineiden ja miehistön tehtävien tunteminen sekä 
SAL:een huoltojärjestelmän tunteminen oman alan osal-
ta. Kurssilla annetaan kurssilaisille valmiudet toimia sa-
sijoituksen mukaisessa kunnossapito-au:n tehtävissä.

Lääkintä-au kurssi Pioneerirykmentti 0700 11 11059  26.-
27.3.2011. Tavoitteena on kerrata sidontapaikan pe-
rustaminen ja toiminta sekä kenttälääkinnän kulku 
sotilasalueella. Lisäksi osana toteutetaan taistelijaensi-
apukoulutus.
Kaikki kurssit: KOTU-päällikkö Kari Kilpeläinen, 
puh 0207 56 8905.

Vääpelikurssi Turku Raasi 1800 11 12044 28.3.2011
Kouluttaa vääpelin tehtävät ja toiminta eri varastoilla ja 
mukessa.
Kurssinjohtaja: Heikki Hellevaara Puh. 040 5219312 
Sähköp. heikki.hellevaara@elisanet.fi.

Komppanian huollon suunnittelu Hennala / Hälvälä 
09001112076 14.-15.5.2011. Opettaa kommpanian sa-huol-
lon perusteet ja huoltosuunnitelman laatiminen.
Kurssinjohtaja Marko Sipura marko.sipura@kolumbus.fi 
0400 748474

Komppanian huolto Santahamina 0400 11 12051 30.9.-
2.10.2011. Kurssin jälkeen kurssilaiset tuntevat komppani-
an huollon järjestelyt ja toiminnot.
 Juha Suvisaari 040-315 4071, juha.suvisaari@iltella.com

Pataljoonan huoltokomppanian ryhmittämisen suunnit-
telu Hälvälä 09001112119 15.-16.10.2011
Antaa perusteet kurssilaisille huoltokomppanian ryhmit-
tämiselle. 
Kurssinjohtaja Marko Sipura marko.sipura@kolumbus.fi 
0400 748474

Kurssivääpelikurssi Santahamina 0400 11 13035 19.11.2011
Kouluttaa toimimaan kurssien vääpelinä ja toimistoteh-
tävissä. Lisätiedot: Juha Parkkonen 040-8663055, juha.
parkkonen@gmail.com

*  *  *  *

Yhdistyksen sivuille pääsee nyt suoraan 
osoitteella:

WWW.VAAPELIKILTA.FI



TULEVIA TAPAHTUMIA
Vääpelikurssi Santahamina 0400 11 11007 8.-10.4.2011
Kurssin sodan ajan perusyksikön vääpeleiksi sijoitetuille 
ja sijoituskelpoisille reserviläisille.
Kurssinjohtaja Ari Hautala  ari.hautala@kolumbus.fi

Huollon johtajakurssi Santahamina 0400 11 11009 8.-
10.4.2011. Opettaa huollon johtaminen komppaniatasolle.    
Juha Parkkonen 040 8663055, juha.parkkonen@gmail.
com

Kenttälääkintäkurssi Santahamina 0400 11 11006 8.-
10.4.2011. Kenttälääkintätaitojen kertaus ja opettelu.
Heikki Pietilä 040 0512244, heikki.pietila@gmail.com

Joukkomuonituskurssi Santahamina 0400 11 13013 8.-
10.4.2011. Valmius suoriutua joukkomuonitusryhmän joh-
tajan tai keittäjän tehtävistä sekä kenttämuonituskalus-
ton oikea käyttö ja huolto. Lisätiedot: Juha Parkkonen, 
040 8663055, 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.vaapelikilta.fi

tai
www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta


