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PÄÄTOIMITTAJALTA
KARAVAANI KULKEE
Päätin kirjoittaa oodin kaikille järjestöjen johtajille. Sain tämän
kimmokkeen keskusteltuani taannoin tutun kirkkoherran kanssa. Hän valitteli seurakunnan johtamisen haastavuutta, kun seurakuntaneuvostot tuntuivat vaalikaudesta toiseen koostuvan lähinnä kiihkoilijoista, jotka halusivat tehdä arkisistakin asioista
opillisia; hourailijoista, jotka halusivat ylitulkita jokaista säätilan muutostakin; päännyökyttelijöistä, jotka lähinnä halusivat
olla paikalla ja syödä pullaa, sekä vähästä vallasta innostuneista
eläkeläisistä, jotka halusivat mikromanageerata jokaista tulostinhankintaakin. Yritä siinä sitten saada seurakunnan perusbyrokratia pyörimään!
Jäin miettimään tätä ironian höystämää purkausta. Ehkä taustalla oli liian monta valvottua yötä tai liian monta liian pitkäksi venynyttä kokousta. Näin jälkikäteen ajatellen luulen, että
hänen lausumansa oli tavalliseen retoriseen tapaan hivenen
kärjistetty. Varmasti hänkin osaa arvostaa ihan tavanomaista
seurakunnan luottamushenkilöiden tekemää työtä. Varmasti
hänkin näkee luottamushenkilöiden joukossa muunkin tyyppisiä profiileja. Ehkä piti vain päästää höyryä. Itse asian osalta ymmärrän kirkkoherraa hyvin. Jollakin tavalla pitäisi saada
järkeviä päätöksiä aikaan ja luotsattua seurakunnan ja sen
palkollisten arkea eteenpäin. Ymmärrän myös pullanmussuttajia – oma arki voi olla niin täynnä, ettei oikein jaksa osallistua kinaan. Ymmärrän eläkeläisiäkin – kaikki me tarvitsemme
”minulla on vielä merkitystä” -tunteita. Kiihkoilijoille toivoisin
tasapainotetumpaa lääkitystä.

Kirkkoherran ongelma tulee järjestötyössä vastaan usein. Järjestöissä valtaa käyttävät seurakuntaneuvoston kaltaiset kolleegiset päätöksentekoelimet, hallitukset. Vastuu hallituksen
toiminnan aktiivisuudesta ja tarvittavien päätösten aikaansaamisesta jää puheenjohtajalle. Hänen pitää jollain tavalla saada
asioita eteenpäin ja puuttua ongelmalliseksi kokemiinsa asioihin. Kysymys on tietyssä mielessä johtamisen extreme-lajista,
sillä muodollista valtaa ei ole juuri lainkaan. Puheenjohtajan
on johdettava argumentoimalla ja arvovallalla. Arvovalta pitäisi
vielä ensin onnistua hankkimaan. Sitä on paha vaatia pelkkien
natsojen perusteella. Ja sen kadottaa helposti.

Monesti aika laajamittainenkin toiminta on järjestetty yhdistyksen hallinoimana. Kysymys voi olla vaikkapa jäsenmaksuin
rahoitetusta edunvalvonnasta, urheiluseuratoiminnasta, nuorisotyöstä tai syrjäytyneiden tukemisesta. Tai lukemattomista
muista. Moni yhdistys pyörittää toimintaansa ulkopuolisen rahoituksen voimalla. Yhdistyksellä saattaa olla palkollisia, toimitiloja, monenlaisia sopimusvelvoitteita ja varastoja. Kaikista
näistä päättää hallitus. Eikä se ole helppoa. Vaikeaa saattaa olla
vaikkapa työnantajakysymyksistä päättäminen. Varsinkin silloin, kun tehdään niitä vaikeampia päätöksiä. Silloin voi olla
vaikeaa saada edes päätösvaltaista kokousta aikaiseksi. Oman
lisänsä haastavuuteen tuo se, että tyypillisesti rahoitushakemusten tekeminen on yhdistyksen toimihenkilöiden vastuulla.
Hallituksen jäsenet harvoin hallitsevat kaikkia hakemuksiin liittyviä koukeroita. On inhimillistä, että yhdistyksen työntekijöille
syntyy ainakin tunnetasolla ajatus ”tämä raha kuuluu meille,
meidän kuuluu saada päättää sen käyttämisestä”. Vaikka ajatus
on väärä, on sen syntyminen helppo ymmärtää.
Johtaa siis pitäisi, vaikkei valtaa ole. Ei muuten ole helppoa. Varsinkaan, kun huomioi vapaaehtoistyössä häärivien monenlaiset
taustat ja tavoitteet. Joskus mietin, mikä ihme meitä suomalai-

sia oikein ajaa järjestöihin. Olen kuullut: joku haluaa harrastaa,
toinen etsii ihmissuhteita, kolmas haluaa pukuhuoneessa kehaista olevansa Karkkilan rotarien hallituksessa. Haluan uskoa,
että edelleen – tänä individualismin kulta-aikanakin – useimpia
toimintaan ajaa aate.

Kirkkoherran – siis puheenjohtajan – haasteena on saada päätöksentekokoneisto pyörimään. Liian usein kokoukset venyvät
tarpeettoman kauan, kun asian valmistelu aloitetaan vasta kokouksessa. Liian usein sitoutuneisuutta vähentää se, että kaikki
asiat on jo valmiiksi päätetty. Liian usein kaikkien aikaa kuluu
tuntitolkulla parin ihmisen arvovaltokinasteluun – kokouksesta
toiseen. Liian usein keskitytään etsimään syyllisiä, kun pitäisi
miettiä mitä vielä voitaisiin tehdä. Ja sitten: miten ihmeessä puristaa ihmisistä ulos sovitut asiat ajallaan? Aina kun voi ajatella,
että ei tässä mitään voi vaatia, vapaaehtoispohjaltahan näitä... Ja
mitä ihmettä tehdä niille kavereille, joita ei näy kokouksissa tai
tahdo tavoittaa edes maileilla?

Elinvoimaisen yhdistyksen tunnusmerkki on se, että hallitustyöskentely sujuu ja asiat etenevät. Elinvoimaisessa yhdistyksessä jäsenistön mielipiteet ja odotukset kiinnostavat ja niistä
otetaan selvää. Elinvoimaisessa yhdistyksessä hallitustyössä on
riittävästi sitoutuneita ja laadunvalvonta siirtää vaihtopenkille
ne, jotka eivät vaan ehdi, jaksa tai pysty olemaan riittävän sitoutuneita.
Kaiken tämän voivottelun keskellä jää helposti huomaamatta
se, mihin aivan erityisesti tulisi keskittyä. Kaikki se mitä kuitenkin saadaan aikaan. Kaikki ne lukemattomat tunnit mitä vapaaehtoispohjalta tehdään työtä yhteisen aatteen eteen. Tämän piti
olla ylistys johtajille, mutta kyllä sen kuuluu olla ylistys kaikille,
jotka jotakin tekevät. Yhdistyksestä ja alasta riippumatta. Kaikille, jotka jaksavat vääntää. Nostan hattua!
Lauri Saariluoma
Päätoimittaja
PS

Hybridisodankäynnissä ei ole mitään uutta. Teekkarireserviläiset
sovelsivat epätavanomaisia toimintamalleja kilpailevaan järjestöön jo pari vuosikymmentä sitten. Tarinan kuulleita hymyilyttää
edelleen.

IN MEMORIAM
Jorma Juutilainen 1933 – 2016
Pitkäaikainen Sissiosaston jäsen kiinteistöneuvos Jorma Juutilainen siunattiin haudan lepoon 29.10.2016. Jorma liittyi vuonna 1958 Helsingin Reservialiupseerikerhoon, josta myöhemmin erkaantui nykyiseltä nimeltään Helsingin Sissiosasto ry.
Jorma osallistui vuosien varrella erityisesti ampumahiihtoon ja ampumatilaisuuksiin. Allekirjoittanut tapasi Jorman varmimmin 80- luvulta lähtien
marssiammunnoissa Santahaminassa ja Sissien ammunnoissa Luolassa.
Muita urheilusaavutuksia:

Soudussa Pohjoismaiden mestaruus, kevyt nelonen 1961, pronssi 1963.

Lukuisia SM- ja piirimestaruuksia eri soutuluokissa sekä ampumahiihdossa.

Suomen ampumahiihtoliiton kunniajäsen ja useita vuosia kestänyt aktiivinen järjestötoiminta -70 -luvulla urheilun piirissä. Jorma oli mukana myös
tuomari- ja valmennustoiminnassa sekä soudussa että ampumahiihdossa.
Matti Huomanen

Eero Heiniö, 19.4.1965 – 12.1.2017
Myrskyisenä, pimeänä talvipäivänä saimme suruviestin. Sissiveljemme reservin kapteeni Eero Heiniö oli saanut kutsun viimeiseen iltahuutoon. Hän taisteli urhollisesti vuodenpäivät vaikeaa sairautta vastaan ja pystyi olemaan kotonaan viimeiseen
iltaan asti perheensä sissisisaremme Heidin ja heidän tyttärensä Jennan kanssa.
Eero oli yrittäjäperheen kuopus ja heidän perheessä on aina vaalittu vahvaa isänmaallista henkeä. Jo nuorena Eero otti johtajaroolin ja alkoi vetää Paloheinän Kaskipartiossa omaa vartiotaan. Hänet tunnettiin tiukkana, mutta reiluna johtajana. Hänen
kotinsa oli aina avoinna omille vartiolaisille ja hänellä oli runsaasti aikaa kuunnella niin iloja kuin murheitakin.
Hänen sissikautensa jakautui kahteen osaan. Hän oli erittäin aktiivinen 90-luvun alussa toimien sissien maastotoimikunnassa, salilla ja ampumatoiminnassa. Tämän jälkeen hän keskittyi pitkälti perhe ja työelämään edeten turvallisuusalalla henkilöstön resurssipäälliköksi. Viime vuosina hän aktivoitui jälleen erityisesti Sissien ampumatoimikunnassa.
Tasavallan Presidentti myönsi hänelle 6.12.2015 Suomen Leijonan ritarimerkin. Ritariuudesta kertoo myös se, että viimeisen
ulkomaanmatkansa hän teki kesällä-16 ritareiden saarelle Maltalle.
Isänmaa ja sen puolustajat olivat hänen mielessään loppuun asti. Itsenäisyyspäivänä Eero lähetti viimeisen valokuvan, jossa
oli kuvattu valaistu lipputanko ja siniristilippu sysimustaa taivasta vasten.
Kimmo Lohman
Sissiosaston lippu- ja perinnealiupseeri
Eero Heiniön Ilves-vartiolainen, sissiveli

KUNNIAVARTIOSSA

Sissien perinteinen kunniavartio Hietaniemen sankarihaudoilla oli jälleen näyttävä. Vartiossa oli yhteensä 15 sissiä ja yksi varusmiesalikersantti, ensimmäinen
nainen ikinä sissien kunniavartiossa, rouva alikersantti Anne Huomanen. Hän
palvelee parhaillaan Upinniemessä Viestikomppaniassa ja odottaa uusia varusmiehiä 2.1. alkavaan palvelukseen. Historiaa tehtiin myös siinä, että ensimmäistä
kertaa vartiossa oli myös isä-tytär -parivaljakko, Matti ja Anne Huomanen.
Mukana oli ilahduttavasti myös useita uusia nuoria sissejä jatkamassa kunniavartioperinnettä. Pitkäaikaisimmalla osallistujalla majuri res Urho Ilmosella on
kasassa vartiokertoja jo 70-luvulta lähtien.
Matti Huomanen

YLENNYKSET

6.12.2016

VÄÄP

ARVOLA KALLE

LTN

AAPIO AKI DANIEL

ALIK

JÄRVINEN TIMO

YLIL

AARNIO HARRI

YLIVÄÄP

KORTELAINEN JANNE

LTN

HEIKKILÄ ANTTI

YLIVÄÄP

LEHTINEN JARMO

KAPT

HUTTUNEN MARKO

PURSIM

MUILU KALLE

LTN

KARILA MARKUS

YLIK

NEVALAINEN ANTTI

LTN

NOUSIAINEN HENRI

VÄNR

OF BONNY EDVARD

SOTMEST NYLÉN JOUNI
KORPR

RUUSKANEN JUSSI

LTN

RIEPPONEN ANTTI

KERS

SULIN OTTO

LTN

TAPANEN RISTO

Henri Nousiainen ylennettiin luutnantiksi.

Pahkikselta tuttu Janne Kortelainen ylennettiin
ylivääpeliksi.

Huollon moniottelija Timo Järvinen
ylennettiin alikersantiksi

KEVÄTKOKOUS 2017
KOKOUSKUTSU
Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n sääntömääräiset kevätkokoukset jäsenille, pidetään Katajanokan Kasinolla tiistaina 21.3.2017 klo 17:45 alkaen.
Kokouksen jälkeen Komentaja Juha-Antero Puistola esitelmöi aiheesta
“Turvallisuus murroksessa”.
Tilaisuus päättyy klo 19:45.
Tervetuloa mukaan!

KUNNIAPUHEENJOHTAJALTA
Tervehdin kaikkia sissejä ikään, sukupuoleen, sotilasarvoon ja järjestöön katsomatta. Olen erittäin otettu minulle
osoitetusta luottamuksesta, ja vakuutan pyrkiväni kaikin
tavoin edistämään sissien asioita oman tehtäväni puitteissa.

Näen tehtäväni jatkona edellisten kunniapuheenjohtajien toiminnalle. Yrjö Levikoski perusti kerhoyhtymän, ja
Jukka Karila saattoi sen jämäkkään, nykyaikaiseen toimintaan pitkänä vastuuaikanaan. Edeltäjien tyylit olivat
heille ominaisia: Ykä piti mielellään puheita, joissa nostatti henkeä ja linjasi toimintaa. Jukka näkyi kentällä ja
tuki puheenjohtajien toimintaa verhojen takana persoonallisella jämäkällä tavallaan. Itse uskon olevani lähempänä Jukan kuin Ykän metodeja. Käyn mielellään kentällä
itsekin osallistuen, ja otan tarvittaessa suoraan yhteyksiä johtoon. Minulle on ominaista esittää kysymyksiä
ja provosoida laajempaan ajatteluun. Lisäksi rohkaisen kaikkia jäseniä ottamaan minuun suoraan ja luottamuksellisesti yhteyttä kaikissa heitä askarruttavissa asioissa.

Olen pitkään vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä toiminutta sukua. Isoisäni oli Ikämiessuojeluskunnan
esikuntapäällikkö. Isäni palveli suojeluskunnissa ja toimi sota-ajan aseteollisuudessa. Itse tulin tietoiseksi
Sisseistä jo varhain, havaittuani kerhon tiedotteissa olleen Jujutsu-aiheisen kuvan, jonka mottona oli ”Tee
viholliselle sama, minkä hän tekisi Sinulle, mutta tee se ensin ja tehokkaammin”. Minusta tämä on edelleen
mainio motto, ja sitä soveltamalla pääsemme yhä pidemmälle. Sissien vahvuus on oman linjan kehittäminen
ja toteuttaminen.
Nähdään salilla, ampumaradalla ja jotoksilla.
Urho Ilmonen

Utria 2017
Vili Hakosalo

12.1-14.1.2017, Narva, Viro.
Joulun aika on aina raskasta. On
liiaksi syötävää, yöllisen leivänkin päälle löytyy rasvaista savukinkkua. Liiaksi lämpöä kodissa ja
uudet villasukat jalassa. Ihminen
pehmittyy sisältä ja ulkoa. Tähän
kaikkeen maanpuolustukselliset
kanssa-ajattelijat lahden toisen
puolelta, Viron kaitseliitistä, tarjoavat täydellistä ratkaisua. Utria
Dessant partiotaitokilpailu raikkaassa tammikuisessa säässä ja
taatussa rannikkotuulessa.

Stadin sissit osallistuivat kisaan
jälleen motivoituneella osastolla,
johon kuului neljän hengen kisapartio ja kolmen hengen huoltojoukkue. Lähdimme kisa-aamuna
lautalla kohti Viroa ja hioimme
matkan aikana toimintasuunnitelmat huippuunsa.
Pelipaikalla aikataulu oli lähdön
suhteen tehty vähintäänkin tiiviiksi ja kovin montaa hengenvetoa
ei ehditty vetämään ennen kuin
vaatteet vaihdettu, aseet kuitattu
ja miehistö ruokittu. Lisäksi globaalit ilmastoilmiöt ja paikalliset
föhn-tuulet olivat tehneet pahimmat pelkomme toteen. Kisajärjestäjät totesivat lumitilanteen vähyyden vuoksi, että tämän vuoden
kisa toteutettaisiin kävellen, polvia ja niveliä hyväilevän, suomalaiseen liikuntakulttuuriin sopivamman, hiihdon sijaan (mikä oli ihan
oikea ratkaisu). Tästä ilmoituksesta myös yksi kisaajista oppi varmasti tulevaisuutta ajatellen, että
yhdet kisakelpoiset kävelykengät
olisi hyvä ottaa näiden tilanteiden
varalle. Onneksi kanssakisaajalta
löytyi yhdet ylimääräiset sisäänajetut maihinnousukengät, ettei
matkaa tarvinnut talsia hiihtoon
paremmin sopivimmissa huopakumisaappaissa.
Ennen lähtöä kisaajille järjes-

MG-3 konekivääri tuli tutuksi.

tettiin myös MG-3-konekiväärin
käyttökoulutus, jonka myötä lupaukset tulevasta konekiväärirastista. Aivan kaikki aseen käyttöprotokollasta sekä purku- ja
kokoamisohjeista ei sisäistynyt
kisaajien mieleen eestiksi kerrottuna, vaan kaksi uusintakierrosta
kansainvälisimmillä kielillä oli tarpeen asioiden ymmärtämiseksi.

Ensimmäinen partio lähetettiin
matkaan 20.00 ja meidän lähtönumero 20 tarkoitti maastoon päästämistä kello 23.15 aikaan.

Sää tarjosi jatkuvaa mukavaa vaihtelua liki 10 asteen pakkasesta
muutaman asteen plussakeleihin
pienen piiskarännän kera. Kylmältä ja märältä ei siis tarvinnut vieläkään pettyä.

urilla ja teillä, mitä vastatoiminta
ei partioinut. Tämä yllätti sissit,
jotka näkivät vaaran joka tiellä
ja uralla, eivätkä siksi käyttäneet
paikoin yhtä röyhkeästi tiestöä,
kuin kanssakilpailijamme. Tietysti, muutama tarkoin sijoitettu
rasti ja valvontapaikka tiestöllä
tarkoittivat, että kyllä siihen surullisenkuuluisaan virolalaiseen
keppihelvettiin, mitä ei tästä
maailmasta muualta löydä, otettiin myös tuntumaa. Tarpeeksi
monen tunnin ajan, ettei tullut
ikävä.

Kilpailun rastit ansaitsevat erityismaininnan. Jo muutaman
partiotaitokilpailun nähneenä
Utrian rastit yllättivät positiivisesti. Isoissa kisoissa on vaikeaa
järjestää rasteja kaikenlaisille
Alun taipaleet rastilta rastille su- kisaajille ja siksi rastit tuppaavat
juivat tuoreilla jaloilla ja osaksi joskus olemaan tylsiä ja yksinmuiden tekemiä polkuja käyttäen kertaisia, toki sellaisiakin tähänhelposti ja nopeasti, tiukoista ai- kin kisaan mahtui.
kamääreistä huolimatta. Pian sissit kuitenkin kiisivät omia teitään Kisajärjestäjät olivat mm. luoneitseellistä radanvartta pitkin. neet mielikuvituksellisen esteMaasto oli Virolaisittain yllättävän radan, joka oli täysin luomua
läpipääsemätöntä
helppokulkuista lukuisilla metsä- paikallista

rinnemetsikköä.
Lääkintärastin
hyljättyyn tehdasrakennukseen,
jossa hoidettiin pommin jäljiltä eri
tasoisia potilaita. Alkukantaisen
selviytymisrastin, jossa saalis oli
ensin kaadettava keihäällä, josta päästiin tulien tekoon ja veden
keittoon märillä puilla. Onneksemme joukossamme oli eräopas,
joka taitoa ja loitsuja käyttäen loi
tulet ennätysajassa.
Muut rastit mittasivat vieraan valtion karttapiirroksien tunnistamista, etäisyyksien mittaamista,
tietotaitoa sekä luovuutta räjähteiden kanssa. Sissit rikkoivat myös
omat perinteensä ehtimällä ajoissa ampumarasteille ja pääsemällä
oikeasti ampumaan. Ensimmäinen
ammunta sujui kunniakkaasti ja
nopeasti, josta päästiin etenemään
konekiväärille.

Rastien väliset siirtymät olivat
kaikkea puolesta tunnista kuuteen
ajallisesti, ja aikataulutus tarkoitti sisseille muutamaa huoltotaukoa lukuun ottamatta jatkuvaa
Tajunnan rajamaille kerratun MG- siirtymistä kahden vuorokauden
3:n käsittelytaitojen avulla läpäi- verran. Viimeistään toisena vuosimme tarkastuksen ja saimme rokautena alkoi jokaisessa partipalkinnoksi pareittain niskoille on jäsenessä näkyä väsymyksen
koristeeksi vyötetyn vyön, mikä merkkejä ja pystyyn nukahtamitulisi pian rei’ittämään vihaisesti sia tapahtui. Useita. Reittivalinnat
seisovia peltitauluja maastossa. ja suunnistus onnistui ryhmältä
Kiitos järjestäjille mahdollisuu- mallikkaasti koko kisan ajan. Yksi
desta päästä kokeilemaan saksa- maaston sanelema koukkaus satlaista insinöörinäytettä!
tui kisan loppupuolelle, mikä merkitsi lopulta aikataulusta jälkeen
jäämisen. Yli kahden tunnin verran. Tapahtumasta muovautui sisseille kisan henkinen mittari.

Loppuspektaakkeli oli henkeä
nostattava ja kerrallaan jopa useiden metrien ajaksi endorfiinit lievittivät jalkojen kivut viimeisiin
juoksuaskeliin.

Matti Riikonen on ehtinyt kokea Utrian jo
monta kertaa.

Taas tuli tehtyä se.

Pitkä takaa-ajo kahden vuorokauden liikkumisen jälkeen. Ensimmäisen päivän jälkeen kaikille
muovautunut käsite ”naurettavan
märät maiharit” ja jalkojen pehmittymiset todella koettelivat
kaikkien omia fyysisiä rajoja. Sissihenkeä ylläpitäen partiomme
jäsenet laittoivat jalat muovipusseissa märkiin kenkiin ja pingoimme viimeisten etappien välit lähes
yli-inhimillistä keskivauhtia ylläpitäen, ottaen samalla aikataulun
kiinni ja toisaalta, menettämällä
loputkin jaloistamme. Muille kisan
viimeinen rasti, pikataival kesti
vain toistakymmentä minuuttia.
Sisseille liki kuusi tuntia.

Stadin sissien osasto, neljän hengen tiivishenkinen partio ja kaikki mahdolliset ylisanat ansaitseva
huoltojoukko siivittivät tänäkin
vuonna osaston maaliin, yhtä koettelemusta rikkaampana.

Läheisten päivät talvimyrskyn otteessa
Christer Mikkonen

Loppiaistulien
pakkassäästä toivuttuaan
Ikisissit
suuntasivat
kulkunsa kohti uusia
seikkailuja. Läheisten
päiville lauantaina 7.1.
osallistui 9 sissin osasto, joista pari edustivat
nuorempaa polvea ja
muut olivat Ikisissejä.
Kaartin
pataljoonan
200 alokkaan omaiset/
ystävät uhmasivat talvimyrskyn joka haastoi
sekä rakovalkean sytyttämisen, että telttojen
pystyssä pysymisen.

Rakovalkean sytyttämisen vaikeus

Ja teltta tuulessa nurin

Lauantaina kun oli Uudenmaan
jääkäripataljoonan kuuden sadan
alokkaan omaisten vuoro vierailla saarella oli myrsky tyyntynyt ja
aurinkokin näyttäytyi.

Ehkä säästä johtuen suosituimmaksi kohteeksi perinnetalon pihalla osoittautui lämmitetty ½
joukkue teltta ja rakovalkea.

Toki käytiin myös aseita ihmettelemässä. Varsinkin se talvisodan
aikainen Pst-ase herätti hilpeyttä. Näin Läheistenpäivillä tammikuussa 2017.

Sunnuntain vieraat

Lauantaina oli tarjolla muutakin evästä kuin hernerokka

Loppuvuoden jäsenkyselyn satoa
Tommi Saikkonen

Sissien jäsenkysely toteutettiin
ajalla 20.10. – 3.11.2016 nettikyselynä. Vastauslinkki lähetettiin
sähköpostissa 518 osaston ja kerhon jäsenelle eli kaikille joiden
sähköpostiosoite oli tiedossa. Vastauksia saatiin 124 eli vastausaste
oli noin 24 %.
Kysyimme missä toiminnassa vastaajat olivat olleet mukana. Kuten
arvata saattoi, eniten oltiin oltu
mukana Pahkiksella ja Luolan
ampumavuoroilla. Vähiten kokemusta vastaajilla oli SRA-kisoista,
viestitoiminnasta ja sotilastaitokilpailuista (joihin perinteistä sissitaitokilpailua ei ehkä yhdistetty).

Kysyttäessä tyytyväisyyttä eri
toimintoihin Pahkis kohosi korkeimmalle, ampumatapahtumien
ollessa hyvänä kakkosena. Muu
toiminta kuten esitelmät ja mm.
jouluaaton kunniavartio tulivat
kolmantena.

Kyselyssä jäsenet ottivat myös kantaa eri välittämiin. 95 % oli valmis
puolustamaan Suomea aseellisesti
kaikissa tilanteissa, vaikka lopputulos olisikin epävarma. Kaikkien
suomalaisten samaa mieltä olevien osuus oli muuten 71 % (miehet
79 %, naiset 64 % vuoden 2016
valtakunnallisessa tutkimuksessa.
Sissien tulos ei yllätä, korkeintaan
se että se ei ollut 100 %.

Olen tähän mennessä osallistunut toimintaan

Muu toiminta (esitelmät, kokoukset,
kunniavartio jne)
Salitoiminta
Viestitoiminta
SRA-kilpailut
Ampumatoiminta muilla radoilla
Ampumaharjoitukset Luolalla
Muu maastotoiminta
Jotokset
Esikuntatyöskentelyn kurssit
Sotilastaitokilpailu
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87 % vastaajista sanoi olevansa
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ylpeitä kuulumisestaan Stadin SisErittäin
tyytymätön
Tyytymätön
Neutraali
seihin, mikä sekin korreloi hienosTyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
En osaa sanoa, ei kokemusta
ti Yrjö Levikosken moton kanssa
- ”Tässä yhdistyksessä ei olla vaan
sä, mikä lisää kilpailua rajallisesta taan, joskin yleisin kommentti oli
siihen on kunnia kuulua.”
vapaa-ajasta, jos tarjolla on niitä että pääpiirteissään tarjonta oli
Täysin kritiikittömiä eivät tulokset
tuovia vaihtoehtoja.
OK. Säilytettävien listalla nousivat
toki olleet, ja hyvä niin. Esimerkikkorkealle sissihenki (31 maininsi koulutustarjontaan tyytymät- Kyselyn lopussa oli tilaisuus antaa
taa), ampumatoiminta (20) ja ei
tömiä oli 15 % vastaajista, mikä avointa palautetta kahteen kysyyllättäen Pahkis (20).
antaa aihetta jatkotutkiskeluun. mykseen: mitä kehittää ja mitä
Samoin puolet vastaajista koki ehdottomasti tulisi säilyttää. Ke- Viimeisenä kysymyksenä pyyVEH-vuorokausien ansaitsemisen hittämisideat kohdistuivat pääasi- dettiin määrittelemään yhdistystärkeäksi koulutuksen yhteydes- assa ampuma- ja maastotoimin- temme ydin eli sissihenki. Ohessa

muutama suora sitaatti vastauksista:
”Hieno tekemisen meininki parhaassa reserviläishengessä.”
”Pidän erityisesti ilmapiiristä “ne
tekee jotka osaa eikä kenellä on
eniten nappuloita.” “
”Hyvä henki ja yhteenkuuluvuus.
Avoin tiedotus ja reilu meininki. “
”Hyvä yhteishenki ja aktiivisuus.
Pitkäaikaisia ystävyyssuhteita. Innovatiivisuus, uusien asioiden kokeileminen. Hyviä ystäviä ja rehtiä
henkeä.”

Ota lopuksi kantaa muutamaan väitteeseen:
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Minulle on tärkeää että harjoituksista saa VEHvuorokausia.
Olen valmis puolustamaan Suomea kaikissa
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Ikisissien toimintaa kesällä ja syksyllä 2016
Christer Mikkonen

Ikisissit Repovedellä

Kokenut ikisissipartio, Topi Vanhanen ja Matti Keinänen, tekivät
4.-6. heinäkuuta jotoksen Repoveden kansallispuistoon. Auto jätettiin Lapinsalmen P-paikalle ja kanootti laskettiin vesille. Kanootin
pakkaamisen jälkeen keula suunnattiin kohti Määkijän tulipaikkaa, missä perusleiri perustettiin
laavukankaan alle ja josta tehtiin
patikoimalla retkiä lähimaastoon.
Melontaretkiä tehtiin vähän kauemmaksi. Tutuksi tulivat mm.
Katajavuori, Ketunpolku, Kuutinkanava, joka tosin oli tuttu jo monesta Pahkiksesta ja Lapinsalmen
riippusilta. Sää oli koko ajan hyvin
sissimäinen, tuulta ja vettä riitti
niin kanootin alle kuin ilmaankin.

Läheisten päivässä kiinnosti vanha aseistus.

puolijoukkueteltan. Nyt meille jäi
Ikisissit ja läheisten päivät 9.- vain pöytien kattaminen aseilla,
10. heinäkuuta
talvisodan aikaisilla panssarintorLauantaiaamuna kokoontui sis- junta-aseilla ja muilla tuhoamisväsien ”perinneosasto” jälleen San- lineillä. Kiinnostus näitä vanhoja
tahaminan portilla viettämään aseita kohtaan oli suuri, kun muiskauniin ja lämpöisen viikonlopun teltiin vaarien kertomuksia sodasPerinnetalon pihalla esittelemässä ta ja näistä aseista. Isät ovat jo niin
sota-aikaisia aseita ja muita varus- nuoria, etteivät tunne niitä, mutta
teita. Tällä kertaa tukikohta oli jo niin kuin ennenkin äideillä oli hyosittain valmistettu, eli varusmie- vin suuri kiinnostus tätä kalustoa
het olivat jo pystyttäneet meille kohtaan. Eräs asia kiinnitti huomi-

omme: Monet varusmiehet olivat
hyvin perillä näistä aseista.

Vieraat viihtyivät meidän luonamme ja keskenään tänä kauniina
heinäkuisena viikonloppuna.
Tammikuussa kerrataan.

Syyskuun toinen päivä
oli odotettu päivä koska silloin alkoi nitrojumppa jälleen kesätauon
jälkeen. Salille ilmestyi 15 innokasta jumppaajaa hikoilemaan Sepon komennossa. Parlamentti oli
toivonut nitroilta hallinnollisista
syistä ehdotusta uudeksi nimeksi.
Ehdotuksia tuli seuraavana jumppailtana kahdeksan kappaletta,
joista valittiin

yksimielisesti voittajaehdotus ja
niin Nitrojen nimi vaihtui Ikisisseiksi. Jumppa jatkui kaikesta huolimatta normaalisti. Vierailevia
vetäjätähtiä ei syksyn aikana ollut
mutta kevääksi on luvassa hikisiä
hetkiä.

Tulilla.

Ikipuolustaja

Kwai-joen ylitys.

Pahkis 51 ja Ikisissit
Niin kuin Ikisissien toimintasuunnitelmassa lukee, niin tuemme eri
maastotapahtumia, joten myös
Pahkikselle osallistui 5 hengen
partio hoitamaan vesistönylitystehtävän ja muita tukitoimia.

Torstaina 8. päivä tuli Ikisissien
etupartio paikalle valmistelemaan
tehtävän viemällä tarvittavan materiaalin valmiiksi tehtäväpaikalle.
Perjantaiaamuna Ikisissien edustaja oli tukemassa kilpailun perustamista. Kun kaikki Ikisissien
jäsenet olivat saaneet varusteensa ja vaihtaneet vaatteet, kuittasimme ryhmäkohtaiset varusteet
siirryimme perustamaan ensimmäisen tukikohdan Rasiamäen

maastoon, missä olimme tiedustelun kohteena. Aamupalan jälkeen
purimme leirin ja suuntasimme
kohti Kivilahtea missä oli vesistönylitystehtävä. Kun osastojen
partiot olivat suorittaneet tehtävän, siirrymme Juurikon mastoon
lähelle OPKE:n leiriä, missä pystytettiin oma leiri. OPKE:ssa osallistumme myös sen puolustamiseen
kootun hyökkäyksen aikana.
Kävimme myös esteradalla seuraamassa siellä tapahtuvaa toimintaa
ja sieltä suuntasimme kohti varuskuntaa. Loput on historiaa.

Ikisissien viikonloppu Lopella
Syyspäivän lyhentyessä kokoontui
Ikisissien Pahkisosasto Lopen laavulla perjantaina 23.9. illansuussa.
Lauantaina aamupäivällä syötyään
ja suunniteltuaan tulevaa retkeä,
lähti ryhmä liikkeelle etelään kohti Pekännettä ja ohitti Sylkiöt-lammen itäpuolelta ja jatkoi edelleen
etelään Pilkutin-lammelle missä
pidettiin lounastauko.

Syötyään ryhmä hakeutui Poronpolulle ja sitä seuraten kohti
Valkevesi-kannasta mistä jatkettiin etelään Rauhanrantaan, missä
siirryttiin kanootteihin. Tässä vaiheessa oli patikoitu 9 km. Kanoottien keulat suunnattiin luoteeseen

kohti Isosunnin salmea ja Pikku
Puneliaa. Lopulta päädyttiin Marskin majalle, minne jätettiin kanootit ja jatkoimme patikoimalla kohti
Kaartjokea ja laavua ohittaen Lehmilammen ja sitten Pitkälammen
itäpuolelta kohti laavua. Melottua
tuli 3,5 km ja patikointia takaisin
laavulle 5 km.
Takaisin laavulla saimme syödäksemme Sacher-kakkua Reijon syntymäpäivän kunniaksi. Sunnuntaiaamuna, aamupalan jälkeen kun
olimme pakanneet varusteemme
ja siivonneet jälkemme, lähdimme
kohti Lopen ampumarataa suunnittelemaan ja rakentamaan
ampumapaikat hyvissä ajoissa
ennen puolta päivää. Tapahtuma sujui Matti Keinäsen johdolla ja ammuttiin myös meille
sovitettu SRA-ammunta. Hauskaa oli ihan klo 15.30. asti. Näin
reippaasti on Ikisissien syksy
hurahtanut. Tervetuloa mukaan
toimintaan, jos kiinnostuit!

Ikiampujat

Punelian ylitys

Loppiaistulet 2017
Matti Huomanen

Perinteiset Loppiaistulet vietettiin
jälleen kerran raikkaassa ulkoilmassa. Ennakkoilmoittautumisia allekirjoittaneelle oli tullut 17. Yksi perui ja
yksi tuli ilmoittautumatta, joten luku
täsmäsi. Iltapäivällä kolmen aikaan
mittari näytti -20 C° ja siitä pakkanen kiristyi illan mittaan -24 C°:een.
Muutaman kilometrin päässä mitattiin yölämpötilaksi jopa -27C°.
Iltapäivän mittaan paikalle saapuivat ensimmäiset osallistujat, leirin
valmistelu pääsi vauhtiin. Ensimmäiseksi tehtiin hyvät tulet, minkä
lämmössä jatkettiin: iso irtopeite viritettiin suojaamaan tuulelta, tulipuita hakattiin yön varalle ja myöhemmin pystytetyn puolijoukkueteltan

kamiinaan. Teltta olikin korotettua
mallia, mukaan otetut nurkkakepit
olivat normaalia telttaa varten, joten
helmat olivat pitkät. Onneksi näin
päin, muuten olisi ollut aika vetoisa
majoite.
Vanhan mallin mukaan muonittaja
oli valmistellut jo edellisenä päivänä
illallisen, tällä kertaa Chili con carnea
ja riisiä. Alkupalana oli joululeipää,
päällä savustettua kylmäsavulohta ja
Kaski -snapsi. Ruokaa oli riittävästi,
aamulla olisi ruokkinut vielä pari sissiä. Kylmä ilma tosin vaati veronsa,
illalla riisi oli jäätynyt kattilaan ja sitä
irrotellessa katkesi muovinen kauha.
Toiminta oli huomattavasti helpompaa olosuhteellisesti, koska nyt ja

Toisenlaista ammuntaa

jatkossa on käytettävissä ennen joulua rakennettu keittokatos. Entinen,
nyt purettu ja uutta käyttöä odottava
pöytä oli siirrettävä, painava ja epätasainen. Kiitos Juha.
Illan kohokohdiksi muodostui kaksi
tapahtumaa. Ensin muisteltiin vuonna 2015 poisnukkuneita sissejä. Jokaisesta kerrottiin hieman taustaa
sissien toiminnasta. Muisteltavia olivat: Jouni Roine, Jorma Juutilainen,
molemmat mukana reserviläistoiminnassa jo 50-luvulta, Kaarle Nilsson, aktiivinen metsätoiminnan vetäjä ja vuoden reserviläiskouluttaja
ja Nils Ingves, Sissiosaston entinen
puheenjohtaja ja aktiivinen salikoutoriikki, CD-levy ja perinteinen laluttaja.
sikukkanen. Palkitsemiset suoritti
Huomattavasti iloisempi tapahtuma
Sissikeron uusi kunniapuheenjohtaja
oli Yrjö Kassarin palkitseminen SisUrho Ilmonen ja Lopen paikallississi
silevykkeellä. Sissien laavu sijaitsee
Juha Karell. Kuriositeettinä mainitYrjön mailla ja hän sanoi kiitosputakoon, että Yrjö korjasi potin myös
heessaan, että saamme olla jatkossaillan perinteisessä tietovisakävelyssä,
kin, mitään häiriötä ei ole ilmennyt.
missä Harry Eklund tenttasi sotilasYrjölle luovutettiin myös Sissihisteknisiä tietoja eri aloilta.

Hyvin nukutun yön jälkeen siivottiin
paikat, pantiin teltta kasaan ja laavu
umpeen odottamaan seuraavaa tapahtumaa. Autotkin lähtivät yhtä lukuun ottamatta omin voimin käyntiin. Kiitos Urkki käynnistysavusta.

Suursaari taistelujen kohteena 1939-1944, osa 2
Christer Mikkonen

Suursaari tiedustelun kohteena Pataljoona alistettiin I Linnakkeiston komentajalle joka antoi 4.1. käsSuursaaren menetys koettiin kir- kyn, jonka mukaan Rannikkopatalvelevänä tappiona. Valmistelut joona 2:n oli suoritettava sääolojen
saaren takaisin valtaamiseksi salliessa pimeän aikana jatkuvasti
aloitettiin välittömästi. Rannik- tiedustelua ja häirintä ä Suursaaren
kopataljoona 2 sai tehtäväkseen ja Lavansaaren välillä.Tämä ohje ei
selvittää partioinnilla Suursaarta täysin vastannut sitä mitä saaren
koskevat vihollistiedot ja valmis- valtaus olisi tiedustelulta edellyttautua valtaamaan Suursaaren. tänyt. Itä-Suomen rannikkoprikaati
Pataljoonan vahvuus oli joulukuun antoikin 25.1. oman tiedusteluohlopulla 1941 vain 252 miestä ja jeensa. Tarkoituksena oli saada visitä alettiin viipymättä vahven- hollinen paljastamaan aseidensa sitaa tulevaa tehtävä varten. Siihen jainti houkuttelemalla se avaamaan
liitettiin myös Osasto Pennanen, tuli.
josta saatiin hyviä Suursaaren
tuntijoita, sekä lisäksi toinen ran- Rannikkopataljoonaan kuuluva 1.
nikkoiskukomppania ja kranaa- Rannikkoiskukomppania suoritti
tinheitinkomppania. Maaliskuun tammikuun 3. päivän jälkeen lähes
alussa pataljoonaan kuului kuusi joka yö tiedustelunmatkoja Suurkomppaniaa ja sen vahvuus oli saareen. Tiedustelumatkoja suoritettiin tammi-maaliskuun aikana
1089 miestä.
136 kpl Suomenlahden aavoille

jäänselille ja Suursaareen. Tiedustelun helpottamiseksi rakennettiin pahvista kaksi majaa partioiden tukikohdiksi. Maja 1 oli 7-8
kilometrin päästä Lupista Suursaaren suuntaan ja Maja 2 täysin
erillään 15 kilometriä kaakkoon.
Majat suojattiin epäsäännöllisillä
lumivalleilla, jotka antoivat kuvan
ahtojääröykkiöistä ja katot oli verhottu ilmatähystystä vastaan lumikokkareilla. Alueella ei saanut
näkyä jälkiä, päivällä oli pysyttävä
sisällä ja lentotoiminnan aikana ei
saanut pitää kamiinassa tulta.

Partiot kuljetettiin usein hevosilla
hämärässä majojen läheisyyteen
hiihtomatkan lyhentämiseksi. Erityisen suuri merkitys majalla oli
lepopaikkana partiomatkalta palatessa, koska matkat olivat pitkät,
keskimäärin 50 kilometriä. Matka

aloitettiin yleensä Lupin saarelta.
Meno sekä paluu oli suoritettava pimeän aikana. Partiomatkan jälkeen
miehet saivat levätä seuraavan päivän, muta erityistä palkkiolomajärjestelmää ei ollut. Partiomatkojen
välillä oli koulutusta tulevaa hyökkäystehtävää varten.
Tammikuun 23. ja 24. välisenä yönä
12 miehen partio kävi Suursaaren
eteläkärjessä härnäämässä vihollista saadakseen sen paljastamaan tuliasemansa. Oli kova pakkanen eikä
vihollinen tullut ulos korsuistaan.
Yöllä kello 22 jälkeen alkanut paluumatka oli hyvin raskas. Pakkasta
oli 26 astetta ja kova tuuli. Miehille
alkoi ilmetä paleltumia ja he väsyivät. Ahkion vetäjiä oli vaihdettava
lyhyin välein. Kun oli hiihdetty pari
tuntia oli tilanne jo niin paha, että
miehet eivät enää jaksaneet vetää
ahkiota. Välinpitämättömyys valtasi mieliä ja alkoi näkyä harhanäkyjä. Vaikeuksista huolimatta partio
saapui Askeriin kello 11. Sieltä partio pääsi hevosilla Haapasaareen.
Tammikuun 1 päivän suoritettiin
väkivaltainen tiedustelu Suursaareen tarkoituksena ottaa vanki.
Tiedustelumatkan johti itse komppaniapäällikkö. Osasto oli tavallista
suurempi, siihen kuului kaksi joukkuetta ja yhteisvahvuus oli 3 upseeria, 12 aliupseeria, 70 miestä ja
hevosia.

Haapasaarelta lähdettiin kello
17.00. Edettiin noin seitsemän kilometrin päähän Suursaaresta mihin jätettiin hevoset ja jatkettiin
hiihtäen. Vangin sieppaaminen oli
annettu ensimmäisen joukkueen
tehtäväksi ja toinen joukkue hiihti
molemmin puolena suojana. Tässä
vaiheessa lähti viiden miehen partio Pohjoispäähän tehtävänään häirintä ja harhauttaminen.Pääosasto
saapui Lipeäniemestä kaksi kilometriä koillisen sijaitsevaan maastokohtaan.

huomiota ja venäläiset havaitsivat osaston. Ilmaan
kohosi pari punaista valorakettia ja saari oli hälytetty. Komppaniapäällikkö
käski ensimäistä joukkuetta edetä suoraan kohti
Lammaskallionlaperikkoa
missä joukkue huomasi
rantaviivalla jääröykkiöiden takana yksitoista venäläistä. Yritettiin ottaa
vangiksi kaksi erillään oleva miestä, onnistumatta
siihen. Miehet tuhottiin ja
joukkue hiljensi tulellaan
loputkin vihollisista.

Samaan aikaan ilmestyi
Liivalahden eteläpuolelta
jäälle kaksi joukkuetta venäläisiä. Komppanianpäällikkö käski toisen joukkueen asemiin ja sitomaan
tulellaan vihollista. Kappeliniemestä yksi Madsenkonetykki tuki vihollista ja
Liivalahden suunnasta pikakivääri
joka johti osaston irtautumiseen.
Miehet olivat erittäin väsyneitä ja
keli oli aamuyöstä huonontunut
niin, että paluunopeus oli vain kolme kilometriä tunnissa. Vihollinen
oli kuitenkin yöllisestä herätyksestä ja juoksusta siinä määrin väsynyt, ettei se lähtenyt taka-ajoon.
Lupin partio

Tammikuun 31. yöllä lähti toinen
partio liikkeelle Lupista tehtävänään taistelupartiointi. Partion
miehillä oli aseistuksena kaksi
pikakivääriä ja muilla konepistooleja. Tarkoitus oli ottaa yhteys
partioon joka oli tammikuun 30
lähtenyt Haapasaarelta suorittamaan väkivaltaisen tiedustelun.
Partio saapui Suursaaren pohjoispään kohdalle aamuyöstä tapaamatta matkalla tätä tammikuun 30.
päivänä lähtenyttä partiota. MatNäin suuren osaston liike ei voinut ka jatkui saaren itäpuolitse kohti
olla kuulassa yössä herättämättä eteläpäätä ja se kiertäen. Saari oli

täysin hiljainen, kuului vain omien
suksien vaimea suhina. Yö vaaleni
päiväksi ja oli aika nousta maihin.
Maihinnousu tapahtui saaren länsipuolella. Heikinhellinlahdessa.
Lahdenpohjukassa oli tyhjä vartiopaikka ja koko rantaviiva oli
suojattu piikkilankaesteellä. Lahdenpohjukasta jatkettiin Valkiakalliolle ja sieltä vielä Vähäkalliolle, missä valittiin ruokailupaikaksi
kalliosyvennykseen
rakennettu
venäläisten korsu.
Ruokailu kuitenkin keskeytyi jo
kymmenen minuutin kuluttua kun
vartiomies ilmoitti, että jäällä käveli yksinäinen vihollissotilas ja
tutki heidän tulolatunsa. Partio
päätti hiihtää Heikinkallionlahdelle, mutta ennen kuin se oli rannassa venäläinen oli häipynyt niemen
taakse, eikä päivänvalossa kannattanut lähteä jäälle taka-ajoon.
Partio nousi Pahanraonkalliolle
tarkkailemaan laivanhylkyä, jonka luona vartiomies oli nähnyt vihollisen sotilaan. Siellä ei näkynyt
mitään liikettä. Päätettiin lähteä

katsomaan mitä siellä on, eikä löydetty muuta kuin askelten jälkiä.
Partio jatkoi Lounatkorkialle. Sen
pohjoispuolella löytyi lukematon
määrä korsuja ja alueella risteili
kenttäkaapelilinjoja, joita katkottiin vihollisen kiusaksi.

Matkaa jatkettiin kohti pohjoispäätä aina Purjeniemen korkeimpaan
kohtaan, mistä oli hyvä näkyvyys
Kiiskinkylään. Kylässä ei näkynyt
liikettä, mutta Kiiskinkylän eteläpuolella olevassa niemessä oli parakkeja ja niiden ympärillä liikkui
venäläisiä. Ruokailu- ja lepotauon
jälkeen partio lähti liikkeelle kohti Kiiskinkylää. Partio uskaltautui
kylän eteläpuolella olevien talojen luo ja tarkkaili sieltä kylää tunnin ajan. Liikettä ei näkynyt. Sen
sijaan Niskalahden eteläpuolella
olevalla kalloilla näytti olevan miehiä ja päätettiin lähteä katsomaan
mitä siellä tapahtuu.

minne partio palasi vähän ennen asemiin. Automaattikiväärimies
avasi tulen lähintä venäläistä kohkeskiyötä.
ti ja siihen yhtyi myös vieressä
ollut konepistoolimies. Suuliekit
kuitenkin paljastivat heidän aseViroluodon partio
mansa ja heihin kohdistui kahden
Viroluodolta lähti partio 17.2. koh- konetuliaseen tuli. Ammukset
ti Haapasaarta mistä oli hevoskul- osuivat lähietäisyydellä jäähän,
jetus Luppiin. Partio lepäili siellä mutta osumia ei tullut sillä sarjat
Partio seurasi venäläisten toimintunnin verran ja jatkoi sieltä hiih- menivät miehien yli.
taa vain kymmenen metrin päästä
täen kohti jäällä oleva tukikohtaa.
Partio irtautui tulta ja liikettä sekä
lähimmistä miehistä. Oli jo hämäTukikohdassa pidettiin pieni taupimeää hyväksi käyttäen. Huonosrää ja partion piti tehdä nopeasti
ko ja matka jatkui hiihtäen kohti
ta näkyvyydestä aiheutuneiden
toimintasuunnitelma. SuunnitelSuursaarta. Saavuttiin saaren pohsuunnistusvaikeuksien takia parmat ja valmistelut tehtiin puiden
joispäästä sen länsipuolelle Pohtio saapui Luppiin vasta kello seitsuoajassa kallion katveessa. Pijoiskorkian kohdalla. Vastaan tuli
semän aamulla.
kakiväärimiehet saivat tehtäväksi
parin metrin levyinen railo, oli jatampua parakeista ulos pyrkiviä
kettava vielä etelään. Partio käänvenäläisiä ja partion muut miehet
tyi Selkäapajanniemen kohdalla
tuhoaisivat pihalla ahertavan ryhrantaa kohti. Kallionkolossa voisi
män.
olla vihollisen vartiopaikka
Partio teki ladun rantaan ja palasi,
otti vihollisen tähtäimeen ja avasi
tulen puuntekopuuhissa olleita venäläisiä kohti. Ainakin kaksi heistä kaatui ja muutama haavoittui.
Tappioita ei ehditty tarkastella,
oli hypättävä suksille ja laskettava kiireesti jäälle. Venäläiset juoksivat asemiinsa ja avasivat tulen
partion perään mutta etäisyyttä
oli sen verran että tuli oli epätarkkaa, eikä partiolle tullut tappioita.
Partio hiihti Kiiskinkylästä 3-4kilometriä suoraan itään ja otti
sieltä suunnan suoraan Luppiin,

missä odotettaisiin sormi liipaisimella.
Partio oli 50 metrin päästä rannasta kun kuului hiljaiset tossujen aiheuttamat äänet. Edessä oli vihollisen parivartio joka käveli jäällä
lähellä rantaa. Toinen venäläisistä
huomasi partion, juoksi maihin ja
huusi hälytyksen. Jäälle jäänyt venäläinen avasi tulen.

Jostakin rannalta alkoi konetuliase nakuttaa partiota kohti. Kimmokkeet surisivat partiomiesten
korvissa ja he heittäytyivät jäälle

Kirjat – Kalterijääkäristä kolmen sodan rintamakomentajaksi
Mikko Laiho

Tietokirjailija, kapteeni evp. Esko
Lammin kirja “Kalterijääkäristä
kolmen sodan rintamakomentajaksi” julkistettiin Kajaanissa
28.1.2017. Teoksessa kerrotaan
everstiluutnantti Erkki Sokajärven
elämäkerta alkaen helmikuusta
1917, jolloin venäläiset vangitsivat
hänet Kajaanissa aktivisti- ja etappitoimintaan
osallistumisesta.
Vapaussodassa hän toimi joukkueenjohtajana ja komppanian päällikkönä Kajaanin Sissirykmentissä
osallistuen Kuopion, Mäntyharjun,
Varkauden ja Mouhun valtaukseen
sekä asemasotaan Kinnillä. Myöhemmin hän vielä johti komppaniaansa Haminan valtauksessa.
Aktiiviupseerina hän palveli mm.
Suomen Valkoisessa Kaartissa Helsingissä komppanian päällikkönä,
Kuopion sotilaspiirin päällikkönä
ja Aliupseerikoulun johtajana JP
3:ssa Mikkelissä. Talvisodassa majuri Sokajärvi johti Sissipataljoona
2:n taisteluita Tolvajärvellä ja toimi myös rintamalohkon komentajana Osasto Pajarissa. Välirauhan
aikana hän hoiti Jyväskylän suojeluskuntapiirissä aluepäällikön
tehtäviä ja perusti kesällä 1941
JR 48:n III pataljoonan, jonka komentajana hän toimi koko hyökkäysvaiheen ajan. Myöhemmin hän
toimi joukkojen uudelleen järjestelyjen jälkeen everstiluutnantiksi
ylennettynä I/JR 48:n komentajana ja pitkiä aikoja rykmentin komentajan sijaisena. Keväällä 1944
hänet evakuoitiin sotasairaalan
sydänvian vuoksi ja akuutista vaiheesta toivuttuaan hän toimi vielä Jalkaväen Koulutuskeskus 25:n
apulaispäällikkönä Nurmeksessa
ja lopuksi kotiutti JR 48:n Jyväskylän sotilaspiirin kotiuttamispäällikkönä. Eläkepäiviään hän vietti
Mouhijärvellä ostamallaan maatilalla osallistuen aktiivisesti pitäjän
toimintaan.

Kirjan tekijä on saanut aikaiseksi mielenkiintoisen lukupaketin.
Lammi kuljettaa lukijansa mukanaan itsenäisen Suomen vaiherikkaan ja sotaisan alkuhistorian lävitse. Teoksen lähdeaineistona on
käytetty Erkki Sokajärven (18961963) sotavuosien laajaa kirjeenvaihtoa ja sotapäiväkirjoja. Tekstiä
elävöittää mukavasti runsas kuvitus, josta merkittävä osa tulee suoraan kirjan päähenkilöltä itseltään.
Ensikäden lähteiden takia kirja
tarjoaa ihan uuttakin autenttista
tietoa mm. Kainuun etapista, vapaussodan tapahtumista Itä-Suomessa ja Kajaanin Sissirykmentin toiminnasta vapaussodassa.
Mielenkiintoista on lukea, kuinka
muuan Urho Kekkonen oli siirtymässä Kajaanista Saksaan saamaan jääkärioppia, mutta kääntyi
viime tingassa Haaparannassa takaisin. Olisiko valtakuntamme historia muotoutunut toisenlaiseksi,
mikäli Kekkonen olisi määränpäähänsä asti päässyt? Kajaanin Sissirykmentin mukana Kekkonen taisteli Mäntyharjun rintamalohkolla
kevättalven 1918 aikana.
Näin mikkeliläisenä kiinnostavaa
on lukea päiväkirjamerkintöjä Päämajakaupunkiin
kohdistetuista
pommituslennoista vuonna 1940,
jolloin Sokajärven perhe Mikkelissä asusti. Läheltä piti, ettei Erkki Sokajärven vaimo ja tämän äiti
jääneet tulimereen ostosmatkallaan. Jatkosodan hyökkäysvaiheen
tapahtumat on kuvattu intensiivisesti. Loppukesä 1941 oli täynnä
taisteluja, joista ei ilman mittavia
tappioita selvitty. Syksyllä vanhalle rajalle saavuttaessa osa miehistä kieltäytyi ylittämästä sitä ja
kenttäoikeus joutui jakamaan ankaria tuomioita.
Sokajärvi kirjoittaa vaimolleen

kirjeessään 18.9.1941 näin: ”Ryssällä on aika lailla luonto pois. Ei
se enää isoja törmäile. Muistuttaa
olemassa olostaan pienillä tykistöryöpyillä silloin tällöin. Asumme
korsuissa maan alla.” Asemasotavaihe näyttäisi komentajan silmin
katsottuna olevan täynnä koulutusta, linnoitusta ja virkistäytymistä mm. urheillen ja kalastaen.
Omaa perhettäkin nähtiin aina
aika ajoin. Vierailuja tehtiin eri komentopaikoille. Keväällä 1944 Sokajärven kunto kovasti heikkeni ja
hänet siirrettiin kotirintamalle vähän ennen Kannaksen suurhyökkäyksen alkua. Hän toivoi kesän
aikana pääsyä vielä rintamatehtäviin, mutta voimakkaasti heikentynyt terveydentila tämän esti.
Suosittelen kirjaa kaikille Suomen sotahistoriasta kiinnostuneille lukijoille. Mielenkiintoinen
elämäkerta tuo päivänvaloon
mielenkiintoisia kohtalonhetkiä
ruohonjuuritasolta. Esko Lammi
taitavana historioitsijana vie tekstillään lukijan mukaan noihin merkittäviin tapahtumiin.
Kirja-arvostelu: Mikko Laiho, KM,
Suomen Tietokirjailijat ry
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Kevätsauna

Suojelijan tehtäviä tarjolla Sisseille Stadin Metrossa
Osana kokonaismaanpuolustusta ja Helsingin piirin poikkeusoloihin varautumista rakennamme metroasemiin tukeutuvaa väestönsuojelua. Mutta miksi Sissi olisi kiinnostunut varautumisen tehtävistä?

Poikkeusoloissa meidät voidaan jakaa neljään ryhmään. Selvitäkseen itse ja huolehtiakseen läheistensäkin
selviämisestä kansalainen haluaa joko taistella, paeta (maalle/Ruotsiin), odottaa (että kriisi menisi ohi) tai suojella
muita. Vapaaehtoinen varautuminen tarkoittaa näiden suojelijoiden työn organisoimista.

Jos Suojelijan työ kiinnostaa Sinua, ilmoittaudu koulutusohjelman ensimmäiselle kurssille Metro-VSS Väestönsuojelun perusteet. Kurssi löytyy tällä suoralla linkillä http://mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=91512 tai hakusanalla
“Metro”.
Kurssi on ensimmäinen koulutusohjelmasta, johon kuuluu 3-4 kurssia ja joka valmistaa tehtävään vapaaehtoisessa
Metro-väestönsuojan käyttöyksikössä. Kurssikokonaisuudesta saa vastaavasti 3-4 korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta.

Lisätietoja kurssista ja Metro-VSShankkeesta antaa Juha Jouppi
juha.jouppi[ät]iki.�i
040 751 7000

