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PÄÄTOIMITTAJALTA

Suomen 100 -vuotisitsenäisyysjuhlat on nyt juhlittu ja palattu arkeen. Näinä 
aikoina 100 vuotta sitten ratkottiin Suomen tulevaisuutta, mihin suuntaan 
kansakunta kääntyy, itään vai länteen. Monien vaiheiden jälkeen länsi-

suuntaus voitti, vaikkakin myöhemmin oli yritystä kääntää suuntaa itään päin. 
Sissienkin harrastukset aiheuttivat jossain vaiheessa ” huolestuneisuutta laa-

joissa kansalais piireissä”, taisipa johtaa eduskuntakyselyyn asti. Toimintaa piti verhota pelastuspalvelun harjoitteluksi 
ja ties miksi. Onneksi nykypäivänä voimme toimia maanpuolustushengen nimissä avoimesti ja hyvässä yhteistyössä 
muiden samanhenkisten järjestöjen ja Puolustusvoimien kanssa. Sissien rooli maanpuolustuskentässä on ollut jo vuosia 
toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä, missä olemmekin onnistuneet mielestäni erinomaisesti. Esimerkkeinä 
mainittakoon saumaton yhteistyö aliupseeri- ja upseeriyhdistyksien välillä. Yhteinen hallinto takaa tiedon kulun ja 
voimavarojen yhdistämisen. 

Tällä linjalla on hyvä jatkaa
Matti Huomanen

Yhdistysten sääntömääräiset kevätvuosikokoukset  
pidetään keskiviikkona 28.3. klo 18 alkaen Suojelus-
kuntatalon auditoriossa. 

Kokousta ennen järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen 
esitelmöi aiheesta ”Huoltovarmuuskeskus ja varautu-
minen.” 

Kaikki jäsenet tervetuloa! 
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Helsingin Sissikerho ry
Tommi Saikkonen puheenjohtaja
050 5544 736 
tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Helsingin Sissiosasto ry
Aarne Björklund puheenjohtaja
050 382 1636
baarne(ät)gmail.com

Jäsentietojen muutokset: 
Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne  

voit itse päivittää muuttuneet tietosi 
www.rul.fi  /  www.reservilaisliitto.fi  tai vaihtoehtoisesti 

ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? 
Samassa paikassa voit päivittää sen ja näin 
saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

IN MEMORIAM
Eero Salminen 26.11.1935–11.1.2018

Rakennusmestari, seppä, lentäjä, kengittäjä, puukkokurssien vetäjä ja ennen 
kaikkea sydämestään reserviläinen. Sitä oli monien vanhempien sissien 
tuntema Sissien ”etäjäsen” Eero. Varsinaisesti hän kuului Hyvinkään reser-
viläisiin ja myöhemmin kotiseutunsa Nurmijärven reserviläisiin. Eero tuli 
ensimmäisen kerran Sissien toimintaan 1983 osallistuessaan Hyvinkään 
ressujen ryhmässä Pokasaha-jotokseen Lapissa. Tuon jälkeen hän oli va-
kiovieras useissa tapahtumissa, pääasiassa sissien partion jäsenenä. Vuo-
sina 1995–2007 hän oli vakiojäsen Favorinien partiossa valtakunnallisilla 
syysjotoksilla kunnostautuen erityisesti käden taitoja vaativissa tehtävissä. 
Näistä mainittakoon pokasaha, joka oli parempi kuin järjestäjien malli ja 
puumuotilla valettu pyöreä kuula, siitäkin tuli mallikelpoinen. Eero oli 
luonteeltaan vaatimaton, opastava ja taitava eräilijä, joka jakoi oppejaan 
esimerkein, ei itseään korostaen.

Tiedot keräsi päätoimittaja Eeron paremmin tuntevilta sisseiltä.
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Vuosi vaihtui ja sitä myöten myös 
Sissikerhon ja Sissiosaston 
puheenjohtajat. Kiitos saamas-

tamme luottamuksesta – kyseessä on 
kunniatehtävä jota edeltäjämme ovat 
menestyksellä hoitaneet. 

Sissien tilannekuva on positiivinen 
ja voisi jopa sanoa että yhdistystemme 
tilanne on parempi kuin koskaan en-
nen. Jäsenmäärämme on vakiintunut 
yli kuudensadan tasolle, vaikka vuo-
sien 2014-2015 kasvupyrähdys laan-
tuikin. Toimintamme onnistumisen 
lahjomattomin mittari on jäsenmäärä 
– se kertoo tarjoaako Sissit vastinetta 
jäsenmaksulle vai äänestävätkö asiak-
kaat jaloillaan. 

Tähän väliin ehkä pari sanaa uu-
sista puheenjohtajista. Tommi on 

51-vuotias reservin kapteeni, siviilissä 
henkilöstöjohdon tehtävissä ja asuu 
Espoossa vaimonsa ja kohtapuoliin 
kotoa muuttavien kahden poikansa 
kanssa (kurssit 247 ja 249, Sissien 
jäseniä molemmat). Hän palvelin 
aikoinaan Kontiolahdella edesmen-
neessä KarJP:ssä, sittemmin SA/sijoi-
tuksia on ollut torjuntapataljoonissa 
ja välillä jopa merivoimien puolella. 
Tommi harrastaa kuntoliikuntaa ja 
golfia ja pyrkii käymään Luolan am-
pumavuoroilla ajan salliessa. Sisseihin 
hän liittyi 1997 Pahkiksen aikoihin ja 
toimi kerhon sihteerinä ja jäsenvas-
taavana kunnes 2000-luvulla työ ja 
perhe veivät ajankäytön painopisteen 
reserviläistoiminnasta. Hän aktivoitui 
uudelleen reilut kolme vuotta sitten.

Aarne on puolestaan Vantaalla 
asuva 34-vuotias reservin yli-

Presidentinvaalien alla ja vapa-
ussodan 100-vuotismuiston 

siivittämänä haluan ottaa esiin va-
rautumisasioista ehkä tärkeimmän.

Ei riitä, että maanpuolustajalla on 
vaadittavat fyysiset valmiudet. 

Pitää osata liikkua luonnossa, huol-
taa itsensä, jaksaa juosta, taistella ja 
ampua. Lisäksi on osattava säilyttää 
päätöksentekokykynsä usein ristirii-
taisia signaaleja antavassa informaa-
tioympäristössä.

Vaihtoehtoiset totuudet, valeme-
diat, valeuutiset ja suoranainen 

maanpuolustajien ja muiden yhteis-
kunnan vaikuttajien demonisointi, 
kiusaaminen ja yleinen mustamaala-
us eivät ole tänä päivänä uusi ilmiö. 
Jo vapaussodan aattona silloinen 
sanomalehdistö sisälsi paljon viha-
propagandaa ja suoranaisia valhei-
ta, joiden merkitystä syntyneeseen 
tragediaan historiantutkijat nyt 
selvittävät. Voidaan olettaa, että 
joukkoja molemmilla puolilla ja-
kautunutta yhteiskuntaa kiihotettiin 
tarkoituksellisesti, erittäin traagisin 
seurauksin. Sama ilmiö on havaittu 
viime aikojen vaaleissa ja tärkeis-
sä yhteiskunnallisissa päätöksissä. 
Voidaan pitää todennäköisenä, että  

Ampumatoiminta on jäsenkyselyis-
sä ollut Pahkiksen ohella toinen 

Sissien avaintuote, jos kaupallinen ter-
minologia sallitaan. Tämä näkyy sii-
nä, että ampumavuorot ovat liki aina 
täynnä, ja myös uusia jäseniä on tullut 
mukaan ilahduttavasti. Kolikon kääntö-
puoli on se, että ampumatoimikunnan 
avainresurssit ovat kovilla ja he tarvitse-
vat lisäresursseja mm. vuorotoiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä Lauriin tai 
Jariin (yhteystiedot tässä lehdessä)!

Kehityskohteistamme nostaisim-
me esille viestinnän. Sissisano-

mien ja web-sivujemme lisäksi meillä 
on salainen Facebook-ryhmä, joka 
voisi nousta keskeisempään rooliin 
viestinnässä. Jatkossa tulemme ky-
symään uusilta jäseniltä heidän FB-
identiteettiään jotta voimme liittää 
heidät ryhmään. Jos et ole vielä ryh-
mässä, laita viesti Aarnelle, Tommille 
tai Ville Saarelle ja korjaamme asian. 
Sivut ovat salaiset turhan huomion 
välttämiseksi – mikä toisaalta hieman 
hankaloittaa niiden käyttöä. Sähkö-
posti tavoittaa jäsenistämme noin 500, 
mutta muutkin kanavat ovat tärkeitä.

Lopuksi toteamme, että puheen-
johtajuus (ja muutkin hallinnon 

roolit) on palvelutehtävä jonka asiak-
kaita jäsenemme ovat. Niinpä kannus-
tamme olemaan meihin yhteydessä 
jos mielessä on palautetta, ideoita tai 
muuten vain hyviä kommentteja.

Hyvää alkanutta vuotta!
Aarne Björklund

Tommi Saikkonen

kersantti joka työskentelee pankki-
alalla. Varusmiespalveluksen hän 
suoritti Vekaranjärvellä sissiradisti-
na ja ensikosketus Sisseihin tapah-
tui heti tämän jälkeen vuoden 2004 
Pahkiksella. Myöhemmin Aarne on 
ollut mm. Pahkiksella monissa eri vas-
tuutehtävissä, toiminut maastoaliup-
seerina, sekä vastannut Sissi-Teamin 
toiminnasta. Aarnen harrastuksiin 
kuuluvat reserviläistoiminnan lisäksi 
jääkiekko, metsästys sekä monipuoli-
nen kuntoilu.

Takaisin tilannekuvaan: asemam-
me reserviläistoiminnan ken-

tässä on siis vakaa ja kerhoyhtymän 
tilanne hyvä: ampumavuorot ovat 
täysiä, Pahkiksen kehitys jatkuu, esi-
kuntatyöskentelyn kurssi on menes-
tyksellä siirretty uuteen paikallispuo-
lustuskonseptiin, Sissien web-sivut 
ovat taas aktiivisessa käytössä ja niin 
edelleen. Asemamme KAARTJR:n ja 
UUDALTSTO:n luottoyhteisönä on 
sekin vakaa, mistä on kiittäminen Sis-
sien laadukasta työtä – toteutamme 
PV:lle ammattitaidolla ja lupauksem-
me pitäen erittäin kustannustehokasta 
koulutusta.

Vuoden 2018 painopistealueiksi 
on valittu syyskokouksen siuna-

uksella Pahkis 2018 ja ampumatoi-
minta. Mitä ensinmainittuun tulee, 
tarkoitus on toteuttaa uudistuksia 
siten, että yhdistämme keskeisimmät 
perinteet ja toisaalta myös PV:n muut-
tuneen toimintaympäristön muutok-
sen vaativat muutokset. Tänä vuonna 
Pahkis tullaan auditoimaan PV:n toi-
mesta, mikä asettaa riman korkealle.

esimerkiksi USA:n presidentinvaa-
leihin ja Britannian Brexit-kansanää-
nestykseen vaikutettiin tehokkaalla 
sähköisellä viestinnällä. MV-lehden 
sensaatiopaljastukset ovat monelle 
tuttuja, ja niiden sisältöjen päivittely 
on valitettavasti liiankin yleistä.

Maanpuolustajan tulee tiedostaa 
hybridi- ja informaatiovaikut-

tamisen mahdollisuus. Yhden tieto-
lähteen varaan ei tule ripustautua, 
vaan mediaa tulee seurata laajem-
min. Väitän, että jos jokin sensaatio-
maiselta vaikuttava väite tulee vain 
1-2 kanavalta, joista kumpikaan 
ei ole merkittävä kansallinen tai 
kansainvälinen kanava, väitteeseen 
kannattaa suhtautua varauksellisesti. 
Sama pätee netin erikoistarjouksiin. 
Euron iPhone ja vitosen taulutelkkari 
eivät ole totta, vaan näillä tilausan-
soilla pyritään rikollisiin päämääriin. 
Verkosto-, ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuva informaatiovaikuttaminen 
on tämän päivän suurimpia haasteita 
henkilökohtaisen ja poliittisen pää-
töksenteon integriteetille.

Valemedioilla pyritään myös 
pelottelemaan maanpuolusta-

jia ja yhteiskunnan tukipilareita ja 
näin heikentämään yhteiskunnan 

voimaa sisältäpäin. Meidän kaikkien 
kannattaa seurata ympäristöämme 
ja tukea vainon kohteeksi joutuneita 
lähimmäisiä. Pienikin tuen osoitus 
voi olla kovin arvokasta hädän het-
kellä. Sosiaalisen median ”kaverit” 
kannattaa valita huolella, ja liiallisen 
aktivismin lisääntyessä poistaa häiri-
köt vähin äänin.

Kannattaa tutustua Ylen toimitta-
jan Jessikka Aron eduskunnalle 

v. 2017 antamaan lausuntoon, jossa 
tätä aihetta käsitellään syvällisesti. 
Linkki: https://www.eduskunta.fi/
FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Docu-
ments/EDK-2017-AK-104038.pdf

Entä se kytkentä presidentinvaa-
leihin jolla aloitin? Jostain syys-

tä eräiden ehdokkaiden (ainakin 
Haavisto ja Niinistö) twitter-tileille 
ilmestyi satoja bottitykkääjiä. Kun 
nämä poistettiin, ne ilmestyivät ta-
kaisin. On vielä liian aikaista ennus-
taa, mihin näitä käytetään. Riittää 
kun ymmärrämme, että sellaisten 
olemassaolo on oire hybridivaikut-
tamisen ulottumisesta meillekin, 
jopa MV-lehden sulkemisen jälkeen. 
Ollaan siis varovaisia sen ”tiedon” 
suhteen! Osa voi olla pahantahtoista, 
organisoitua juoruamista. 

Varautuminen
ja hybridisodankäynti
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Sissien pitkäaikaisia perinteitä 
kunnioittaen kokoontui 16 sis-
siä Hietaniemen hautausmaalle 

kunniavartioon. Usealle osallistujalle 
vartio kuuluu joulunvieton perintei-
siin, esimerkiksi kerhon kunniapu-
heenjohtajalla on yli 40 vuoden kat-

keamaton sarja ja allekirjoittaneelle-
kin on kertynyt yli 30 osallistumista. 
Perinne saa varmasti jatkoa, sillä mu-
kana oli muutama ensikertalainen ja 
ensimmäinen varusmiespalveluksen 
suorittanut nainen; viime vuonna hän 
oli vielä palveluksessa. 

Jouluaaton kunniavartio 
armon vuonna 2017, 

100 vuotta Suomen 
itsenäistymisen jälkeen

Mukana oli myös Sissikerhon uusi pu-
heenjohtaja kahden poikansa kanssa. 
Sissien rivistö ristillä oli upeaa kat-
seltavaa.

Nähdään ensi jouluna
Matti Huomanen

Ajoissa paikalle jotta ehtii noukki-
maan kasasta sopivan kokoisen lu-
mipuvun ja muut varusteet, ja vie-
lä vetämään ne hätiköimättä päälle

Marssijärjestys, toiminta paadella 
ja ristillä ynnä muut kuviot käydään 
vielä kerran läpi

Muutama minuutti vielä ja sitten  
marssi parijonossa omalle vuorolle
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Perjantai-iltana lähteneeseen 
sotilassarjaan osallistui 27 ja 
lauantain retkisarjaan 12 partio-

ta. Retkisarjan partiossamme olivat 
mukana Harry Eklundh, Jyri Favorin, 
Pasi Favorin ja Matti Riikonen. Läh-
töpaikka oli aivan Rauman keskus-
tan eteläpuolella ja sitten lähdettiin 
kiertämään kaupunkia vastapäivään. 
Ennakko-ohjeessa varoitettiin, että 
lyhin reitti kulkee enimmäkseen kes-
topäällystettyjä teitä pitkin ja ehkä 
jopa 80 % matkasta olikin asvaltilla. 
Vastoin kaikkia jotostelun periaattei-
ta nyt mitattiin joukkueen marssiaika 
koko kilpailun ajalta ja nopeimmat 
ansaitsivat huomattavat lisäpisteet.  
Minimaalisten varustevaatimusten 
johdosta mukana oli kilpailijoita ur-
heilutrikoissa ja lenkkitossuissa pelkät 
pikkureput selässään.

Sissit  asvalttimarssilla

Sotilassarjalaiset kävelivät perjan-
taina noin 10 kilometriä ja suorittivat 
kolme rastia (varusteet, viesti, tähys-
tys). Meidän lähtömme oli sarjam-
me viidentenä lauantaina kello 9.25. 
Rastit oli merkitty kartalle valmiiksi. 
Sateisen ja kylmän kesän jälkeen juuri 
tälle viikonlopulle osui loistava sää, 
pilvisen ja hieman tuulisen aamun 
jälkeen aurinkoista ja lähes 20 astetta 
lämmintä. Ensimmäiseksi marssim-
me kaupungin vesitornin juurelle ja 
määrittelimme siellä kartasta koor-
dinaatteja ja etäisyyksiä. Jatkoimme 
asvalttikatuja pitkin viestirastille, jossa 
piti lähettää Sanlalla viesti. Avaimessa 
oli sekä nollia että O-kirjaimia, ja kun 
ne menivät sekaisin, emme ehtineet 
suorittaa tehtävää ajoissa. Harmitti. 
Kilpailun järjestäjät olivat päätelleet, 
että koska partiot lähtivät liikkeelle 

viiden minuutin välein, niin lähes kai-
killa rasteilla tehtävän suoritusaika oli 
neljä minuuttia. Valitettavasti rastien 
läpimenoaika kokonaisuudessaan oli 
jotain aivan muuta ja rasteille syntyi 
jonoja.

Tehtäviä oli harvakseen kuljetta-
vaan matkaan nähden, seuraavalla 
rastilla muodostimme kaksi sinkopar-
tiota, toisella Apilas ja toisella 66 KES 
88, ja ”tuhosimme” tiellä liikkuvan pa-
kettiauton. Järjestäjät olivat teettäneet 
vanerisia rynnäkkökivääreitä, joiden 
avulla oli oikeiden puuttuessa helppo 
eläytyä tilanteeseen.  Lyhyen siirtymän 
jälkeen tuli tehtäväksi varamiinoitteen 
tekeminen, mikä sujuikin melko hy-
vin. Sitten seurasikin lähes tunnin 
marssi ampumaradalle. Ammuimme 
viestiammunnan reserviläiskiväärillä, 
aikaa neljä minuuttia ja käytössä 20 

patruunaa. Ensimmäinen ampui ma-
kuulta yhden laukauksen toiseen kah-
desta metallilätkästä, nousi ja juoksi 
taaempana jonottavien luokse, jolloin 
taas seuraava mies juoksi ampumaan 
samalla aseella yhden laukauksen. Eh-
dimme ampua 14 laukausta, joista 11 
osui, oli oman sarjamme paras tulos.

Ampumapaikalla tuli meille noin 
tunnin pakollinen odotus, kun järjes-
täjät lähettivät partiot uusine karttoi-
neen iltapäivän kierrokselle. Meille 
oli jaettu kulmikkaat puukappaleet, 
joista piti maaliin mennessä veistää 
naakeli, onneksi jaettiin myös mal-
likuva. Eipä haitannut hetki syödä, 
maata auringonpaisteessa ja kuivatella 
sukkia. Pääsimme lopulta lähtemään 
ja siirryimme rastille tunnistamaan 
sotilaskalustoa kuvista.  Sieltä tiekäve-
lyä eteenpäin, siellä oli viestikalustoa, 
josta piti etsiä virheellisiä kytkentöjä ja 
muita käyttöä haittaavia asioita. Tässä 
vaiheessa asvalttikävely alkoi näkyä 
miehissä. Ympärillä näkyi linkkaavaa 
porukkaa, monella oli lenkkarit jalas-
sa, yksi mies marssi crocseilla. Meillä 
kaikilla oli raskaat vaelluskengät, mut-
ta jalat olivat pysyneet kunnossa.

Seurasi taas lähes tunnin yksitoik-
koinen asvalttitien tarpominen, jotta 
päästiin seuraavalle rastille, jossa piti 
järjestää väijytys takaa-ajajalle. Kuva-
tun tilanteen epärealistisuus aiheutti 
pientä ongelmaa ratkaisussa, onneksi 
tärkeintä ei ollut mitä teki, vaan miten 
perusteli ratkaisunsa. Päivän viimeisel-
le tehtävärastille olisi ollut mahdollista 
mennä maaston kautta, mutta kun aika 
tikitti koko ajan, niin piti vaan painaa 
nopeinta reittiä, eli tietä pitkin. Odo-
tellessamme vuoroamme juttelimme 
vanhemman rastimiehen kanssa ja 
ihmettelimme miksi reitti oli pelkkää 
maantiemarssia. Kuulemma rastipääl-
likkö oli sitä mieltä, ettei kilpailijoita 
saa laittaa metsiin! Rastin tehtävänä oli 
viuhkapanoksen asennus, aikaa neljä 
minuuttia. Emme löytäneet osia joilla 
sytytin kiinnitetään puun runkoon. 
Niitä sitten etsittiin ja ihmeteltiin ja 
aika loppui. Sitten rastimiehet kerto-
maan, ettei tarkoitus ollutkaan laittaa 
miinaa ampumakuntoon asti, piti vain 
asentaa itse viuhkapanos!

Marssimme majoituspaikalle, jossa 
olimme kello 19.15, viisi minuuttia en-
nen auringonlaskua. Majoituspaikaksi 
oli annettu heinäpaalien täplittämä 
pelto, jonka lähimetsä oli kosteaa ry-
teikköä. Sotilassarjalaisia oli kehotettu 
ottamaan teltat mukaan, koska järjes-
täjät eivät luvanneet riukuja laavui-
hin. Retkisarjalaiset saivat pystyttää 
halutessaan itselleen järjestäjien sis-
siteltat. Pitkällisen pohdinnan jälkeen 
viritimme laavun kahden omenapuun 
väliin nurmikolle, söimme ja kävim-
me sotkussa. Oli jo pimeää ja nilkut-
tavia kilpailijoita valui yhä paikalle. 
Veistelimme tuntitolkulla naakelia, 
varsinkin Matti osoittautui näppä-
räksi käsistään. Koska kilpailijoiden 
pakolliseen varustukseen ei kuulunut 
puukkoa, niin järjestäjät lainasivat nii-
tä tarvitsijoille! Hieman ennen puolta 
yötä oltiin nukkumassa, päivällä tuli 
marssittua noin 35 kilometriä.

Yöllä lämpötila laski sopivasti noin 
kymmeneen asteeseen, joten hyttyset 
eivät vaivanneet. Lähdimme liikkeelle 
ennen auringonnousua. Marssimme 
meren rantaan suorittamaan meriai-
heisen tehtävän, joka meni hyvin, tun-
nistimme onnistuneesti merimerkit 
ja meriaiheista esineistöä. Ja maalissa 
sitten selvisi, että meidän jälkeemme 
rastin suorittaminen keskeytettiin 
ruuhkautumisen takia ja kukaan ei 
saanut rastista pisteitä. Kävelimme 
kauniiseen sunnuntaipäivään herää-
vän Rauman esikaupunkialueen läpi 
Kiikartornin juurelle, jossa oli käsi-
kranaatinheittoa. Piti heittää kym-
menen kranaattia, kaikki partion 
jäsenet heittivät ja yhden heiton piti 
olla makuulta. Maali oli lautaseinässä 
oleva ikkuna-aukko muutaman met-
rin päässä. Saatiin neljä kranaattia  

pystystä sisään, mutta makuuasennos-
ta osuminen ei onnistunut.

Sitten oli edessä pitkä marssi van-
han Rauman kautta, saatiin ihailla 
hyväkuntoista ja tunnelmallista puu-
kaupunkialuetta.  Keskusta puistossa 
oli ensiaputehtävä, vihelsi, vedettiin 
maihin, sain sirpaleen reiteen ja 
muuta laittoivat jalkaan järjestäjien 
aiemmin jakaman ensisiteen. Hyvin 
meni. Viimeinen tehtävärasti oli kou-
lun sisäpihalla, ammuttiin ekoaseilla 
(laser rk), jokainen ampui viisi lau-
kausta pystystä, Harryn ja Matin am-
munta onnistui onneksi hyvin. Tämän 
jälkeen maaliin, jossa olimme 10.45 
noin 14 kilometrin kävelyn jälkeen. 
Luovutimme tekemämme naakelin ja 
saimme kuulla ettei niitä arvostella! 

Lopulta tulokset olivat selvillä, 
olimme toisena sarjassamme. Reser-
viläisurheiluliiton mukaan ”Jotos on 
maastovaellus, jossa tarvittavat varus-
teet ja muona kannetaan itse mukana 
ja edetään partiona tehtävärastilta toi-
selle. Jotoksella ei tarvitse juosta eikä 
taistella kelloa vastaan (mahdollista 
pikataivalta lukuun ottamatta).” Käy-
ty kilpailu ei ollut jotos, vaan lähinnä 
marssisuunnistus, johon liittyi tehtä-
värasteja. Positiivista tapahtumassa 
olivat hyvät rastitehtävät ja rastihen-
kilökunta. Kaunis sää pelasti paljon.

Pasi Favorin

Raumalla pidettiin 22.–24.9. marssikilpailu, jota jostain syystä markkinoitiin Reserviläisurheiluliiton syysjotoksena. 
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Etukomennuskunta tuli hyvissä 
ajoin valoisaan aikaan valmiste-
lemaan paikkaa illan istujaisia var-

ten. Laavun edessä ollut iso kuusi oli 
riisuttu oksistaan ja trimmattu sopi-
vaksi pariksi nuotion toisella puolella 
olevalle istutellulle kuusen rungolle. 
Näiden kahden väliin viritettiin iso 
pressu tuulensuojaksi. Laavusta kan-
nettiin ulos penkit ja muut suojassa 
olleet tarvikkeet. Perunavesi pantiin 
nuotille lämpiämään. Illan kokki Jor-
ma aloitti aterian valmistelut, lohifileet 
suolattiin, sipulit ja porkkanat pilkot-
tiin. 

Ikisissit tulivat myös valoisaan 
aikaan ja perustivat oman leirinsä 
pienen matkan päähän tukeutuen 
mukanaan tuomaansa kotaan. 

Perinteiset Loppiaistulet 
Stadin Sissien laavulla Lopella

Illan mittaan saapui lisää Loppiasen 
viettäjiä. Ainoa ensikertalainen sai kir-
jaimellisesti kasteen ylitettyään Kaart-
joen ja kasteltuaan jalkansa, saappaita 
ei ollut jalassa. Kengät kuivuivat nope-
asti hyvän nuotin lämmössä. Tällä ker-
taa sää ei suosinut, vettä satoi melkein 
koko illan. Parina edellisenä vuotena 
lämpötila oli reilusti pakkasella, pa-
himmillaan -25C.

Lohifileet kiinnitettiin Juhan teke-
miin halkaistuihin pöllinkappaleisiin 
nauloilla ja pöllit nuotion lämpöön 
niitä varten tehtyyn telineeseen. Peru-
nat kattilaan ja Jorman tekemä kastike 
lämpenemään. Voi pojat, mikä ateria 
meillä olikaan. Kaikki meni viimeistä 
murua myöden, suklaakakku kahvin 
kera kruunasi aterian.

Harry järjesti jälleen kerran käve-
lytietokisan. Siinä kierretään nuotiota 
ja hänen kohdalla pysähdytään vas-
taamaan kyllä tai ei esitettyyn kysy-
mykseen. Tällä kertaa allekirjoittanut 
oli onnekas ja voitti Veikko Koppi-
sen 50-luvulla kirjoittaman ja silloin 
julkaisemattoman kirjan Räjähtävä 
tyhjyys. Siinä liikutaan sisseille tu-
tuissa maisemissa Vekaranjärven ja 
Tuohikotin maisemissa. Kirjan luku 
on meneillään tätä kirjoitettaessa.

Aamun valjetessa laavu valmisteltiin 
säilytyskuntoon ja sissit lähtivät Lop-
piaisen viettoon. 

Matti Huomanen

Perinteiset Loppiaistulet 
Stadin Sissien laavulla Lopella

Perinteiset Loppiaistulet 
Stadin Sissien laavulla Lopella
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Ikäluokka 1/2018 astui palvelukseen 
Santahaminaan 08.01. ja seuraava-
na viikonloppuna 13.-14.01 oli pe-

rinteiset  läheisten päivät, missä oli 
myös sissien perinneryhmä tukemassa 
Kaartin Jääkärirykmentin kiltaa oh-
jelman toteuttamisessa perinteisellä 
tavalla. Rakennettiin tukikohta, si-
joitettiin aseet asemiin ja sytytettiin 
lämmikkeeksi rakovalkea. Toki 1/2 –
joukkueteltassa paloi kamiinassa tulet. 
Teltassa oleva lämmin ilma miellytti 
telttaan uskaltaneita vieraita. Myös 
vanhat aseet kiinnostivat alokkaiden 
omaisia, niin kuin aina ennenkin. 

Lauantaina oli everstiluutnantti 
Vesa Volasen johtama Kaartin pa-
taljoonan alokkaiden omaisten ja 
rakkaiden vuoro tutustua kasarmi-
alueeseen ja perusyksikköön. Myös 
taistelu varusteisiin oli mahdollisuus 
tutustua, mutta sissien esittämät  

vanhat sodanaikaiset aseet olivat yhtä 
kiinnostavia. Lopuksi oli muonitus-
keskuksessa tarjoilla Intin kuuluisaa 
hernesoppaa.

Vieraita oli lauantaina noin 600 
henkilöä.

Sunnuntaina ottivat vieraita vastaan 
everstiluutnantti Niko Höltän joh-
taman Jääkäripataljoonan 500 alo-

Eräänä harmaana marraskuisena 
maanantaiaamuna valmistautui-
vat ikisissipartion jäsenet suorit-

tamaan maastomarssin Sipoonkorven 
haastavaan maastoon. Reittisuunnitte-
lun jälkeen suuntasimme Bakukärrin 
P-paikalta polkua pitkin lounaaseen. 
Käveltymme noin 200 metriä saimme 
kokea, mikä meitä jatkossa odottaa. 
Polku oli veden vallassa noin 30 met-
rin matkalta ja niin syvä, että saappaan 
varsi juuri ja juuri riitti. Kun olimme 
päässeet ”lammikon” yli, jatkoimme 
polkua pitkin, joka oli muuttunut 
enemmänkin puroksi. Bakukärrträs-
ketin eteläpuolta käveltyämme vielä 
noin 1 km verran käännyimme luo-
teeseen, Kalkkiruukin laavua kohti,  
jatkaen kiemurtelevaa polkua pitkin, 
joka oli paikka paikoin niin veden 
vallassa, että kysymyksessä oli lähin-
nä ”vesistönylitys”. Polun vieressä oli 
myös hankalaa kulkea kaatuneiden 
lahonneiden puiden ja oksien takia. 
Matka tämän korven läpi Kalkkiruu-
kin laavulle oli noin 3 km.

Laavulle päästyämme pidimme 
lounastauon paistamalla kaikenlaisia 
herkkuja ja kahvia juoden. Lounaan 
jälkeen suuntasimme pohjoiseen, mis-
sä saavuimme vanhalle metsäajotielle, 
mitä seurasimme kilometrin verran 
ja käännyimme kohti koillista kuivaa 
polkua pitkin, mutta kaikki hyvä lop-
puu aikanaan, niin myös tämä polku. 
Niinpä otimme kompassisuunnan 
kohti itää. Nyt tuli vastaan noin 400 
metriä rämettä. Sitä ylitettiin hyp-

Läheisten päivät 
13.-14.1. 2018

kasta. Nyt oli vieraita yli tuhat, niin 
että  myös sissien tukikohdassa oli 
vilskettä. Ohjelma oli sama molem-
mille pataljoonille tervetuliaispuheen 
jälkeen, tutustuminen kasarmialu-
eeseen, majoitustiloihin, taisteluva-
rustuksiin ja keskustelua yksikön 
päällikön kanssa, hernesopalla muo-
nituskeskuksessa ja Sotilaskodissa 
munkkikahvit. 

päämällä mättäältä mättäälle, koska 
vesi ylsi yli saappaiden varren, välillä 
horjumalla, kun otti tukea puusta jo-
ka olikin laho ja katkesi. Kun olim-
me ylittäneet rämeen, oli edessä uusi 
haaste; kolmekymmentäviisi metriä 
korkea pystysuora Kulbergetin kalli-
on seinämä. Hetken mietitettyämme  
päätimme seurata kallion seinämää 
länteen,  jos löydettäisiin joku paikka 
missä pystyisi nousemaan ylös kal-
liolle. Löytyihän semmoinen vähän 
loivempi (45°) paikka, missä kiemur-
teli polku ylös kallion laelle. Huipulle 
päästyämme oli varusteiden vähen-
tämisen vuoro, koska tuli vähän hiki 
noustessa sitä kalliota.

Nyt otettiin uusi kompassisuunta 
ja jatkoimme välillä hyvin tiheiden ja 
rämeisten metsäosuuksien läpi kohti 
autoja. Suunnistustaidoista kertoo se, 
että osuimme P-paikalle suoraan au-
tojen kohdalle marssittuamme noin 
kahdeksan kilometriä hyvin vaativassa 
maastossa.  

Ikisissit 
Sipoon kor vessa 

Reittiä suunnitellaan

Miten jatketaan

Lounastauko Kalkkiruukin laavulla

Pato keskellä metsää

Ikisissit 
Sipoon kor vessa 

Ikisissit 
Sipoon kor vessa 
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Venäläiset pommittivat ahkerasti 
Lohjaa kohteena Virkkalan, ny-
kyään Lohjan kalkkitehdas.Teh-

taaseen tuli osuma, mutta sen vaikutus 
olin niin vähäinen ettei se vaikuttanut 
tehtaan toimintaan. Ympäristöön sen 
sijaan putosi pommeja. Juhannuksen 
1942 jälkeen heinäkuuhun saakka 
vierailivat venäläiset pommikoneet 
ahkerasti pommittamassa Lohjaa. Hä-
lytyssireenit soi yhtenään, IT ampui, 
mutta siitä huolimatta koneet kaar-
telivat kalkkitehtaan yllä. Virkkalan 
Kukkumäellä oli 1939 syksystä asti 
ilmavalvontatorni, mikä miehitettiin 
ilmavalvontalotilla ja mistä tuli ilmoi-
tus lähestyvistä viholliskoneista. Näis-
tä pommituksista saimme kuulla, kun 
vierailimme Kaarteen sota museossa 
Lohjalla kauniina marraskuisena 
keskiviikkona. Ikisisseillä on tapana 
vierailla eri maanpuolustuksesta ja 
sodistamme kertovissa paikoissa, ja 
tällä kertaa suuntasimme kohti Loh-
jaa ja Karteen Sotamuseota,  joka on 
yksityinen kotimuseo. Tämä yksityi-
nen sotamuseo on kunnianosoitus 
itsenäisyytemme puolesta taistelleille 
veteraaneille.

Mielenkiintoisen kierroksen alus-
sa museon omistaja Kalervo Kaarre  

kertoi lentäjä-ässä ja Mannerheim-
ristin ritari Lauri Nissisen kohtalosta. 
Ollessaan partiolennolla partioparin-
sa kanssa, nimikkokoneella Messer-
schmitt MT-225, saivat he taistelukos-
ketuksen venäläiskoneitten kanssa.

Taistelussa Nissisen toverin kone sai 
niin pahan osuman, että toinen siipi 
irtosi ja kone joutui syöksyyn. Syöksy-
essään pilvien läpi, osui kone suoraan 
Nissisen koneeseen ja molemmat ko-
neet syöksyivät maahaan ja lentäjät 
kuolivat. Tämän tarinan kuultuamme 
siirryimme lottakanttiiniin, joka on 
rakennettu valokuvien perusteella, sa-
moin kalusteet. Kanttiinin seinät ovat 
piilukirveellä veistettyä hirttä, katto on 
tuppeen sahattua leppää ja valaistuk-
sena on Petromax-lyhty. Myymälän 
hyllyillä on tyypillistä kanttiinista 
ostettavaa tavaraa ja tiskin takana on 
lotta myymässä. Kanttiinista löytyy 
myös lukunurkkaus nojatuoleineen.

Lottakanttiinista siirryimme pitkään 
käytävään, missä oli eri osastoja, ja 
heti ovesta tultaessa oli edessä ko-
nekivääripesäke, minkä suojassa oli 
Maxim M/09 konekivääri. Pesäkkeen 
edusta on miinoitettu ja suojattu 
piikkilankaesteellä. Vasemmalla oli 
juoksuhauta, missä vartiomies tark-
kailee etumaastoa vartiopesäkkees-
tä. Juoksuhauta johtaa miehistön 
suojakorsuun, missä sotamies lepää 
vapaavuorollaan. Takaisin käytävää 

pitkin, kanttiinin ovelta vasemmalla 
on seinällä ja lattialla deaktivoituja 
jalkaväen aseita, perinteisiä pystykor-
vakivääreitä, Suomi-konepistoolin eri 
versiot, Maxim konekivääri m/1910 
ja Maxim m/32-33 sekä sotasaalina 
saatuja aseita, esimerkiksi venäläinen 
automaattikivääri Simonov M36 ja 
paljon muita aseita. Mutta eteenpäin 
ja seuraavaksi tulee kenttäsairaala, 

joka on tilapäissairaala ja se sijaitsi 
sotatoimialueella sijoitettuna tyhjäksi 
jääneeseen kouluun, parakkiin tai jo-
honkin isoon rakennukseen.

Kenttäsairaalasta siirrymme Itä-
Karjalan korpeen, missä kaukopar-
tiomies ottaa yhteyttä Kyynelradiolla 
päämajaan Mikkeliin. Kaukopartio-
toiminnan onnistumisen kannalta oli 
tärkeää, että partiolla oli käytettävissä 
tähän tarkoitukseen kehitetty sähkö-
tysradio. Käytävän päässä viimeise-
nä oleva pommisuoja kuvaa Espan 
puistoon rakennettua väestönsuojaa 
hälytyksen aikana asioilla olevalle 
yleisölle, jotka eivät ehtineet omaan  
pommisuojaan. Museon pommisuo-
jassa oli äänitehosteena Yleisradion pi-
halla 25.8.1942 klo 02.00 yöllä äänitetty 
ilmahyökkäys. Kuului lentokoneitten 
äänet, sireenit ja pommien ulvonta. 

Näillä äänitehosteilla oli saatu aikaan 
semmoinen värinä, että koko pommi-
suoja tärisi. Tuli lapsuus ja omat pom-
misuojakokemukset mieleen.

Pommisuojasta päästyämme kii-
timme ja kumarsimme Kalervo Kaa-
retta jonka jälkeen suuntasimme au-
toille ja kohti Inkoota, missä kävimme 
kahvilla huoltoasema 51:ssä.

Lisätietoa museosta täältä: http://
kaarteenkotimuseo.fi/ 

Lohja venäläisten 
pommituksien kohteena

Lohja venäläisten 
pommituksien kohteena

Lohja venäläisten 
pommituksien kohteena
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Osasto S sai tehtäväkseen valla-
ta saaren Siika-Apajalahden-
Saunalahden tasalta pohjoiseen. 

I pataljoonan tehtäväksi tuli vallata 
ensin Liivalahti ja sitten Kiiskinkylä. 
Osasto S:n reservinä ollut kapteeni 
Siukosaaren 3. komppania I patal-
joonasta sai aamulla käskyn hyökätä 
tien suunnassa Kiiskinkylään patal-
joonan kärkikomppaniana. Komppa-
nia saavutti jo kello 08.15 mennessä 
Haukivuoren eteläpään tasan, missä 
vihollinen oli puolustuksessa tien 
molemmin puolin hyvissä asemissa. 

Todettiin, että hyökkäys tarvitsee 
epäsuoran tulen tukea. II pataljoonan 
hyökkäyssuunnassa kapteeni Pikkolan 
komppania valtasi Purjekallion kello 
4.30 ja kapteeni Kivelän komppania 
saavutti Suurkylä-Kiiskinkylän välisen 
tie, jossa se yritti hyökätä  Suurkylään 
Majakallion suunnasta, mutta yhteyk-
sien puutteessa joutui oman heittimen 
tulen kohteeksi ja komppania vetäytyi 
Majakalliolle suojaan, vaikka oli jo 
edennyt Suurkylän reunaan.

Kapteeni Kuuselan komppania 
kääntyi pohjoiseen, missä se pääsi 
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etenemään 300 metriä, jonka jälkeen 
hyökkäys pysähtyi venäläisten korsu-
kylästä antamaan kovaan vastarintaan. 
Komppanialle alistettu konekivääri-
joukkue meni asemiin pellon reunaan 
ja miehet kaivautuivat lumeen suojaan 
venäläisten tulelta. Käsikranaatteja 
heiteltiin molemmilta puolilta ja räis-
ke oli mahtava. Yhtäkkiä  tietä pitkin 
juoksi ryhmä venäläisiä  matruuseja 
käsikranaatit käsissään. Pellon reunal-
la ollut konekivääri avasi heitä kohti 
tulen ja matruusien hyökkäysyritys 
päättyi lumiselle tielle.

Rannikkopataljoonan hyökkäys 
Suurkylään alkoi 12.45. Komppania 
Malisen hyökkäys mursi vastarinnan 
Ojamaanniittyjen itäreunassa, ja siellä 
olleesta korsukylästä taisteltiin anka-
rasti. Rätinä ja pauke oli hirmuinen. 
Taisteltiin korsusta korsuun ja pesäk-
keestä pesäkkeeseen.

Pataljoona sai Suurkylän vallatuksi 
kello 15.15. mennessä. Samaan aikaan 
kapteeni Pikkolan komppania oli val-
lannut Pohjois-Korkian missä liehu-
nut punalippu vedettiin alas. Kivelän 
komppania sai käskyn, vetäydyttyään 
Suurkylän reunasta Majakalliolle, 
hyökätä länsirannan suunnassa Poh-
joisriville. Kivelän komppania oli yh-
teistoiminnassa Pikkolan komppanian 
kanssa vallannut Pohjois-Korkian, ja 
nyt sai  Pikkolan komppania käskyn 
hyökätä yhdessä Kivelän kanssa Poh-
joisriville. Rannikkopataljoona jatkoi, 
Suurkylän valtauksen jälkeen, saaren 
itärantaa Pohjoisriville.

Venäläisten puolustus saaren pohjois-
osassa ei ollut vielä murtunut. Sitke-
ästi he olivat pureutuneet Kutukiven 
maastoon, Pohjoisriville ja Pohjois-
sivun rantaan. Hyökkäysjoukkojen 
eteneminen oli vaikean maaston takia 
hidasta ja pimeä oli jo tulossa. Osasto 
M oli saanut pyytämänsä luvan hyökä-
tä saareen idästä. Pari tunnin valmiste-
lun jälkeen  hyökkäys Kappelniemeen  
alkoi klo 11.00. Hyökkäävällä komp-
panialla olevien raskaiden aseiden tuli 
keskitettiin murtokohtaan hyökkäyk-

sen suojaksi. Komppania sai vastaansa 
kiivasta kivääri- ja konekivääritulta. 
Komppaniaa tulitettiin myös Hirs-
kalliolta Suurkylän pohjoispuolelta 
ja hyökkäys näytti tyrehtyvän, mutta 
majuri Miettinen liittyi hyökkäävän 
komppanian mukaan ja otti johdon 
käsiinsä. Kappelniemi vallattiin klo 
13.05.

Os. S ja Os. M  olivat yhteistoimin-
nassa puhdistaneet saaren Haukka-
vuoresta pohjoiseen paitsi pohjoisinta 
päätä, Pohjoisriviä ja sen lähialuetta. 
Pataljoona Toiviainen oli vallannut 
saaren Haukkavuoresta etelään Ve-
teläjärveen saakka, mutta Selkäapa-
janiemi piti yhä puoliaan. Hyökkäys 
Kiiskinkylään jatkui tien ja Liivilah-
den suunnissa.  Myös saaren eteläosa 
oli vallattu, paitsi Lounatrivin majak-
kaseutua ja Maahellinlahden niemeä 
ja myös Kiiskinkylän välimaasto oli 
vielä osittain puhdistamatta. Tätä 
varten sai luutnantti Helmisen jääkä-
rijoukkue klo 16.30 käskyn edetä Kar-
palosuon eteläpuolella kallion kautta 
Taskusuolle. Illan jo hämärtyessä sai 
jääkärijoukkue yhteyden osasto Ok-
saseen ja yhteisvoimin puhdistettiin 
Välikallio-Taskusuon välinen maasto.

Jääkärijoukkue joutui taisteluun ve-
täytyvän vihollisen kanssa ja tuhosi 
siitä suuren osan, loppujen vetäytyessä 
Purjeniemeen. Molemmat osastot oli-
vat jo niin uupuneet, että hyökkäyksen 
jatkamisesta Kiiskinkylään oli luovut-
tava, osastojen siirtyä lepäämään, ja 
pimeyskin esti jo toiminnan.

Venäläisiä oli saaren eteläosissa  
vielä klo 22.00  paitsi Lounatrivin 
majakalla vielä Purjeniemessä, Kip-
parinemessä ja Selkäapajanniemessä. 
Pimeyden takia näiden puhdistami-
nen oli jätettävä seuraavaan aamun ja 
komppaniat saivat telttansa, majoit-
tuvat ja ruokailivat. Saaren pohjois-
päässä oli hyökkäys pysäytetty pimeän 
tulon ja miesten väsymyksen takia. 
Venäläiset oli kuitenkin ahdistettu  
jo niin ahtaalle, että he aloittivat ve-
täytymisen saaresta. Os. Miettisen 
kk. puolijoukkue  havaitsi vetäytyviä 
venäläisiä ja he avasivat tulen heitä 
kohti ja sai tuhotuksi toistakymmen-
tä venäläistä jäälle. Pari venäläistä 
joukkuetta pääsi vetäytymään Lava-
saaren suuntaan ja joukkueen verran 
Tytärsaaren suuntaan. Os. Miettinen 
oli yrittänyt estää venäläisten vetäy-
tymisen, mutta väsymys oli ollut es-
teenä. Taistelut olikin muodostunut 
taisteluksi pesäkkeestä pesäkkeeseen 
ja korsusta korsuun, missä käsikra-
naatit, kasapanokset ja konepistoolit 
olivat näytelleet  pääosaa. Kun joukot 
olivat saaneet iltayöllä telttansa ja ruo-
kailleet, ei kestänyt kauan ennen kuin 
miehet olivat vaipuneet syvään uneen. 
Vain kiertelevät vartiomiehet olivat 
elonmerkkejä telttojen läheisyydessä. 
Kenraali Pajari oli jo aamulla ajanut 
komentoportaansa kanssa saareen 
hevosella. Kun oltiin saatu yhteyksiä 
kuntoon, kenraali soitti alaisilleen ja 
ilmoitti olevansa saarella. Myös huol-
tokuljetukset alkoivat tulla saareen.

Taistelut jatkuvat
Ensimmäinen taistelupäivä oli aa-
mulla pyryinen, mutta iltapäivällä 
kirkastunut ja muuttunut kauniiksi 

Kk pysäyttää matruusien hyökkäysyritysksen

Myös huoltokuljetukset alkoivat 
tulla saareen

Kenraali seuraa tilannetta 
komentoteltassaan



1918

maaliskuun päiväksi. Seuraava päivä 
28.3. valkeni kirkkaana ja tyynenä. 
Aamuhämärissä olivat taistelutoimet 
taas alkaneet Elovaaran ja Sokajär-
ven pataljoonien etenemisillä kohti 
Pohjoisriviä, missä he kohtasivat klo 
6.30 lyötyään ensin heikosti vasta-
rintaa tehneet venäläiset osastot.  I/
JR27:n suunnalla aloitettiin viimeisten 
vihollispesäkkeiden puhdistus. Luut-
nantti Similän joukkueet puhdistivat 
Selkäapajanniemen lopullisesti. Siu-
kosaaren komppanian tehtävänä oli 
puhdistaa Purjeniemen lopullisesti ja 
tarkistaa ympäröivä maasto oli suori-
tettu loppuun klo 11.30. Osasto Oksa-
nen ja jääkärijoukkue jatkoivat myös 
27.3. iltayöllä keskeytettyä hyökkäystä 
kohti Kiiskinkylää. Vihollisia oli nyt 
enää Lounatrivin majakalla, minne 
Osasto Oksanen kohdisti toimintan-
sa näitä vielä puolustuksessa olevia  
vihollisia vastaan.

Kun 28.3. puolenpäivän aikana ti-
lanne oli sellainen, että Suursaari kat-
sottiin vallatuksi, antoi kenraali Pajari 
klo 14.00 käskyn, että klo 16.30 on 
paraati Suurkylän rannassa. Tilanne 
oli erikoislaatuinen, kun pääosa jou-
koista valmistautui paraatiin ja osa 
vielä taisteli saaren eteläkärjessä.

Katselmuksen jälkeen seurasi kent-
tähartaus ja sen päätyttyä kenraali Pa-
jari nousi puhujakorokkeelle ja aloitti 
puheensa. Puheen ensimmäinen lause 
jäi varmasti jokaisen mukana olleen 
mieleen

” Isiemme jumala on suonnut 
meille suuren voiton. Kappale 
kauneinta Suomea on taas vapau-
tettu.”

Toiminta valtauksen jälkeen.

Suursaaren puolustuksen järjestä-
miseksi oli varauduttu jo ennakolta. 
Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatin 
komentaja käski 23.3. perustaa Suur-
saaren linnakkeiston, mihin kuului 
kolme torjuntakomppaniaa,  kolme 
rannikkopatteria ja komppanian 
verran ilmatorjuntajoukkueita. 860 
miehen vahvuisen linnakkeiston ko-
mentajaksi määrättiin majuri Åke 
Sokajärvi.

Komppaniat saatiin taas taistelu-
kuntoisiksi ja heille määrättiin omat 
puolustusalueet. 

Illalla 29.3. tuli taisteluosaston 
käsky siirtää joukkoja takaisin man-
tereelle. I Pataljoonan komentaja oli 
juuri antamassa  siirtokäskyn, kun 
hän sai ilmoituksen, että pataljoona 
jää toistaiseksi Suursaareen, mikä oli 
miehille suuri pettymys, heillä kun oli 
mielessä Kotkan ilot ja loma. Syynä 
siirron peruuttamiseen oli päämajalle 
tullut tieto, jonka mukaan venäläiset 
aikoivat vallata Suursaaren takaisin. 
Tämän takia ylipäällikkö oli käskenyt 
alistaa I Pataljoonan käytettäväksi re-
servinä Suursaaressa. Samana iltana 
hajotettiin Rannikkopataljoona 2 ja 
sen yksiköistä muodostettiin Suursaa-
ren linnakkeisto.

Kenraali Pajari oli pyytänyt yli-
päälliköltä luvan 8. divisioonalle 
sisämajoitukseen ja kolmen vuoro-
kauden loman. Lomanvietto oli niin 
railakasta, että yksiköt siirrettiin pois 
Kotkasta jo vuorokauden kuluttua. 
I Pataljoona lähti Suursaaresta vasta 
10.4. Paluu tapahtui autokuljetuksena, 
koska jäätiellä vesi lainehti nilkkoihin 
asti. Miehille kerrottiin, että jos he sel-
viävät edes pääpiirtein nuhteettomas-
ti, pääsisi kaksikymmentä prosenttia 
vahvuudesta Kouvolassa kotilomalle.

Suursaaren menestyksekkäällä so-
tatoimella oli luotu edellytykset pitää 
Neuvostoliiton Itämeren laivaston 
Suomenlahden pohjukassa ja samalla 
suojata suomalaisten elintärkeät me-
riyhteydet.

Saaren puolustusta kehitetään
Rykmentin komentaja ryhtyi toimen-
piteisiin saadakseen Suursaaren puo-
lustusvalmiiksi. Hän sai käyttöönsä 
uusia yksiköitä ja asekalustoa. Alussa 
oli myös tukena I Pataljoona, joka py-
syi saarella 10.4. iltaan asti

Suursaaren puolustusryhmitys oli 
jaettu neljään lohkoon seuraavasti: 
Pohjoislohkoon 7. Torjuntakomp-
pania, 2.Meripioneerikomppania, 2. 
Kevyen ilmatorjuntapatterin I Jaos ja 
kolme ilmatorjuntajoukkuetta.

Etelälohkoon: 9. Torjuntakomppa-
nia, 21. Raskaspateri ja ilmatorjun-

takonekivääripuolijoukkue. Saaren 
keskiosa jaettiin kahteen lohkoon 
ilmasuuntien mukaan: Itälohkoon 
8. Torjuntakomppania, 202. Kevyt-
patterin II Jaos ja puoli joukkuetta 
12. Ilmatorjuntakonekiväärikomp-
paniasta. Länsilohkossa oli vain ko-
nekivääripuolijoukkueen I Jaos 202. 
Kevytpatteristosta. Myös lahtien suut 
oli varmistettu sulkemalla niitä jää-
miinoilla.

Seuraava kerran organisaatio tar-
kastettiin 16.4. 1942. Suursaarella oli 
rykmentinkomentajan alaisena Esi-
kunta, Esikuntakomppania, Rannik-
kopataljoona 7, 4. Moottoroitu raskas-
patteri, kolme ilmatorjuntayksikköä I 
Linnakkeistosta, johon kuului kolme 
patteria ja kolme torjuntakomppaniaa. 
Rykmentin esikunta oli Haukkaveren 
länsipuolella Suurkylän tien varrella 
pahviteltoissa. Keväällä rakennettiin 
komentokorsu Haukkavuorelle.

Puolustussuunnitelmia laadittaessa 
todettiin, että rantaviiva oli 25km, 
mutta sopivia maihinnousupaikkoja 
oli vain itärannan lukuisat lahdet. 
Eteläkärki oli sopimaton maihinnou-
sujen suorittamiseen. Länsirannan 
kalliojyrkänteille maihinnousu olisi 
mahdollinen, mutta hyvin riippuvai-
nen säästä. Sopivimmat kohteet olisi-
vat saaren pohjoisosassa, esimerkiksi 
Suurkylän satama, Kappelniemi ja 
Pohjoisrivi luotsiasemalle asti. Myös 
Selkäapajaniemen molemmilla puo-
lella olevat lahdet ja Kiiskinkylä olivat 
mahdollisia kohteita maihinnousuun.

Taistelusuunnitelma edellytti,  et-
tä jos vihollinen pääsisi nousemaan 
maihin, joukot vetäytyisivät kolmeen 
mottiin jotka olivat Pohjoiskorkia, 
Mäkiinpäällys ja Lounatkorkia. Puo-
lustustukikohdat linnoitettiin hyvin 
ja varustettiin pitkäaikaisia taisteluja 
varten ampumatarvikkeilla, kuiva-
muonalla lääkintämateriaalilla. 

Suursaaren puolustusta kehitettiin 
jatkuvasti. Elokuussa 1942 siirrettiin 
I Linnakkeiston komentoelin etelä-
lohkon johtoportaaksi ja joukkoja 
vahvistettiin. Jo heinäkuun lopulla 
1942 siirrettiin saarelle Saaristomeren  
Rannikkoprikaatista 20. Raskaspatte-
risto jolla oli kolme 152 mm tykkiä. 

Tammikuussa 1943 perustettiin omin 
voimin reservikomppania irrottamalla 
siihen henkilöstöä tykistöyksikköistä. 
Tämä reservikomppania harjoitteli 
jalkaväen taistelutaitoja kaksi vuoro-
kautta viikossa. Maaliskuussa saatiin 
vielä lisää yksi rannikkokomppania.

Purjehduskauden alettua Merivoi-
mat täydensivät Suursaaren miinasul-
kua 1943 huhtikuun loppuun. Tämän 
miinasulun täydentämiseksi laskettiin 
kaikkiaan 12.268 miinaa ja raivauses-
tettä. Suursaareen perustettiin myös 
keväällä 1943 kiinteä sukellusveneiden 
kuunteluasema, joka teki jo seuraava-

na aamuna havainnon  sukellusvenees-
tä. Havaittuaan sukellusveneen äänen 
kuunteluasema ohjasi Rykmentille 
alistetut vartiomoottoriveneet paikalle 
pudottamaan syvyyspommeja. 

Valloituksen jälkeinen arki
Elämä saarella muuttui valloituksen jäl-
keen ankeaksi. Suursaaren joukkojen  

päiviä leimasivat jatkuvat linnoitus-
työt, vartiopalvelu, halkojen teko ja 
suhteellisen tiivis koulutus. Iltaisin 
koitettiin keksiä erilaista viihdytys-
toimintaa josta sotilaskoti, elokuvat 
ja urheilu olivat tärkeimmät. Sotilas-
kodin toiminnasta vastasivat lotat, 
joita saarella oli joulukuussa 1943 
79 eri tehtävissä mm. muonittajina, 
viestitehtävissä, toimisto- ja erilaisis-
sa huoltotehtävissä vapauttaen näin 
yhden yksikön verran miehiä taiste-
lukäyttöön. 

Elämään toivat väriä vihollisen ajoit-
taiset häirintälennot. Yksittäinen kone 
kävi öisin pudottamassa  2–3-pommia 
saaden aikaan herätyksen tukikohdis-
sa. Myös muutamat desanttijahti olivat 
piristäviä poikkeuksia. Ne eivät olleet 
aivan aiheettomia, saarella oli oleskel-
lut vihollisia. Saksalainen alus pidätti 
syksyllä 1942 Suursaaren lounaispuo-
lella kumiveneellä liikkuneen partion. 
Samana syksynä löydettiin Suursaaren 
keskeltä desanttien varustekätkö. 

Lähteet: 
Niilo Lappalainen Suursaari Toises-
sa  maailmansodassa
L. Toiviainen Jääkenttien taistelut

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen
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Stadin Sissit järjesti 9.3. jäsenilleen 
tutustumistilaisuuden kerhoyhty-
män toimintaan. Tilaisuus pidettiin 

Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa kello 18 
alkaen. Tilaisuus oli tarkoitettu etenkin 
uusille jäsenille, mutta kuka tahansa Sis-
sien toiminnasta lisätietoa kaipaava jäsen 
oli erittäin tervetullut mukaan. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli jakaa tietoa Stadin Sissien 
toiminnasta, tutustuttaa jäsenistöä toimin-
nasta vastaaviin henkilöihin sekä madaltaa 
kynnystä osallistua toimintaan.

Illan aikana ohjelmassa oli mm. yleis-
esittely Stadin Sissien toiminnasta, vapaa-
muotoista keskustelua eri toimialueiden 
vastuuhenkilöiden kanssa, kahvitarjoilu 
sekä tutustuminen turvallisen ammunnan 
perusteisiin käytännössä.

Tommi Saikkonen Aarne Björklund
Puheenjohtaja  Puheenjohtaja
Helsingin Sissikerho ry Helsingin Sissi-

osasto ry

Toiminta tutuksi
-tilaisuus 
9.3. 2018

Toiminta tutuksi 
-tilaisuus 
9.3. 2018

Combat Ju-Jutsun lyhytkurssi pi-
dettiin syyskuussa pienryhmä-
koulutuksena. Tätä pilottikurssia 

ei tullut liiemmin mainostettua ja näin 
ryhmäkoko pysyi varsin sopivana te-
hokkaan opetuksen toteuttamiseksi. 
Kurssille osallistui viisi harjoitustaus-
taltaan ja kuntotasoltaan eri lähtökoh-
dista ponnistavaa sissiä.

Koulutuksen päätavoite oli antaa 
valmiuksia itsepuolustukseen eli 
Suomen lain mukaiseen hätävarje-
luun. Pääpaino harjoittelussa oli siten 
fyysisten hyökkäysten ennakoinnissa 
ja tilannehallinnassa. Harjoittelussa 
keskityttiin otteiden rikkomiseen ja 
etäisyyden ottoon sekä lyönneiltä ja 
potkuilta suojautumiseen. Lisäksi 
kohdehenkilöstä otettiin usein hetk-
ellinen hallinta mahdollisia jatkotoi-
menpiteitä varten. Kaikki toiminta 
aloitettiin lähtökohtaisesti normaa-

lista arkipäivän puhutusasennosta 
ilman suurieleisiä taisteluasentoja.

Kurssi päätettiin lokakuun alussa 
pidempään harjoitukseen ja taitota-
son tarkastukseen. Tämä 2,5h setti 
piti sisällään opetetun kertauksen 
ja Combat Ju-Jutsun keltaisen vyön 
kokeen. Koe sisälsi skenaarionäyttö-
jä, joissa kohdehenkilö tai useampi 
hyökkäsi kokelaan kimppuun ja ko-
kelas pyrki selviytymään tilanteesta 
hätävarjelun puitteissa. Hyökkäykset 
tehtiin siten turvallisesti, että hyök-
käystapoja oli rajattu tilanteeseen 
sopivasti, mutta yllätyksiä tuli ja to-
denmukaisuutta oli varmasti riittä-
västi. Lisäksi tehtiin muutama vauh-
dikkaampi selviytymiskujaharjoite. 
Kaikki kurssilaiset olivat omaksuneet 
koulutustavoitteet hienosti ja oli ilo 
katsella määrätietoista toimintaa eri 
tilanteissa.

Kaikissa harjoituksissa toteutettiin 
tietenkin Combat Ju-Jutsun perusaja-
tuksia eli hiki tuli varmasti ja perus-
teet painuivat ns. selkäytimeen. Tämä 
perusharjoittelu antoi myös riittävän 
pohjan osallistua normaaleihin Com-
bat-Ju-Jutsun harjoituksiin. Niinpä jo-
kainen kurssille osallistuja jatkoikin 
harjoittelua Sissien normivuoroilla.

Osallistujien palautteita:
”Kurssilla oli rento meininki ja kou-
luttajat olivat ehdottoman rautaisia 
ammattilaisia. Tekniikat käytiin so-
pivilla harjoitteilla läpi ja virheisiin 
puututtiin asiallisesti. Kynnys kysyä 
apua ja neuvoja oli matala.”

”Kurssin päätteeksi saatu diplomi 
on hieno ja kehtaa esitellä perheenjä-
senille ja kavereille! ”

”Kurssi oli järkevästi nousujohtei-
nen, ja joka kerta oli lämmittelyt ja 
venyttelyt.

Kannatti osallistua ja varsin hyvät 
kouluttajat. ”

Combat Ju-Jutsun harjoittelun tavoit-
teena on hyväkuntoinen ja kamppai-
lukykyinen reserviläinen.

Mikä on tällä hetkellä oma kykysi 
puolustaa itseäsi ja lähimmäisiäsi? 
Entä tulevaisuudessa? Tervetuloa 
mukaan harjoittelemaan!

Mikäli jotain kamppailulajitaustaa 
jo löytyy, niin porukkaan voi tulla 
heti mukaan ottamalla yhteyttä sali@
stadinsissit.fi

Täysin ilman kamppailulajitaustaa 
pääsee mukaan lyhytkurssin kautta, 
joka alkaa vuosittain yyskuun ensim-
mäisenä maanantaina. 

Kuvassa kurssilaiset näyttökokeen jälkeen 
diplomit kourassa. Eihän noita kuvia kerennyt 
tietenkään näppäämään harjoittelun aikana...

Combat Ju-Jutsun lyhy tkurssilta 
itsepuolustusvalmiuksia
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Ampumatoimikunta tiedottaa
Vuoden 2018 ampumavuorot ovat käynnistyneet: 
Töölön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19–21:30.

Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle 
ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.

Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa 
KAARTJR killan vuoroilla & MPK:n ja piirin ampumavuoroilla: 
www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa.

Huomioi ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille.

Nitroilla oma ampumavuoro
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 14–16 mahdollisuus ampumaharjoituksiin Töölön radalla. Ikärajaa 

ei ole. Aseita lainattavissa radalla.

Salitoimikunta tiedottaa
Perinteinen Budo kohtaa nykypäivän vaatimukset. 

Vakiovuorot ma & ke. 
 ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30 

Salivastaavalta tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.com
Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => http://www.stadinsissit.fi/sali/

KEVÄTKOKOUS •  KEVÄTKOKOUS •  KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUS •  KEVÄTKOKOUS •  KEVÄTKOKOUS
Yhdistysten sääntömääräiset kevätvuosikokoukset  
pidetään keskiviikkona 28.3. klo 18 alkaen Suojelus-
kuntatalon auditoriossa. 

Kokousta ennen järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen 
esitelmöi aiheesta ”Huoltovarmuuskeskus ja varautu-
minen.” 

Kaikki jäsenet tervetuloa! 

YLENNYKSET  
Stadin Sissit onnittelevat 

6. 12. 2017 ylennettyjä 
jäseniään!

 
Backlund Per Michael
KERS
Björklund Aarne Johannes
YLIK
Heloaro Sami Juhani
KERS
Kaskinen Antti-Jussi
ALIK
Kettunen Timo Kalevi
YLIL
Kontiainen Jarkko Sakari
LTN
Mäkirinne Mikko Juhani
KAPT
Monni Eki Petteri
LTN
Prokkola Heikki Johannes
KAPT
Suviranta Jaarli Kalle Magnus
LTN
Vartiainen Antti Johannes
YLIK
Wallenius Jaakko Sakari
MAJ

Kolme kertaa – 
SISSIT! 
SISSIT! 
SISSIT!

Ps. Kevätsaunalla tavataan ja ylen-
nysjuomia nautitaan.

SISSIEN HISTORIIKKI
Haluatko Stadin Sissien historiikin?  Historiikkia Varjosta valoon myydään Sissien tilaisuuksissa  etukäteismaksua 
vastaan. Kirjan hinta on 30€. Ohjeet ostoon löydät myös Sissien nettisivuilta.

Palkittuja osastolaisia. 

Henri Tourunen, Hel Res pronssinen ansiomitali. Viimeinen oikealla.
Tero Aakenus 1. alarivi
Maija Gardemaister 2. vasemmalta
Maria Vanonen 1. vasemmalta
Kosti Kallunki 
Marko Läärä 1. vasen ylärivi,
Jouni Nylén  polviasento
Erkki Andersson palkitsijan edustaja
Tatu Tahkokallio takarivissä Maijan ja Marian välissä.
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2017

. Maasto/
Johtaminen

Ammunta Sali Muu Tiedotus

Maaliskuu Normivuorot, 
ilmoitus tässä 
lehdessä

kevätvuosikokoukset  
ke 28.3. klo 18 alkaen
SK-talon auditorio

kts. Helsingin Reservin-
sanomat- lehti 
• Sissisanomien  
aineistopäivä 31.3.

Huhtikuu Pahkiksen  
ilmoittautumisai-
ka päättyy 30.4.

Normivuorot

Toukokuu . Normivuorot Sissienkevätsauna,  
Santahamina 18.5

Kesäkuu Normivuorot

SISSIKALENTERI

PAHKIS 2018

Tekniikka-
harjoitukset ovat 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin.

Perjantaisin on 
Ikisissien kunto-
pohjainen harjoitus.

Osasto Vihreä
johtaja Nico Österberg
(nico.osterberg ättä gmail.com)
varajoht Harri Hakomäki
(harri.hakomaki ättä gmail.com)

Osasto Ruskea
johtaja Sami Mattsson
(mattsson.sami ättä gmail.com)
varajohtaja Mikael Liljestrand
(mikael.liljestrand ättä gmail.com)

Osasto Keltainen
johtaja Henri Nousiainen
(henri.nousiainen ättä gmail.com)

Pahkis 2018 
täyttää jälleen Vekaran maaston innostuneilla sissi-tiedustelijoilla.

Nyt on aika merkitä kalenteriin Pahkis 2018 -maastoharjoitus. Harjoitus pidetään Vekaralla 7.–9.9. kuluvaa vuotta.

Pahkis -harjoituksella on pitkät perinteet. Siellä on ylläpidetty sissitaitoja ja toimintavalmiutta myös ”varjon vuosina” 
jolloin sotilaskolutuksen antaminen piti tehdä puolittain salassa. Tule jatkamaan tätä hienoa perinnettä sekä samalla 

kehittämään ja hiomaan taitojasi. Edelleen on tärkeää harjoitella ja samalla näyttää ulospäin tämän maan olevan yhtä 
vahva kuin ennenkin. Tee siis oikein ja ilmoittaudu mukaan nyt! Ilmoittautumisaika päättyy 30.4.

Voit ilmoittautua harjoitukseen sähköisesti MPK:n koulutuskalenterin kautta:   
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri&id=94520. 

Ilmoittautuminen onnistuu myös perinteisemmin harjoituksen johtajan kautta.

Kurssimaksu on tällä kertaa kohtuulliset 20 euroa, josta osa palautuu Sissien kirstuun.
ERIKOISHENKILÖSTÖÄ tarvitaan. 
1) Etsitään ”tappajan vaiston” omaavia osasto keltaisen erikoisjoukon taistelijoita, 
2) mielellään kouluttajakoulutuksen saaneita tai muuten kokeneita kouluttajia huolehtimaan koulutusosuuksien 

ja annettavien tehtävien valmistelusta ja toteutuksesta. ”Tappajan vaisto” ei ole este osallistumiselle..

Harjoituksen johtaja
HAntti (antti.holmroos ättä iki.fi)     

Yhteystiedot

PAHKIS 2018


