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PÄÄTOIMITTAJALTA

Kädessäsi on vuoden 2018 viimeinen lehti. Se ilmestyy aika pian edellisen 
numeron jälkeen, joskus käy niin. Materiaalia jäi edellisestä lehdestä yli, 
mikä oli positiivinen ongelma. Taittokin kesti normaalia kauemmin, se 

osaltaan vaikutti lehtien lähekkäin ilmestymiseen.
Kiitos Maija kivasta palautteesta sissien kotisivuilla, se lämmitti. On totta, että 

Pahkiksen palautetta on toivottu paikalla annetun palautteen lisäksi. Nyt järjes-
tävä taho käytti vielä aikaa tuon palautteen tuottamiseksi kiitettävästi, energiaa 
näytti jääneen vielä jäljelle. Lehti toimitettiin sähköisenä kaikille mukana olleille, 
näin palaute saavutti myös Sissien ulkopuoliset osallistujat.
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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.

Ylennetyt 4.6.2018

Alftan Björn Roland YLIK
Kotamäki Topi Pekka KERS
Laasonen Marko Veikko Juhani KORPR
Lehtimäki Juho Markus KERS
Liesimaa Timo Juhana Sebastian YLIK
Mutta Jaanek VÄÄP
Pennanen Antti Heikki YLIL
Pihlman Juho Vilho Ilmari KAPT
Potrykus Kristofer Klaus Six KERS
Puska Perttu Päiviö KAPT
Siltala Henri Oiva Tapio KERS
Suvitaival Santtu Markus LTN
Tenhunen Juuso Tapani LTN
Virtanen Aki Pekka VÄÄP

Ylennetyt 6.12.2018

Haikonen Mikko Ensio LTN
Hattula Jarno Matias KAPT
Inkeroinen Matti MAJ
Jäderholm Riku Ilmari YLIL
Kallunki Kosti Kimmo YLIK
Koistinen Marko Tapani YLIK
Kolehmainen Arto Juha Tapio LTN
Korhonen Petri Einari YLIL
Kurkela Heikki Kalervo MAJ
Lankinen Lauri Antero YLIL
Laukkanen Janne Johannes KERS
Laurema Maria Anniina LÄÄKKAPT
Lövegren Caj Martin MAJ
Mäkipernaa Aki LTN
Mustonen Juha Tapio ALIK
Pihlanko Mikko Eemeli YLIL
Pousi Anna Karoliina LTN
Pynnönen Kasper Niko Benjamin YLIK
Rantala Antti Samuli YLIK
Saari Ville-Petteri YLIL
Seppälä Lauri Jaakko MAJ
Suominen Samu Juhana VÄNR

Sissien perinteinen jouluaaton kunniavartio Hietaniemen sankariristillä ja 
Marskin paadella on tänäkin vuonna tuttuun kellonaikaan eli 17:10–17:35.

Mukaan mahtuu reilun tusinan verran sissejä, nopeat vievät paikat!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Urho Ilmonen
familyilmonen (ät) gmail.com

Varustus paikan päällä, paitsi omat jalkineet ja hanskat

Tuleva vuosi 2019 on Sissien 60. juhlavuosi. Se tulee 
näkymään tapahtumissa vuoden mittaan painottuen 

syksyyn. Normaalien lehtien lisäksi teemme 50-vuotis-
historiikin mallin mukaisesti koosteen menneestä vuosi-
kymmenestä siinä muodossa, että sen voi laittaa edellisen 
historiikin väliin.

Nyt on aika rauhoittua joulun viettoon, Loppiaisena 
toiminta käynnistyy Lopen laavulla. Katso kutsu toisaalla 
tässä lehdessä.

Matti Huomanen

Ps. Olin osallisena Sotiemme Veteraanien varainke-
räyksessä Itäkeskuksessa 24.11. Haastan Sissien 

jäsenet keräykseen 5€ (minimi) summalla. 
Tili: Sotiemme Veteraanit keräys Helsinki-Vantaa
NORDEA FI02 1555 3000 1087 54.
Tilastoja veteraaneista 31.10.2018: Koko maa miehiä 5 900, 
naisia 5 324, yhteensä 11 224. Helsinki-Vantaa miehiä 681, 
naisia 579, yhteensä 1274. Sotainvalideja kokonaismääräs-
sä 1700, Helsinki-Vantaa 145. Vanhin veteraani on 106 
vuotias. 2017 keräystulos oli 2 891 656 €. Helsinki-Vantaan 
alueen tulos oli 129 442 € josta jaettiin 122 500 €.
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Marraskuussa olleessa syysko-
kouksessa hyväksyttiin toi-
mintasuunnitelma, ja paino-

pisteeksi valittiin TOIMINNAN JAT-
KUVUUS sekä TIEDOTUS (ainakin 
tätä kirjoitettaessa uskon niin…)

Stadin sisseissä on ”aina” ollut 
tukeva perinteen maku ja tämä on 
näkynyt osin melko korkeana keski-
ikänä. Ainakin minusta on tuntunut, 
että ”nuo” ovat vanhoja kun minä olen 
nuori. No, nyt ei enää ole näin. Huo-
maan olevani monesti vanhin joukos-
sa, vaikka usein koen myös olevan 
radikaali ja uteliaasti kyselevä tyyppi. 
Toisaalta Sisseissä on samoin ”aina” 
ollut voimakas nuorten ja aktiivisten 
jäsenten henki ja he ovat rohkeasti ot-
taneet vastuuta. Haluamme tätä lisää, 
sillä nuorissa on voima ja tulevaisuus. 
Mukaan vain!!

Eräs Sissien periaate on ollut luot-
tamustehtävien määräaikaisuus ja 
nousujohteinen urapolku. Kun ottaa 
tehtävän vastaan, ei tarvitse pelätä si-
toutumista vuosikymmeniksi. Kolme 
vuotta riittää, ja jos ne menevät hyvin, 
sitten jotain muuta lisää. Näin voi ajaa 
yhteistä asiaa täysillä, tietoisena siitä, 
että kaveri jonka mahdollisesti itse 
kouluttaa, tulee seuraavaksi vetovas-
tuuseen.

Toinen painopistealue on tiedotus. 
Elämme tiedotuksen murrosaikaa. 
Painettu Sissisanomat ei enää kolahda 
välttämättä jokaisen postiluukkuun. 
Monelle tulee printtilehden sijaan 
(tai lisäksi) digilehti. Tiedotuksessa 
käytetään myös sähköpostijakelua ns. 
Spämmiä ja lisäksi sosiaalista mediaa. 
Suosittelen tutustumista Stadin sissi-
en facebook-palstaan, toki säilyttäen 

terveen sordiinon kirjoittelun sävyssä 
ja yksityisyysasioissa. Eikä kaikkien 
tarvitse olla facessa, voi mainiosti olla 
tiedotuksen piirissä muilla välineillä 
jos some ei tunnut omalta. Olkaamme 
aktiivisia. Omaa sisältöä jakoon jos 
siltä tuntuu.

Ja vielä loppukommentti: Syysko-
kouksessa valittiin eräitä uusia 

vastuunkantajia, ja muutama jäi pois 
ajankäytön haasteiden vuoksi. On-
nittelut junailijoille!! Olemme kaikki 
kiitollisia siitä, että olette pitämässä 
huolta yhteisistä asioista!

Toinenkin loppukommentti: Sta-
din sissien loppiastulet Lopen 

laavulla pidetään tänäkin ”talvena”. 
Ilmoitus on toisaalla tässä lehdessä. 
Tervetuloa mukaan! 

Näinä säästöjen aikoina, kun 
VEH-kertausharjoituskutsut 
ovat kortilla, kovista harjoituk-

sista puhumattakaan, herää reser-
viläisen mieleen helposti kysymys, 
mistä voisi hakea lisäoppia oman 
sotilasammattitaitonsa ylläpitoon.

MPK toki tarjoaa yhtä sun toista 
mielenkiintoista, mutta kiinnostavia 
vaihtoehtoja löytyy myös virtuaali-
koulutuksen maailmasta.

Esimerkiksi Sissien toteuttamal-
la ESIK-kurssilla merkittävä osa 
kurssilaisen opiskelusta tapahtuu 
PVMoodlessa eli Puolustusvoimien 
sähköisessä oppimisympäristössä. 
Ympäristö on laajalti käytössä ym-
päri maailmaa ja käyttäjät tulevat 
etenkin oppilaitoksista ja korkea-
kouluista – muun muassa siksi, että 
Moodle on ilmainen käyttäjälle ja 
ylläpitäjälleen.

Moodle on siis ilmainen, avoimen 
lähdekoodin virtuaalinen oppimis-
ympäristö (VLE), joka soveltuu eri-
laisille käyttäjäryhmille erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Se on vapaasti 
saatavissa ja ladattavissa Moodlen 
sivustolta. Moodle tarjoaa työvä-
lineitä mm. vuorovaikutukseen, 
sisällöntuottamiseen ja materiaalin 

Toiminnan 
painopisteenä 

jatkuvuus ja tiedotus
jakamiseen. Moodlea voi räätälöidä 
monipuolisilla liitännäisohjelmilla. 
Moodleen saa teemoja, joilla ulko-
näköä voi muokata mieleisekseen. Se 
on käännetty 80 eri kielelle.

Suomen Puolustusvoimat on käyt-
tänyt Moodlea nimellä PVMoodle jo 
vuosia. Aivan joka koulutushaaran 
kohdalta ei itseopiskelutarjontaa 
ole, mutta osa kursseista on avoimia 
kenelle tahansa PVMoodleen rekis-
teröityneelle käyttäjälle. Avoimia 
itseopiskelukursseja reserviläisille 
löytyy muun muassa krh:n tuliase-
matoiminnasta, A2 mekanisoidun 
pataljoonan taistelumenetelmistä, 
ilmatorjunnan tulenkäytöstä jne.

Jos englanti on hallussa, myös esi-
merkiksi Kanadan ja Yhdysvaltain 
armeijat tarjoavat valtaisan määrän 
oppimateriaalia ja ohjesääntöjä ver-
kossa, usein PDF-muodossa. Kan-
nattaa tutustua esimerkiksi Kanadan 
armeijan esikuntaupseereille tarkoi-
tettuun käsikirjastoon, joka löytyy 
osoitteesta http://armyapp.forces.
gc.ca/SOH/SOH_E.html# Tarjolla 
on tuhansia sivuja hyvinkin yksityis-
kohtaista materiaalia, joka on usein 
lähellä suomalaista – toki erojakin 
löytyy.

Ajan tasalla pysyy seuraamalla 
vaikkapa klassikkoa: Jane’s Defen-
ce löytyy sekin netistä osoitteesta 
https://www.janes.com/defence

Ja kun informaatiosodassa ol-
laan, löytyy myös tarkoitushakuisia 
sivustoja: esimerkiksi South Front 
(https://southfront.org/) joka esiin-
tyy päällisin puolin puolueettomana, 
mutta jota pidetään laajalti Venä-
jän rahoittamana operaationa, on 
hämmentävä soppa osin neutraalin 
oloisia artikkeleita, samalla kun jou-
kossa on juttuja jotka väittävät että 
ISIS-taistelijoita evakuoidaan USA:n 
helikoptereilla, tai jotka esittelevät 
Venäjän armeijan ”ylivoimaista suo-
rituskykyä”.

Kannustan kaikkia sissejä tutus-
tumaan alan nettiaineistoon – läh-
dekritiikki mielessä pitäen!

Tommi Saikkonen
Pj, Sissikerho

Mars nettiin!
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Pahkis 2018 – Osasto Ruskea

Osaston perustaminen Vekaran-
järven varuskunnassa alkoi 
torstaina 6. päivä syyskuuta, 

kun osaston johto ja ryhmänjohtajat 
saapuivat paikalle. Torstain aikana 
kuitattiin paikalla olevien henkilö-
kohtainen materiaali, osa joukkue-
kohtaisesta materiaalista ja käytiin 
viikonlopun suunnitelmat sekä käs-
kyt läpi. 

Joitain yksittäisiä havaintoja, joista 
oli melko mahdotonta muodostaa 
mitään suurempaa kokonaiskuvaa. 

Lauantaipäivällä osaston ryhmät 
suorittivat ylemmän tahon käskemiä 
tehtäviä. Tehtäviä oli paljon ja ne pi-
tivät koko osaston hyvin kiireisenä. 
Aina kun ryhmä sai jonkun tehtävän 
suoritettua, siirtyi se heti suoritta-
maan seuraavaa. 

Tehtäviltä saatu palaute oli vaihte-
levaa. Osa tehtävistä oli mennyt hyvin 
ja osalla oli jäänyt parantamisen va-
raa. Tehtävät olivat kuitenkin olleet 
mielenkiintoisia ja niistä opittiin, 
mikä tietenkin on pääasia.

Lauantai-iltana yleistilanne eska-
loitui ja voimankäyttöoikeuksia nos-
tettiin. Osasto sai ylemmältä taholta 
käskyn siirtää ryhmänsä tiedustele-
maan ’’Juurikon’’ aluetta ja etsiä mah-
dollinen vihollisen ryhmitys alueelta. 

Ryhmät saatiin siirrettyä alueelle 
nopeasti ja tiedusteluhavaintoja alu-
eelta saatiin, mutta selkeää havaintoa 

vihollisen ryhmityksen sijainnista ei 
saatu. Havaintojen perusteella kohde 
rajautui kahteen eri kohtaan ja lento-
tiedustelun avulla pystyttiin ryhmi-
tyksen sijainti selvittämään.

Sunnuntaiaamuna osasto sai käs-
kyn hyökätä vihollisen ryhmitykseen 
ja tuhota sen. Hyökkäyksen jälkeen 
jatkettiin toimintaa henkilön kiin-
niottotehtävällä, joka vaihtui eri 
vaiheiden jälkeen kyseisen henkilön 
evakuoinniksi. Evakuointi suoritet-
tiin varuskuntaan, johon harjoituksen 
maasto – osuus päättyi ja purkuvaihe 
alkoi. 

Osastoa oli mielekästä johtaa ja 
se opetti paljon. Apua ja tukea 

löytyi ja osaston jokaisen taistelijan 
yleisilme sekä motivaatio oli koko 
harjoituksen ajan erittäin korkealla. 
Kiitos kaikille osallistujille!

Sami Mattsson
Osaston Ruskean johtaja

 

Perinner yhmä 
tar vitsee sinua!

Sissien perinneryhmä on jo yli kaksikymmentä vuotta ollut 
järjestämässä ohjelmaa Santahaminan alokkaiden Läheisten 
päivään, osaltaan tukien Rykmentin Kiltaa heidän järjes-
täessään alokkaiden läheisille tilaisuuden tutustua varus-
kuntaan.

Perinneryhmän kantava voima on ollut Ikisissien poruk-
ka, mutta nyt Läheisten päiviin 12–13. tammikuuta tarvi-
taan täydennystä riveihin, sillä ikisissien rivit harvanevat ja 
uusia käsiä tarvitaan toteuttamaan Sissien periteinen tuki 
Rykmentin Killalle. 

Etenkin jos tunnet vanhoja sodanaikaisia aseita ja osaat 
tarinoida niistä, olisit arvokas lisä joukkoon — yksi pää-
tehtävistä on juurikin perinnekaluston esittely läheisille. Ja 
vaikka et vielä tuntisikaan, niin tässä porukassa opit! 

Tilaisuus on lauantaina 12.1. klo 10:00–15:00. Ryhmä 
kokoontuu portilla klo 08:00, tilaisuutta ennen kaluston 
esillelaitto ja tilaisuuden jälkeen purku, päättyen n. klo 16:00.

Osallistujille lounasta talon puolesta, kahviliput Sotilas-
kotiin Christeriltä (kahvi & munkki).

Karvalakki ja lumipuku jaetaan talon puolesta; ota omat 
kengät, hansikkaat, kaulaliina.

Ilmoittautuminen maanantaina 7.1. klo 21:00 mennessä 
Christer Mikkoselle s-posti christer.mikkonen(at)elisanet.
fi tai puh 050-5722873 

Perustaminen jatkui perjantai-
aamuna, kun osaston loput taistelijat 
saapuivat Vekaralle. Toiminta perus-
tamisen aikana oli organisoitua ja 
näytti särmikkäältä. Aikamääreisiin 
ehdittiin ja kaikki meni pääsääntöi-
sesti siten kuin oli suunniteltu. 

Perustamisen jälkeen osasto siir-
tyi harjoitusalueelle ja aloitti siellä 
oman vastuualueensa tiedustelun. 
Perjantai-illan ja lauantaiaamun vä-
lisenä aikana osasto tiedusteli omaa 
vastuualuettaan ja ylläpiti osaston 
johtamispaikkaa. Tiedusteluhavain-
toja alueelta saatiin melko niukasti. 
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541 rappusta

Taisi olla Loppiastulilla kun aloi-
tettiin keskustelu retkestä Sissin 
kivelle syksyllä ruskan aikaan. 

Asiaa jalostettiin Lopen laavulla ke-
väällä ja ajankohdaksi sovittiin 16.9. 
klo 16. Ideana oli se, että tuodaan 
julki paikka ja aika, kukin osallistuja 
tulee paikalle omin neuvoin ja viipyy 
haluamansa ajan, kunhan on klo 16 
Sissin kivellä. Markkinointia tehtiin 
Sissisanomissa ja kevätsaunalla. Tässä 
vaiheessa kokonaismäärä oli 18 hen-
keä.

Retkueeksi näytti muodostuvan 4 
ryhmää, jotka tulisivat paikalle osa 
lentäen, osa autolla/auto-junalla. En-
simmäisenä matkaan lähtivät maa-
nantaina Juha ja Matti mukanaan 
vene. Tarkoitus oli kalastaa Inarijär-
vellä muutama päivä ennen kivelle 
menoa. Urho ja Marja tulisivat tiistai-
na lentäen ja kentältä Juhan ja Matin 
kuljettamana Pahaojan kämpälle ja 
sieltä maastoon. Jorma ja Liisa tulivat 
auto-juna-kyydillä Kolariin ja sieltä 

Pahaojalle iltapäivällä. Ajatuksena 
oli viettää muutama päivä matkalla 
Kultalaan, mutta sääolosuhteet muut-
tivat suunnitelmat niin, että mentiin 
suoraan Kultalaan. 

Christer, Topi ja Matti ajoivat Pa-
haojalle, ks. Christerin kirjoitus.

Neljännen ryhmän muodostivat 
Pertti, Erkki (Eki) ja Harri, hekin ajoi-
vat Helsingistä Pahaojalle lauantaiksi 
tarkoituksenaan kävellä Kultalaan 
iltapäivän aikana. Matkaa on 12 km 
erittäin vaihtelevaa maastoa, ylä- ja 
alamäkeä ryyditettynä muhkuraisella 
kivikolla. Matkalla on myös 541 rap-
pusta Ivalojen rantaan. Välillä toki 
helppokulkuisempaakin maastoa. 

Juha ja Matti lähtivät tuolle 12 km 
taipaleelle myös lauantai-iltapäivällä 
n. 2 tuntia edellisten perään. Matka-
vauhti oli n. 20–25 min/km. Parin 
tunnin kävelyn jälkeen tulivat Eki 
Pertti selkä edellä vastaan. Pertillä oli 
aikamoisia vaikeuksia kantamuksen-
sa kanssa, sen kehikko ei ollut suo-
rassa ja kuorma oli vinossa. Harri oli 
lähtenyt eteenpäin hakemaan apua 
Kultalassa olevilta. Pertin kantamus 

korjattiin ja kuormaa kevennettiin. 
Juha ja Matti lähtivät eteenpäin, Eki 
ja Pertti rauhallisesti perässä. 5 km 
kohdalla olikin yllätys, Jorma ja Urkki 
odottelivat siinä muita tulijoita. Marja 
ja Liisa olivat jääneet Harrin kanssa 
muutaman kilometrin päähän tulil-
le. Siinä keskustellessa heräsi ajatus 
Pertin jaksamisesta ja perille pääsystä 
ja ennen kaikkea takaisin selviämi-
sestä. Yhteisellä päätöksellä Jorma 
ja Urkki lähtivät ilman kantamuksia 
Ekiä ja Perttiä vastaan. Tarkoituksena 
oli tarkistaa Pertin kunto ja päättää 
mahdollisesta takaisin kääntymisestä. 

Tähän lopulta päädyttiin tur-
vallisuussyistä. Eki jatkoi mat-
kaa (jatkuu seur. aukeamalla)  

Vielä 1990 -luvulla olennainen 
osa Stadin Sissien maastotoi-
mintaa olivat pitkät jotokset 

talvella ja kesällä. Tuntureita kolut-
tiin joka vuosi parin kolmen sissin 
ryhminä. Muutaman vuoden välein 
toteutettiin joskus jopa 60 osallistujan 
vetänyt isompi Lapin-jotos. Viikon 
aikana saattoi hiihtomatkaa tulla liki 
200 kilometriä. Mukaan tuli partioita 
veljeskerhoista ympäri Suomea.

Waskooli
Waskooli oli kerhon 35. juhlavuoden 
päätapahtumia ja se järjestettiin elo- 
syyskuun vaihteessa vuonna 1994 
Inarissa Hammastunturin erämaa-
alueella. Jotoksen suunnittelu aloitet-
tiin jo yli vuotta aikaisemmin. Pääosa 
osallistujia teki Lapin-matkan yhtei-
sellä bussikuljetuksella. Maastossa oli 
kaikkiaan yli 40 osallistujaa.

Tammikuussa 1994 pidetyssä joto-
sillassa tiedotettiin tulevasta tapah-
tumasta runsaslukuisesti paikalle 
saapuneelle jäsenkunnalle seuraavaa:

PERUSTIETOA WASKOOLI-JOTOKSESTA
 Järjestäjä
HRUP:n SISSIKERHO ja SISSIOSASTO ry 
STADIN SISSIT 35 VUOTTTA -JUHLA JOTOS 
• JOTOKSEN TEEMA: 
KAUKOPARTTOTOIMINTA 

1.  
• SUUNNITTELU JA JOHTO: 
- Lasse Kuusela 
- Arto Sllfer 
- Harri Kaijansinkko 
- Matti Mäkinen 
- Karri Kuoppamäki 
- Timo Skippari 
- Erkki Andersson 
- Juha Karell 
- Jorma Skippari 
• AJANKOHTA: 
ELO - SYYSKUUN VAIHDE; vko 35 
Lähtö HELSINGISTÄ PERJANTAINA 26.8. 
- PALUU HELSINKIIN 4.9. 

2. 
• JOTOKSEN PITUUS: 
6,5 MAASTOVUOROKAUTTA: 
MATKAA MAASTOSSA 120 - 140 KM 
• ALUE: 
INARI, HAMMASKAIRA 
2/3 METSÄÄ - 1/3 TUNTURIPALJAKKAA 

ampumaradan ja muiden tilojensa 
käytöstä. Sen jälkeen RajaK järjesti 
autokyydit jotoksen suunnitellulla 
lähtöalueille Menesjärvelle sekä pää-
tepisteeseen Kutturantien suunnassa.

Päivän maantieltä patikoituamme 
Ivalojoen Kultalan luoteispuolelta löy-
simme etsimämme sissimäisen pai-
kan partioiden Y -pisteeksi ja 35 -vuo-
tisjuhlallisuuksille. Korhosenojalta 
Kultalaan johtavan kurun pohjalla 
oleva siirtolohkare odotti valmiina, 
että sissit saapuisivat vihkimään sen 
omaksi seidakseen. 

Kolme kuukautta myöhemmin, 
elokuun viimeisen päivän hämärty-
essä paljastettiin juhlallisin menoin 
Sissinkiven kylkeen kiinnitetty mes-
sinkilaatta, jossa ovat kerhon perus-
tajan Yrjö Levikosken sanat: ”Tässä 
joukossa ei vain olla, tähän on kunnia 
kuulua.” 

Monet kerrat ovat sissit myö-
hemminkin vaeltaneet tuohon 

mahtavaan paikkaan. Alla kuvassa 
jotosporukka Sissinkivellä syyskuus-
sa 2009. 

Sissin kiven koordinaatit
 kkj:  P 7603309 I 3486181, 
WGS84:  P 7600132 I 486016 
Lat 68° 30.7972’ Long 26° 39.4798’

Jorma Skippari

Sissin kiven 
historia

3. 
• KARTTA: 
ULKOILUKARTTA 1:100.000 LEMMENJOKI 
KANSALLISPUISTO 
1989 TAI SITA UUDEMPI PAINOS 
• ORGANISAATIO MAASTOSSA: 
KAIKKI OSALLISTUJAT LIIKKUVAT 2 - 4  
HENGEN PARTIOISSA; 
KOLME KILPAILEVAA OSASTOA; 
TOIMINTO]A TUKEE AUTOLLA LIIKKUVA 
RASTIRYHMÄ 

4.
• TEHTÄVÄT 
TEEMAAN LIITTYVIÄ OSASTO- JA PAR-
TIOTEHTAVIÄ, JOIDEN SUORITTAMISES-
SA OSASTOT JA PARTIOT KILPAILEVAT 
• HUOLTO 
JOKAINEN PARTIO VASTAA HUOLLOSTAAN 
MAASTOSSA ITSENÄISESTI 
• MATKA INARIIN 
YRTElSKULJETUS LINJA-AUTOLLA 

5.
• HINTA: 
OMAKUSTANNUSHINTA - ARVIO NOIN 700.- 
SISÄLTÄEN YHTEISKULJETUKSEN INA-
RIIN JA TAKAISIN, RUOKAILUT MATKAL-
LA, SAUNAN, JOTOSMUISTON 
• TIEDOTUS: 
SISSISANOMAT 
KERHON PALSTA PIIRIN LEHDESSÄ 
ENNAKOILMOITTAUTUNEILLE TIETOA 
HENKILÖKOHTAISESTI

Suunnittelupalaverissa huhtikuussa 
päätettiin juhlajotoksen lopulla pi-
dettävästä yhteisestä illanvietosta. 
Idea oli koota eri reittejä siihen saak-
ka kulkeneet partiot samoille tulille 
jonnekin Appisjokisuun tienoilla.

Pöytäkirjamerkintä 11.4.1994: 
Ohjelman runkoajatus keskiviikko-
illaksi 31.8.1994 alkaen klo 18.30 
Stadin Sissit 35 vuotta 
1. Järjestäytyminen ja lipunnosto 
2. Maamme-laulu 
3. Puhe Sissikerholle 
4. Muistolaatan ”Sissien Seita” pal-
jastus 
5. 3 x ”Sissi” 

Talo tarjoaa - iltanuotio 

Lumien lähdettyä toukokuun lo-
pulla Lasse, Juha ja Jorma tekivät 
perusteellisen tiedustelureissun 
tuleviin jotosmaastoihin. Ensin 
käytiin Ivalon RajaK :ssa esittäyty-
mässä ja sopimassa varuskunnan  

Retki  Sissin kivelle 
sy yskuussa 2018

Etukomennuskunta Kultalassa

Jorma ja Pertti
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kivikko ei ollut yhtään mitään tähän 
viimeiseen etappiin nähden. Päivällä 
tehty arvio ”heittää tavarat Kultalaan 
ja palata” osoittautui aikataulullisesti 
täysin vääräksi. Jälkiviisaudella ajatel-
len oikea ratkaisu olisi ollut leiriytyä 
puolimatkan lähteelle ja harkita sun-
nuntaina tilanne uusiksi. Näin tehden 
on mahdollista, että ryhmästämme 
kukaan ei olisi ollut ajoissa perillä ja 
Sissin kivi olisi jäänyt näkemättä.

Pimeys tuli illan myötä samoin sa-
de. Yksi vaikeus oli se, että puhelimet 
eivät kuuluneet ja kukaan ei tiennyt 
toisistaan mitään. Oli vain luotettava, 
että jokaisella on kokemusta selviytyä 
erilaisista tilanteista. 

Eki saapui yksin leiriin väsyneenä 
lampun valossa ja kertoi, että Pertti oli 
saatettu Pahaojan kämpälle. Hänellä 
ei ollut tietoa tulevatko saattajat vielä 
saman illan aikana takaisin. Näin kui-
tenkin tapahtui, tuntia myöhemmin 

tulivat myös Urkki ja Jorma. Tässä 
vaiheessa tilannekuva saatiin kokoon 
ja todettiin, että kaikki ovat turvassa. 
Hatun nosto pelastuspartiolle. Lause 
”Tässä joukossa ei vain olla, tähän 
on kunnia kuulua” sai jälleen uutta 
sisältöä.

Sissimäiseen tapaan tehtävät suo-
ritetaan loppuun vastoinkäymisistä 
huolimatta. Pertti oli suunnitellut jo 
vuosia sitten Itkosen Penan konsul-
toimana polttaa vanha lippu jossakin 
sopivassa tilaisuudessa. Sissin kiven 
retki antoi siihen nyt hienon mahdol-
lisuuden. Matka jäi nyt kuitenkin kes-
ken, mutta nokkelasti Pertti ”oli silti 
läsnä vaikka ei ollut paikalla”. Kuun-
telimme Sissin kivellä kaiuttimesta 
puhelimeen Pahaojalla yöllä nauhoi-
tetun viestin ja seremonia saatettiin 
loppuun suunnitelman mukaisesti. 
Savuporokeitto ja räiskäleet mais-
tuivat yhteisillä iltatulilla ja juttuja  

olisi riittänyt vaikka aamuun saakka.  
Kiitos kaikista järjestelyistä vielä ker-
ran huollosta vastanneille.

Mitä ryhmäämme tulee, niin maa-
nantaina illalla olimme jälleen koos-
sa revontulien loisteessa Pahaojalla. 
Sitten Saariselän kautta vielä päivä 
kulttuuria Siidassa, jossa opimme 
Tirron talon piisistä miten myös 
Pahaojan kämpän tulisija olisi aika-
naan pitänyt rakentaa, jotta se myös 
lämmittäisi. Nyt takka vain veti ja 
söi puutavaraa sylikaupalla. Ja kun 
portaiden kiipeämistä oli jo harjoi-
teltu, niin Inarin Karhunkiven 250 
askelmaakin menivät heittämällä. 
Torstain kotimatkalla poikkesimme 
Norvajärvellä saksalaisella hautaus-
maalla, jonka vieraskirjasta luimme, 
että myös Skipparit olivat edellisenä 
päivänä poikenneet siellä. Kokonai-
suudessaan hieno matka.

Harri Lundell

Senioriryhmä

Tuossa Matin kertomuksessa jo 
tulikin ilmi se, että senioriryhmä, 
keski-ikä n. 74 v., Pertti, Eki ja Harri 
joutuivat soveltamaan alkuperäistä 
suunnitelmaa Kultalaan kävelemises-
tä. Olimme perjantain automatkan 
jälkeen levänneet hyvin Saariselällä 
ja aikataulun mukaisesti lauantaina 
Pahaojan parkkipaikalla valmiina 
jatkamaan matkaa täyspakkauksilla 
varustettuna 12 km:n matkan. 

Aikatauluarvio oli kuitenkin mie-
titty helpomman maaston mukaan 
ja matkan edetessä tuli selväksi, että 
emme olisi perillä ennen pimeää jos 
jatkamme toteutuneella vauhdilla. 
Tosin hetken päästä maasto olisi het-
keksi tasoittunut, mutta eipä kukaan 
osannut arvata, että viimeinen kolme 
kilometriä olisikin sitten ollut aivan 
jotakin ennen kokematonta. Ratkaisu 
oli se, että Harri lähti pikamarssille 
Kultalaa kohti tarkoituksena tulla 
ilman rinkkaa takaisin avuksi. Seu-
raavat kuusi kilometriä Björklundin 
ojalle taittuikin hyvin.

Nyt Onni isolla oolla tuli kuvaan 
mukaan. Marja, Liisa, Urkki ja Jorma 
olivat tulilla vastassa. Kerroin tilan-
teen miksi tulin yksin ja Pertti ja Eki 
tulevat hitaammin perässä. En nyt 
muista kumpi kavereista totesi vielä 
voileipä suussaan, että sinä jäät tähän 
ja me lähdemme vastaan ja näin myös 
tapahtui. Matti jo tuossa kuvailikin 
sen minkä tilannearvion ja ratkaisun 
porukka teki Pertin osalta. 

Hetken siinä Marjan ja Liisan 
kanssa pidin taukoa ja totesimme, että 
voin jäädä tähän yksinkin pitämään 
tulta tulijoita varten ja he voivat siir-
tyä takaisin leiriin. Seuraavaksi ojalle 
kuitenkin tulikin Matti ja Juha ker-
toen miten olivat korjanneet Pertin 
rinkkaa, miten arvioineet tilannetta 
antaen ohjeita Urkille ja Jormalle. 
Päädyimme siihen, että en jää enää 
odottamaan muita, koska on täysin 
mahdollista, että odotus voisi pahim-
millaan venyä aamuun. 

Jatkoin matkaa heidän kanssaan 
Kultalaan. Tässä sitten selvisi, että 
viimeinen kolme kilometriä ottaakin 
aikaa 2½ tuntia, koska alkumatkan 

ja  Perttiä lähdettiin saattamaan Paha-
ojan  kämpälle. Kämpälle saavuttiin 
hämärän jo laskeutuessa. Huoltotoi-
menpiteiden jälkeen Jorma ja Urk-
ki lähtivät takaisin kohti Kultalaa. 
Pertille ilmaantui kämpällä tuttua 
seuraa: Martti, jonka piti alun perin 
olla tulossa Kultalaan, oli jäänyt va-
raustuvan puolelle päätettyään olla 
lähtemättä terveyssyistä rasittavalle 
matkalle Kultalaan. Jorma ja Urkki 
tulivat märkinä Kultalaan hieman 
puolen yön jälkeen kuljettuaan tuon 
12 km matkan pimeässä ja osittain 
otsalampun valossa. (Eki oli tullut jo 
aiemmin rämmittyään yksin n. 7–8 
km.)

Lauantaiaamuna aloitettiin illan 
ruoan valmistelu. Jorma oli jakanut 
osallistujille mukaan tuotavaksi 
keittoastioita ja ruokatarvikkeita. 
Etukomennuskunta oli jo käy-
nyt Sissin kivellä tekemässä puita 
nuotiota varten. Iltapäivällä sitten  

lähdettiin kohti päämäärää, Sissin  
kiveä, matkaa hieman yli kilometri. 
Ryhmä Christer oli lähtenyt matkaan 
jo aamupäivällä. 

Kivellä vietettyjen juhlallisuuk-
sien jälkeen palattiin Kultalaan 

ja aloitettiin juhla-aterian esillepano. 
Sunnuntaiaamun kuluessa oli keitto-
tarvikkeet jalostettu Jorman ohjeiden 
mukaisesti, nyt vain vietiin valmis 
keitto tykötarpeineen keittokatok-
selle. Ruokajuomat oli kukin tuonut 
mukanaan. Aterian kruunasi jälki-
ruokaletut ja mansikkahillo.

Aterioinnin jälkeen muisteltiin 
menneitä retkiä Sissin kivelle. Useat 
mukana olleista olivat käyneet vuosi-
en varrella aiemminkin. Pikkuhiljaa 
juhlaväki vetäytyi yöpuulle, aamulla 
odotti paluu Pahaojalle.

Muistiin merkitsi 
Matti Huomanen

Urho ja Jorma valmistelutöissä

Lätynpaistoa juhla-aterialla

Liisa, Erkki, Juha, Maria, Topi, Jorma, Christer, Matti H., Urho, Matti K., Harri
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Just ja just Pahkiksesta toipuneena 
Ikisissien partio vastasi kutsuun ja 
lähti torstaina 13.9. kohti Lappia 

ja Sissin kiveä. Ensimmäinen etappi 
oli Tuusula, missä meidän kulkuväli-
ne, eli Matti Keinäsen matkailuauto, 
oli odottamassa. Aamun pimeydessä 
lähdettiin sitten matkaan kohti poh-
joista. Lounastauko pidettiin Vanha 
Vaskikello -nimisessä ravintolassa, 
minkä pihalle oli kerätty suuri määrä 
eri kokoa olevia vaskikelloja. Täältä 
matka jatkui edelleen kohti pohjoista. 
Iltapäivän hämärtyessä illaksi rupe-
simme parikymmentä kilometriä en-
nen Rovaniemeä katsomaan kartasta 
sivutietä ja siitä lähtevää pistotietä. 
Löytyihän sopivan, missä me sitten 
yövyttiin.

 Varhaisen aamiaisen jälkeen jat-
koimme ajamista kohti Rovaniemeä 
ja sieltä edelleen Sodankylään, missä 
teimme vielä viimeiset hankinnat. 
Täältä matka jatkui nyt erämaahan ja 
kohti Pahaojaa. Pahaojan tienhaarassa 
olevassa kahvilassa kävimme kahvil-
la ja ihmettelimme myynnissä olevia 
minimaalisia kultahippuja. No sitten 
tuli ongelmia maksun kanssa, koska 
Visa Electron kortit eivät toimineet. 
Kahvilan pitäjä juoksi pitkin mäkeä 
hakiessa kenttää, jota ei sitten löytynyt. 
Onneksi Topilla oli käteistä niin, että 
päästiin kunnialla jatkamaan matkaa 
kohti Pahaojan P-paikkaa. Siellä laitet-
tiin rinkat kantokuntoon ja lähdimme 
laskeutumaan kohti Sotajokea. Tutus-
tuimme lähellä joen rantaa olevaan 
osittain museoituun tupaan, jonka 
toinen pääty oli vuokrattavissa ja siellä 

Loppiaistulet  Kaar tjoen laavulla 
oli majoittunut nyt metsästysseurue, 
joka oli teeriä metsästämässä. He oli-
vat edellisenä päivä jo saaneet teeren 
syötäväksi. Aikamme heidän kanssa 
juteltuamme jatkoimme kohti rantaa 
ja jokea ylittävä siltaa. Sen ylittäminen 
oli jo elämys, kun se keinui sekä ylös 
ja alas sekä sivuille ja alla virtasi joki. 
Toiselle rannalle päästyämme jatkoim-
me vaeltamista Pahaojanvaaraa pitkin, 
kunnes löysimme hyvän leiripaikan 
erään puron varrella. 

Aamupalan jälkeen vaellus jatkui 
noin 4,5 km, jolloin pidimme lounas-
tauon Patajoen rinteellä. Tauon jälkeen 
jatkoimme eteenpäin kohti päämää-
rämme. Iltapäivällä saavuimme alas 
Ivalojoelle vievien rappujen luo, mitkä 
pitkin laskeudumme joen yli ja Kulta-
laan vievän sillalle.  Päästyämme Kul-
talan maastoon löysimme keittokatok-
sen takana rinteessä leiripaikan mihin 
pystytimme laavut. Sunnuntaiaamulla 
ruokailun jälkeen lähdimme tutki-
maan lähimaastoa ja päädyimme Kor-
hosenojan itärinteeseen ihailemaan 
maisemia ja syömään lounasta. Aika 
kului ja oli aika suunnistaa kohti Sissin 
kiveä, missä kokoontuminen tapahtui 
klo 16:00. Sissin kivellä tapahtuneesta 
seremoniasta ja illanistujaisesta enem-
män muualla tässä lehdessä.

 Maanantaiaamuna purimme 
sitten leirin ja aloitimme paluumat-
kan. Keskustelimme reittisuunnitel-
masta hetken, ja päätimme, että ei 
lähdetä kiipeämään rappusia ylös, 
vaan mennään Ivalojoen etelärantaa  
pitkin. Eteneminen rantaa pitkin 
osoittautui kuitenkin hankalaksi, 

koska joessa oleva korkea vesi oli val-
lannut osittain rannassa olevan polku 
ja toisaalla pajupensaat olivat kasva-
neet niin tiheäksi, että piti nousta ylös 
rantatörmään kivilohkareiden väliin, 
missä käveleminen oli tosi hankalaa. 
Rämmittyämme kivien välissä noin  
7 km, tulimme Pataniemen lähellä ole-
valle koskelle, missä oli hiekkarantaa. 
Siihen pystytettiin leiri.

Leiriä pystyttäessämme tuli kos-
kea myöten inkkarikanootti hienosti 
pujotellen kivien välistä. Hetkiä myö-
hemmin tuli kaksi miestä rantaa pit-
kin hinaten kanoottia perässään. Hei-
dän tullessaan kohdallemme selvisi, 
että he olivat tsekkiläisiä retkeilijöitä. 
Heille tämä koski oli liian raju meloa. 
Aamupalan jälkeen jatkettiin sitten 
matkaa rantaa pitkin kohti Sotajoen 
suuta. Meillä oli tarkoitus ylittä Sota-
joki, mutta kahluupaikalla totesimme 
vedenpinan oleva niin korkea, (mitta-
uksen perusteella pinta ulottui minun 
vyötäröelle asti) ja virtaus niin kova, 
että ei uskallettu kahlata yli. Päätim-
me jatkaa joen länsipuolta. Näin jäi 
näkemättä entiset ja vielä toiminnassa 
olevat kultakaivaukset. Sotajoen ranta 
oli kivikkoineen ehkä vielä rankempi 
kulkea ja niin päätimme nousta hil-
jaa ja vähitellen Pahaojavaaralle joka 
nousun takia oli myös puuskuttava. 
Yöleiri pystytettiin  Pahaojanvaaral-
la lähelle puroa. Aamulla jatkettiin 
viimeiset kilometrit kohti Sotajoen 
ylikulkusiltaa ja Pahaojan P-paikkaa. 
Reissu oli tehty ja se oli hieno koke-
mus.

Christer Mikkonen

avaavat jälleen sissien 
toimintavuoden perjantaina 

4.1.2019 klo 19 alkaen
Ilmoittautumiset sekä 
reitti- ja voiteluohjeet:

Jorma Skippari  0400-504 114 
Matti Huomanen 040-730 7008
Juha Karell  0400-442022

Ikisissit  Sissin kivellä

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Ampumarastit olivat monipuolisia ja 
hyviä: pistooliammunta, rk-ammunta, 
asekäsittely. Ja etenkin uusi SAKOn 
TRG oli hieno tuttavuus ta-rastilla. 
SRA-rastilla panttivankitilanne taisi 
jäädä laukaisematta, mutta emme ot-
taneet vankeja. Vastustajan antautuva 
lääkintämies mustine käsineen ei jää-
nyt henkiin… 

Asvalttimarssia oli liikaa ja osa 
partiosta ehdotti jo jotoksen nimen 
vaihtamista Asvalttijotokseksi. Pik-
ku sade lauantaina ei pahemmin 
häirinnyt. Harry oli onneksi mitan-
nut partioköyden sentilleen, joten 
korkeudenarvioinnista Aulangon 
näkötornilla tuli täydet pisteet. Sa-
moin taktisista merkeistä tuli täydet 
pojot. Hyviä tehtäviä olivat myös vies-
tirasti, pelastusköyden heitto ja mitä 
ilmeisin panssarikaluston tunnistus. 
Maalinmäärittely MGRS-muodossa 
tulikomentoa varten meni hyvin paitsi 
että emme antaneet korkeutta. Laavut 
saatiin vielä ennen pimeää ja sadetta 
pystyyn. Illalla leirissä sitten jälleen 
puhdetöitä, luha piti veistää. Tulihan 
siitä hieman näköinen.

Sateisen yön jälkeen aamulla alkoi 
toinen päivä auringon noustessa usvan 
takaa. Jälleen hyviä rasteja, kuten kaksi 
ea-tehtävää, henkilöauton ansoitus ja kä-
sikranaatin heitto. Parilla rastilla syntyi  

Resul:n valtakunnallinen jotos 
järjestettiin tänä vuonna Hat-
tulassa ja Hämeenlinnassa 14-

16.9.2018. Panssarijotos 2018 alkoi 
bussikuljetuksella lähtöpaikalle lau-
antaina. Sotilassarja oli jo suunnista-
nut perjantaiyön Parolan maisemissa. 
Reserviläissraja aloitti lauantaina. 
Jotoksella oli yhteensä 51 partiota, 
joista 24 reserviläissarjassa. Stadin 
Sissien partio osallistui reserviläis-
sarjaan kokoonpanolla Pasi Favorin, 
Jyri Favorin, Harry Eklundh, Matti 
Riikonen ja Tapio Jaakkola.

Oma reissu alkoi, kun Lufthansa 
Munchenin kautta Maltalta laskeutui 
perjantaina 23.55 Vantaalle. Kotona 
puoli yhden jälkeen ja matkalaukun 
purkuun. Sitten rinkan pakkaus. Va-
rusteet olivat jo ennen Maltan reiss-
sua laitettu kasaan. Pari tuntia unta ja 
Matti tuli hakemaan 0430. Kun jotos 
oli Parolan maisemissa ei panssarisissi 
sitä voinut jättää väliin, vaikka toisis-
sa olosuhteissa päivä lisää Välimeren 
auringossa olisi saattanut houkutella.

Lähtöalueelta alkoi marssi kohti 
Hätilää.  Ensimmäinen rasti oli so-
luttautuminen. Ei mennyt putkeen. 
Liikaa partioita pienellä alueella ja 
liian innokkaat rastinpitäjät. Käräh-
dettiin. Siitä kulku jatkui kohti uusia 
rasteja. Perinteinen varamiinoite. 

Panssarisissi  Panssarijotoksella  

uomessa ei ole mitään kansallista ”ampuma aseongelmaa” jota 

pikku odottelua, jota lauantaina ei ollut 
lainkaan. Silloin oli riittävästi suoritus-
paikkoja joka rastilla eikä jonoja synty-
nyt. Kylkimiinarastilla etutulpan teossa 
opittiin uutta, impulssilaukaisin oli uusi 
tuttavuus. AKE-rasti meni muuten hy-
vin, mutta henkilötarkastuksessa yksi 
käsikranu jäi huomaamatta pakkas-
takin taskuun. Pum.

Pikataival alkoi ja nyt laitettiin tossua 
toisen eteen. Odotettu vesistön ylitys 
tuli. Noin viiisimetrinen puro. Harry 
painoi suoraan läpi ja me muut perääs-
sä. Itse raskaimpana upposin mutaiseen 
pohjaan puoleen sääreen, mutta yli 
päästiin kuitenkin muutamalla loikal-
la. Vettä purossa oli hieman yli polven. 
Tämä nopea ylitys taisi ratkaista meille 
hopean. 

Lentokentän laidalla juuri ennen 
maalia oli vielä sinkorasti ja maalina 
ihan aito T-34. Maaliin päästiin ja sau-
nan sekä lounaan jälkeen palkintojen 
jakoon. Tällä kertaa sitä kannatti jäädä 
odottamaan, sillä saalis reserviläissar-
jan toisen sijan myötä oli runsas.

Jotoksesta jäi hyvä maku ja ensi 
vuonna mennään Päämajajotokselle 
Mikkeliin. Siellä toivoisi näkevän mu-
kana myös nuorempia sissejä sotilas-
sarjassa puolustamassa Stadin Sissien 
mainetta.

Panssarisissi Tapio
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Sulalammella

oikealla: Reittiä suunnitellaan, 
yllä: Matka jatkuu,
alla: Lounastauko

Lokakuun loppupuolella Ikisissit 
päättivät syksyn kunniaksi läh-
teä vielä päiväksi maastomars-

sille. Maastonkohde oli tällä kerta 
Pirttimäen ulkoilualue.  Ulkoilu-
alueen P-paikalla tapasivat koleana 
tiistaiaamuna kahden partion verran 
ikisissejä. Kun reittisuunnitelma oli 
tehty lähdettiin liikkeelle ja samalla 
todettiin että paikassa on jotain tut-
tua. Ja olihan se tuttu koska vuoden 
2000 Pahkiksen Kike oli P-paikan 
virrellä olevassa talossa. No tämän 
todettu lähdimme liikkeelle. Mat-
ka kulki mäkien ja mutkien kautta 
luoteeseen.  Ensimmäinen tauko pi-
dettiin Sulalammen kohdalla missä 
ihailtiin maisemia korkealta ranta-
kukkulalta lammen luoteispuolella. 
Mutta marssi jatkui  ja seuraava etappi 
oli Hynkänlampi missä sitten pidet-
tiin lounastauko. Syötyään lounaan 
jatkoimme etelään seuraten mäkistä 
ja mutkikasta polkua. Karttaan oli 
merkitty Hiidenkirnu pari kilometriä 
Hynkänlammesta etelään pari sataa 

Ikisissien sy yskierros

metriä polulta itään mutta emme kyllä 
sitä löytäneet. Niin sitten jatkettiin 
marssia kohti Sorlampea missä käy-
tiin taas ihailemassa  metsälammen 
taikaa. Sorlammen kohdalla polku 
kääntyi suoraan pohjoiseen Bred-
malmenin kallioitten välistä ohitta-
en Malmlammen. Pari kilometrin 
jälkeen polku kääntyi koilliseen ja 
sitten kaakkoon Mullkärreti suun-
taan ja sitten taas koilliseen ja kohti 
ulkoilualueen keskusta. Näin tuli tä-
mä syysmarssi  suoritettu ja hyvällä 
mielellä lähdettiin kotia kohti oltua 
päivä syksyisessä luonnossa.

Christer Mikkonen

Eräänä kauniina lokakuisena 
torstaipäivänä ikisissit ajoivat 
Kiitoradantietä pitkin Vantaalla 

etsiessään taloa numeroa kuusi, missä 
sijaitsi sisäampumarata RUUTISAVU, 
mihin me olimme saaneet tilaisuuden 
tutustua. Oikean osoitteen löydyttyä 
kiipesimme teollisuushallin rappusia 
ylös toiseen kerrokseen, missä am-
pumarata sijaitsi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tarkistettiin henkilöllisyys 
ja paperit otettiin talteen. Sen jälkeen 
tutustuttiin paikallisiin käyttäytymis- 
ja turvasääntöihin kahvia juodessa. 
Sen jälkeen valvoja/kouluttaja näytti 
pistoolin toiminnan ja miten sitä kä-
sitellään sekä miten ampumaradalla 
käyttäydytään.  
Tämän jälkeen siirryttiin ampuma-
radan puolelle, missä meitä odotti 
ampumapöydällä neljä valmiik-
si viidellä patruunalla lipastettuja  
Luger 22 pistoolia. Täällä valvoja  

Ikisissit 
ruudinsavussa

vielä näytti miten pistooli viritetään 
ja mikä on ote ammuttaessa.  Rata oli 
meille outo, koska se oli 25m, me kun 
olemme tottuneet 12,5m rataan, siis 
kun ammutaan luolassa,  missä me 
yleensä ammutaan. Kun olimme am-
puneet näillä, siirryimme 9-millisiin 
eri merkkisiin pistooleihin. Käytössä 
oli nyt Glock, CZ ja Tanfoglio. Ne 
kiersivät meidän kesken niin, että jo-
kainen sai kokeilla jokaista asetta. Nyt 
oli sitten revolverin vuoro ja valvoja 
näytti taas miten revolverilla ammu-
taan ja miten se ladataan, koska nyt 
saimme ladata itse. Käytössä oli nyt  
Smith&Wesson .357 revolverit. Ja vielä 
ammuttiin Smith&Wesson .44 cal re-
volverilla. Nyt kilpailtiin siitä, kuka 
saa vielä ampua .500 Smith&Wesson 
revolverilla yhden laukauksen. Voitta-
ja oli Matti K. Outoa kun ei tarvinnut 
siivota ja lippaatkin oli aina valmiiksi 
lipastettu. 

Ruutisavuterveisin 
Christer Mikkonen.

Nitro-
jumpalla 

juhlallinen 
alku

Perjantain 5.10. jumpan alussa 
ikisissit komennettiin riviin 
kädessään lasi kuplivaa, millä 

nostettiin malja Markku Alhorannan 
syntymäpäivän kunniaksi hänen täy-
tettyään 80 vuotta 8.9. Markun kala-
matka Inarin järvelle aiheutti tämän 
myöhäisen, mutta lämminhenkisen 
onnitteluhetken. 

Markku  käy ahkerasti salilla 
nitrojumpassa; hän tuli  mukaan 
nitrojumppaan 26.11. 1999 ja sai 
ahkerimman nitrojumpassa kävijän 
palkinnon (kukriveitsi) vuonna 2011.

Hynkälammella
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Swinemyndessä Laivaston Il-
matorjunta- ja rannikkotykis-
tökoulun virkahuoneessaan 

koulun päällikkö komentaja Mecke 
pitelee kädessään salaista kaukokir-
joitinsanomaa, missä hänet määrä-
tään ilmoittautumaan niin pian kuin 
mahdollista ”Itäisen Itämeren ami-
raalille” Tallinnassa ja ottamaan siellä 
johtoonsa operaatio Tanne Ost́ in so-
tatoimen toimeenpano,mikä on suun-
niteltu alkavaksi syyskuun 15. päivän 
vastaisena yönä. Komentaja epäilee 
että, kysymyksessä on virhe, koska 
hän on pitemmän aikaa valmistautu-
nut siihen että, joutuu johtamaan so-
tatoimi Tanne West́ iä, mutta Tanne 
Ost́ ia hän ei tunne kuin peitenimeltä.

Molemmat Tanne-operaatiot oli 
valmisteltu jo maaliskuun puolivä-
lissä 1944 ja ne liittyivät operaatio 
”Birke”:een, eli Suomessa olevien sak-

Operaatio Tanne Ost käynnisty y
Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944

Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

salaisten joukkojen siirtämiseen pois 
– täydentämistä ja tukemista. Laivasto 
sai tämän vuoksi tehtäväkseen aset-
taa operaatio Birke´n käytettäväksi 
tarpeeksi laivoja omien joukkojen  
kuljettamiseksi turvaan meritse. 
Erityisen vaaralliselta näyttivät kul-
jetukset Pohjanlahdelta joutuessaan 
ohittaman Ahvenanmaan saariston 
ja siellä olevat suomalaisten raskaat 
rannikkopatterit päästäkseen länti-
selle Itämerelle. Samat syyt koskivat 
Tanne Ost´ia,eli Suursaaren miehi-
tystä. Tämä keskellä Suomenlahtea 
oleva saari ei voinut suoranaisesti es-
tää saattueliikennettä, sillä laivoilla oli 
tarpeeksi tilaa ohittaa  saari patterien 
vaikutuspiirin ulkopuolelta.

Sen sijan Suursaari muodosti sa-
ranakohdan saksalais-suomalaisessa 
miinasulussa, joka piti venäläisten 
merivoimat aidattuna ja vangittuna 

sulkujen idänpuoleiselle merialueelle. 
Jos suomalaiset, jotka pitivät hallus-
saan Suursaarta, antautuisivat, sulku-
jen kestokyky olisi lopussa. Tapaukset 
kulkivat kuitenkin yhä ratkaisevam-
paan suuntaan. Äärimmäisen katke-
rat taistelut mitä mantereella ja myös 
Viipurin lahden saarissa oli käyty, 
olivat saaneet suomalaiset  huoma-
maan voimiensa riittämättömyyden. 
He olivat lopussa. Jo aikaisemmin 
Neuvostoliiton ja Suomen välillä 
neuvoteltu aselepo astui voimaan 
4. päivä syyskuuta. Sen mukaan jäi 
saksalaisille aikaa kymmenen päivää 
poistu kaikkialta Suomen maaperäl-
tä eli syyskuun 14.päivään klo 24.00 
mennessä. Itäisen Itämeren amiraalin 
esikunta sijaitsi Tallinnassa viihtyi-
sässä huvilassa, jonka tilannehuo-
neessa vara- amiraali Burchard kertoi 
esikuntapäällikkö Forstmannille, että 
Merisodan johto on Johtajan pää-
majan käskystä määrännyt Tanne-
Ostin toimenpantavaksi keskiyöllä 
syyskuun 14. ja 15. päivien välisenä 
yönä. Forstmann kysyi kuin salaman 
iskemä: ”Suursaari vielä miehitettävä 
herra amiraali?”. Niin, meidän tilan-
neselostuksemme ei saanut johtajan 
päämajassa vastakaikua, vastasi ami-
raali.

Tällainen oli tilanne, kun komen-
taja Mecke piti kädessään kauko-
kirjoitinsanomaa, joka määrä hänet 
maihinnousun johtajaksi. Hän lähtee 
matkaan itää kohti,varmistettuaan 
ensin, että kysymyksessä todella on 
Tanne-Ost, eikä aikaisemmin hänelle 
määrätty Tanne-West. Hän matkustaa 
ensin Gotenhafeniin ja sieltä laivalla 
Tallinnaan. Merimatka Tallinnaan 
sujuu ilman välikohtauksia, melkein 
rauhanomaisesti miinanraivaajien 
suojatessa saattuetta.

Korvettenkapitän Kieffer 
ja Fregattenkapitän Mecke 
tutkivat kouluatlaksesta 
revittyä Suursaaren karttaa
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Sissien perinteiseen joulusau-
naan Kaartin Killan saunalla 
25.11.2018 ennakkoilmoittau-

tui 45 sissiä. Etukomennuskunta 
Lasse, Jorma ja Matti aloitti sa-
vusaunan lämmityksen jo ennen 
puolta päivää. Sauna saatiinkin 
löylykuntoon juuri sopivasti ennen 
pääjoukon tuloa. 

 Joulusaunalla -18
Everstiluutnantti Miettisellä oli 

13.9. illalla vieraanaan yhteysupseeri 
yliluutnantti Myller, joka oli tuonut 
konjakkipullon, se nautittiin yhdessä. 
Sanallakaan ei mainittu saksalaisten 
mahdollisesta maihinnoususta. 

Ratkaiseva muutos rykmentin 
johdon ajattelutavassa 14.9. tapahtui 
alkuillasta, kun tuli tietoa, että sak-
salaiset olivat miinoittaneet Kotkan 
ja Ruotsisalmen välisen meriväylän 
klo 16 ja 19 välisenä aikana. Miettinen 
antoi klo 19 taisteluhälytyksen, joka 
muutettiin klo 20 puolivalmiudeksi.

Saarella vielä olleet 26 saksalaista 
aiheuttivat ongelmia, koska heidät oli-
si pitänyt evakuoida 14.9., mennessä, 
mutta saksalaisten operaatiosuunni-
telmaan kului se, että miehien haku 
liittyisi maihinnousuun. Kello 14. tuli 
Miettiselle ilmoitus, että saksalaiset 
haetaan 15.9. kello 2. yöllä ja samalla 
tulisi komentajakapteeni Kiefer hen-
kilökohtaisesti hyvästelemään.

Kun komentaja Mecke kolme 
päivää ennen vahvistettua ajankoh-
taa saapuu Tallinnaan, hän ei tiedä 
yhtään mitään operaatiosta, jonka 
johtamisesta hän vastaa. Tallinnassa 
Mecke saa kuulla, että merivoimat 
tulevat ainoastaan kuljettamaan 
maihinnousujoukot meren poikki 
Suursaareen. Itse maihinnousua ja 
saaren miehitystä varten Armeija-
ryhmä Nord oli muodostanut uuden 
divisioonan. Maihinnousujoukoista 
voidaan nähdä, että ne on haalittu ko-
koon kiireessä. Niihin kuului erään 
meritykistöosaston erillisiä yksikkö-
jä, kahden maarintamalta vedetyn 

rykmentin jäännöksiä, ilmavoimien 
ilmatorjuntatykistön osasto sekä yksi 
pioneerikomppania, kaikkiaan 2000 
miestä.

Komentaja Meckellä ei ole enää ai-
kaa ennen joukkojen laivausta oppia 
tuntemaan joukkojen päällikköupsee-
reita, eikä siihen, että heidän kanssaan 
voitaisiin laatia hyökkäyssuunnitel-
ma. Saaresta ei ollut edes karttoja.

Yli kolmekymmentä alusta jättää 
Tallinnan tunnusomaisen siluetin 
taakseen syyskuun 14. ja 15.  päivän 
välisenä yönä toimeenpanemaan ope-
raatio Tanne-Ost. Kuusi tuntia kohti 
itää, on heidän matkansa päästääk-
seen päämääränsä samaan aikaan 
kun heidän toverinsa kaikkialla itä-
rintamalla vetäytyvät kohti länttä.

Kello on hiukan yli 23:30 kun rai-
vaajalaivueesta erkanee sen johtoalus 
ja suuntaa matkansa kohti Suursaar-
ta, jonka kalliot kohoavat mustana 
merestä. Raivaajan ahtaalla kannella 
olevat upseerit tuijottavat edessä oleva 
saarta raivaajan kiertäessä Pohjoiskär-
keä, kunnioittavan etäisyyden päästä, 
sillä siellä on matalalle laskettu mii-
nakenttä. Ainoa maihinnousupaikka 
on Suurkylän pikkuruinen satama. 
Pieni lahti, jonka rannalla on pari 
rakennusta ja yksi pieni laituri, joka 
on rakennettu kalastusaluksia varten. 
Rannassa olevasta pienestä mökistä 
näkyy heikko valo. Päällikkö käski 
ruorimiestä ohjata sitä kohti. Suo-
malaiset ovat sytyttäneet sen näyt-
tääkseen yöllisille vierailleen tietä. Ei 
tietenkään maihinnousulaivastolle, 
vaan ainoastaan yhdelle veneelle. 
Kaksikymmentä minuuttia ennen 
keskiyötä saksalainen raivaaja lähes-
tyi Suursaaren satamassa olevaa valoa 
.Saarella oleva saksalainen radioryh-
mä luutnantti Myllerin johdolla oli 
nyt noudettava ennen puolta yötä 
pois, koska sopimuksen mukaan suo-
malaiset sallivat kaikkien saksalaisten 
poistua maasta kunhan se tapahtui 
syyskuun 15.päivä mennessä

Laituri erottuu jo selvästi vedes-
tä raivaajan lähestyessä sitä. Silloin 
kuului rannalta huuto huutotorvella 
”Seeeis! Laituriin ei saa tulla”, mutta 
Komentaja Mecke ei siitä välittänyt, 
vaan komensi eteenpäin laiturin 

luokse. Vene saapui laituriin ja kaksi 
matruusia hyppäsi sille kiinnittämään 
köydet. Ainoatakaan ihmistä ei näky-
nyt, ei edes äskeistä huutajaa. Komen-
tajakapteeni Kieffer kipusi laiturille 
ja käveli kiirehtimättä, vaistoten, että 
lukuisat aseet ja monet yökiikarit 
olivat suunnattuina häneen, kohti 
rannassa oleva pientä taloa, missä 
hän oli aikoinaan käynyt tapamassa 
suomalaista komentajaa, eikä hän 
erehtynyt. Suomalainen sotilas ava-
si hänelle oven. Komentaja Kieffer 
katsoi kelloaan. Se näytti viittä mi-
nuuttia vaille puoliyötä.  ”Miksi ette 
totelleet meitä vaan tulitte laituriin”, 
kysyi suomalainen. Olen saanut teh-
täväkseni keskustella kansanne, vas-
tasi Kieffer. Minulla ei ole valtuuksia 
neuvotteluihin, oli Miettisen vastaus. 
Syntyi muutama minuutin hiljaisuus 
ennen kuin saksalainen jatkoi selos-
tamaan saksalaisten näkemystä pitää 
asemansa Itämeren itäosassa. Kieffer 
odotti vastaisiko Miettinen tähän 
jotain. Suomalainen oli vaiti. Sitten 
Miettinen pyysi saksalaisen venei-
neen jättämään sataman viipymättä. 
Raivaajalla ollut komentaja Mecken 
vilkaisu kelloon näytti hänelle, että 
puoliyö oli ohitse, oli syyskuun 15. 
päivä 1944. Määräaika saksalaisten 
sotilaiden viipymiselle Suomen maa-
perällä oli kulunut loppuun. 

jatkuu 

Lähteet: 
Niilo Lappalainen: Suursaari  
Toisessa  maailmansodassa
Cajus Bekker: Itämeri ja Suomen-
lahti 1944–1945 

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen

Illan muonittajat tulivat myös hy-
vissä ajoin valmistelemaan tarjoilu-
ja mukanaan ylennysjuomia. Mikäli 
oikein ymmärsin, kevätsaunaan jäi 
vielä ylennettäviltä toimitettavaa, li-
sänä vielä 6.12. ylennetyt. Lista heistä 
toisaalla tässä lehdessä.

Perinteiden mukaan Vetäjän 
Veitsi luovutettiin Pahkiksen vetäjä  

Raivaaja höyryää kohti 
Suurkylän satamaa

Maihinnousujoukot 
haalittiin kiireesti 
eri yksiköistä

Jarno Skogmanille, luovuttajana Kim-
mo Karila.

Harri Kaijansinkko tarjosi 30v- 
juhlan kunniaksi kuvan mukaista 
juomaa. Hän oli 30 vuotta sitten en-
simmäistä kertaa Sissisaunassa. Niin 
se aika rientää..

Matti
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2018–2019 . Maasto/
Johtaminen

Ammunta Sali Muu Tiedotus

Joulukuu • Jouluaaton  
kunniavartio 24.12. 

 

Tammikuu • Loppiais tulet Wii-
saiden laavulla 4.1
• Utria Dessant –
kilpailu Virossa 

Normivuorot • Läheistenpäivät 
Santahaminassa
• Esikuntakurssi 
 OO2 -päivä

Helmikuu • Tiedustelukoulut-
taja kurssi 1
• Kaukopartiohiihto
• RESUL-talvijotos

Normivuorot Esikuntakurssi LOJ1 
(lähiopintojakso)

Sissisanomat 1/2019 
aineistopäivä 15.2.

Maaliskuu Normivuorot Esikuntakurssi LOJ2

Huhtikuu • Järes-sotilas-
taitokilpailu

Esikuntakurssi LOJ3

keväällä/
kesällä

— Toukokuu: 
• Extreme Run
• Paikallispatal-
joonan tieduste-
lun peruskurssi
— Kesäkuu: 
• Kesäyön marssi
• Lyhgäne 19
• Lombardia-kil-
pailu Italiassa
– Elokuu: 
• Admiral Pitka  
Recon Challenge 
-kilpailu Virossa

– Heinäkuu:  
• Läheistenpäivät 
Santahaminassa

Helsingin Reservin   
Sanomat aineis-
topäivät: 
28.1, 25.2, 1.4, 6.5, 
3.6, 12.8, 16.9, 
14.10, 11.11 ja 9.12

Yhteystiedot  
maasto: 
Sami Manner 
sami.manner(ät)
gmail.com 
Maija Gardemeister 
maija.gardemeister(ät)
pp.inet.fi

Sali vastaavalta 
tietoa toiminnasta:  
sali.sissit(ät)
gmail.com

Katso myös 
Helsingin Reservin  
Sanomat

SISSIKALENTERI

PAHKIS 2018

Perinteinen Budo 
kohtaa nykypäivän 
vaatimukset.  
• Vakiovuorot 
ma & ke. 
• Ikisissit (Nitrot) pe 
18.00–19.30  
Lisätietoja ikisissi-
en salitoiminnasta
sali.sissit(ät)gmail.comi

Ampumavuorot  
alustavasti: 
 
• Töölön ratavuorot 
parillisilla viikoilla 
ma ja pe klo 19–21:30.

• Nitrojen vuoro paril-
listen viikkojen keski-
viikkona klo 14–16 
Töölön radalla. Mu-
kaan mahtuu mui-
takin kuin nitroja.

• Jos haluat mukaan 
ampujien sähköposti-  
tiedotuslistalle 
ampujat(ät)stadinsissit.fi  
ota yhteys jyri.tahtinen 
(ät)gmail.com.

• Lisätietoa ampuma-
harjoituksista Santa-
haminassa KaartJR 
killan vuoroilla, MPK:n 
ja piirin ampumavuo-
roilla www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-san-
tahaminassa.  
Huomioi 
ilmoittautumis-
ohjeet piirin vuoroille.

PAHKIS 2018


