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Päätoimittajan terveiset ja avunpyyntö

Hyvää alkanutta vuotta. Kuluva vuosi on sissien 60. toimintavuosi. Parla-
mentti on päättänyt täydentää 50 -vuotishistoriikkia kymmenellä vuodella 
siten, että tehdään MMM -osio (Mitä -Missä -Milloin) sekä istuneiden 

puheenjohtajien katsaukset omista toimikausistaan. Tämän lisäksi aloitamme 50 
-historiikkiin liittyen nimien keruun liittyen kirjassa oleviin kuviin. Valitettavasti 
historiikin tekovaiheen lopussa ei ollut enää aikaa perehtyä siihen. 

Peräänkuulutankin vapaaehtoisia käymään kirjan kuvia läpi ja tunnistamaan 
kuvissa olevia henkilöitä. Lähetän halukkaille Excel -tiedoston, mihin nimiä voi 
lisätä. Aikaa tähän työhön on vielä tässä vaiheessa runsaasti, mutta kokemus on 
osoittanut, että lopussa tulee aina kiire, joten työhön kannattaa ryhtyä jo nyt.
Kevättä odotellessa

Matti Huomanen
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Martti Kallio

s. 21.1.1952
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Lopen 
Kivääriharjoitus 

11.5.

WNGO (Warning Order eli esikäsky):
 La 11.5. pidetään Lopen ampumaradalla Sissien kivääri-
harjoitus, jossa päivän ohjelma jakautuu yhdistyksen 
lainakalustolla ampuvien ja oman kaluston omaavien 
osuuksiin. Käytössämme on 150 metrin rata.
 
Merkkaa kalenteriisi – lisätietoa tulee huhtikuun aikana!

Jouluaaton 2018 kunniavartiossa oli taas runsaasti 
sissejä. Kiitokset jälleen kaikille osallistujille 



PuHEEN jOHTA jAN PALSTAKuNNIAPuHEEN jOHTA jAN PArI SANA A

54

Hyvää alkanutta vuotta sissit! 
Tehdään tästäkin hyvä vuosi 
vapaaehtoisessa maanpuolus-

tustyössä.

Tällä kertaa haluan jakaa kanssanne 
äskeisen hienon kokemuksen ja näy-
tön yhteisömme hengestä ja voimasta.

Olin sitoutunut hoitamaan erään 
vaativaksi katsottavan kuljetusteh-
tävän, jossa piti siirtää rikkoutuvaa 
tavaraa maantieltä jään yli saareen. 
Kelit ovat olleet vaihtelevia, ja me-
rialueenkin jäätilanne heikkenee 
nopeasti. Maastontiedustelun tulok-
sena päätin sitten ottaa toimituksen 
vastaan seuraavana aamuna klo 8. 
Tutkimme ensin jäätä poraamalla, ja 
ajoin kertaalleen läpi jo aikaisemmin 

avatun reitin mönkijällä. Kaikki meni 
muuten hyvin, mutta koeajon jälkeen 
kävi ilmi, että mönkijän etupyörä oli 
saanut osuman. Vanteessa oli pai-
nauma josta peukalo meni renkaan 
sisäpuolelle. Paine-eroa ei siis tullut, 
ja rengas oli lytyssä. Mikä siis eteen? 
Kello on 16, ollaan 100km päässä ko-
toa, ja aamulla klo 8 kaiken tulee olla 
kunnossa. Ensin soittelua alan liikkei-
siin. Niistä ei saatu apua. Varaosat ovat 
2-3 päivän toimituksien takana. Sitten 
miettimään lähipiiriä. Kenellä olisi 
varaosia tai varakalustoa. Sieltä apu 
löytyikin, heti ensimmäisestä paikas-
ta. Soitin sissitoverille ja kerroin on-
gelmasta. Hän sanoi hetkeäkään arve-
lematta, että asia kyllä järjestyy ja lu-
pasi soittaa takaisin. Viiden minuutin  

kuluttua puhelin soikin. ”Velipojalla 
on samanlainen mönkijä ja hän lupasi 
siitä pyörän lainaan. Osoite on NN. 
Milloin tulet hakemaan?”

Tässä on hyvä esimerkki yhteisöm-
me hengestä. Kaveria ei jätetä! Kave-
ria autetaan itseään säästelemättä ja 
asettamatta tarvetta kyseenalaiseksi 
tai arvostelematta avun tarpeeseen 
johtanutta toimintaa tai laiminlyön-
tiä. Tässä hengessä maamme selvisi 
viime sodista. Tässä hengessä meidän 
tulee selvitä nykypäivänkin haasteis-
ta, tulevaisuudesta puhumattakaan.

Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019
Urho Ilmonen

Kunniapuheenjohtaja

Vuosi on onnellisesti vaihtunut 
ja alkuvuoden toimet ovat jo 
hyvässä vauhdissa. Parlamen-

tin näkökulmasta toiminta on viime 
aikoina keskittynyt muun muassa 
syyskokouksessa hyväksytyn budjetin 
jalkauttamiseen. Toimikunnat ovat 
tuoneet parlamentin tietoon ja pää-
tettäväksi budjettitarpeensa ja niiden 
osalta ollaan päästy yhteisymmär-
rykseen. Budjetin kulujen näkökul-
masta suurin kysymysmerkki on tällä 
hetkellä Pahkis. Tässä ei sinänsä ole 
mitään uutta, sillä kaikki Pahkikseen 
liittyvät asiat eivät tässä vaiheessa 
vuotta vain ole vielä selvillä. 

Varsinaisen toiminnan lisäksi 
huomattavia ja luonteeltaan toistu-
via kulueriä budjetissa ovat ainakin 
varastomme vuokraan ja SissiSano-
miin liittyvät kustannukset. Kustan-
nuksista huolimatta parlamentti on 
nähnyt paperisen lehden kustannus-
ten arvoisena ja tästä johtuen pelk-
kään sähköiseen julkaisuun ei olla 
siirrytty. Jokainen jäsen voi kuite-
nikin niin halutessaan valita pelkän 
sähköisen version toimituksen jos ei 
koe paperista versiota tarpeellisena. 
Halusta voi ilmoittaa suoraan pää-
toimittajalle ja päätöksen voi myös 
myöhemmin perua, jos sähköinen 
versio ei osoittaudukaan hyväksi 
vaihtoehdoksi. Vuodelle 2019 on 
myös budjetoitu kuluja painopiste-
alueeseen, eli toiminnan jatkuvuuden  
varmistamiseen liittyen. Lisäksi 
myös kerhon täyttäessä 60 vuotta, 
on asian juhlistamista varten varattu 
hieman rahaa.

Luottamuksesta ja 
yhteistyöstä

Budjetti ei tietenkään ole pelkkää 
kulutusta, vaan rahaa pitää jostain 
myös saada. Voittoa tavoittelemat-
tomana järjestönä Sissien toiminta 
perustuu tulojen osalta maksettui-
hin jäsenmaksuihin sekä erilaisiin 
tukiin. Tukia ajatellen parlamentti 
onkin kerännyt heti alkuvuodesta 
vuoden 2018 toimintatiedot ja toi-
mittanut nämä liitoille. Toiminta-
tiedot ovat edellytys projektitukien 
saamiselle ja siksi niiden toimitta-
minen ja kirjaaminen on erityisen 
tärkeää myös toimikuntien tasolla. 
Siinä missä tuet ovat luonteeltaan 
enemmän projektikohtaisia, ovat 
jäsenmaksut tasaisempi vuosittai-
nen tulolähde ja muodostavat Sissi-
en talouden selkärangan. Vuotuiset 
jäsenmaksut erääntyvät maksetta-
vaksi alkuvuodesta ja niistä saatuja 
varoja käytetään myös normaalin 
toiminnan pyörittämiseen. Sissit 
pyrkivät siihen, että sekä kerhon, 
että osaston jäsenelle maksettavaksi 
tuleva jäsenmaksu on yhtä suuri. 
Tähän tavoitteeseen ei aina päästä, 
sillä jäsenmaksu pitää sisällään myös 
komponentteja joihin Sissit eivät 
voi vaikuttaa. Nämä komponentit 
koostuvat käytännössä molempien 
liittojen ja piirien maksuista sekä  
niiden lehtimaksuista. Kun syysko-
kous päättää vuoden jäsenmaksun 
suuruuden, kerhon ja osaston maksut 
ovat siis tasattu sen hetkisten tietojen 
mukaisesti. Esitys perustuu kuiten-
kin tuolloin arvioihin liittojen ja 
piirien maksuista, jotka voivat vielä 
muuttua. Näin tapahtuessa muutos 

tulee näkymään myös Sissien jäsen-
maksussa ja saattaa aiheuttaa eron 
kerhon ja osaston kokonaismaksun 
suuruudessa. Karkealla tasolla edellä 
mainittu tarkoittaa myös sitä, että 
jäsenen maksamasta jäsenmaksusta 
noin 50% menee liittojen ja piirien 
toiminnan rahoittamiseen lopun 
jäädessä Sisseille. Tämä on perus-
ajatus, jonka yhteydessä on tietenkin 
muistettava liittojen tuki yhdistysten 
suuntaan niin suorien raha-avustus-
ten kuin myös muun tuen osalta. Joka 
tapauksessa, olemalla Sissien jäsen ja 
maksamalla jäsenmaksun, olemme 
mahdollistamassa Sissien toiminnan 
lisäksi reserviläistoimintaa myös laa-
jemmassa mittakaavassa.

Budjettiasioiden jälkeen parlament-
ti alkaa valmistelemaan seuraavaksi 
toimintakertomusta vuodelta 2018 ja 
tämän jälkeen kevätkokous alkaakin 
olemaan jo lähellä. Mukavaa ja aktii-
vista kevään odotusta kaikille!

Aarne Bjöklund
Puheenjohtaja

Sissiosasto

Katsaus parlamentin  
alkuvuoden toimintaan
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Käyn vapaaehtoisissa 
ker tausharjoituksissa koska. . .

Olen reservin alikersantti Anne 
Huomanen. Toimin tällä het-
kellä rekrytoijana Rainmaker 

yrityksellä.
Käyn vapaaehtoisissa kertaus-

harjoituksissa, koska mielestäni 
maanpuolustusvelvollisuus ei pääty 
varusmiespalvelukseen. Omia so-
tilaallisia taitoja on hyvä kasvattaa 
myös reserviläisenä. Haaveissani on 
myös sotilasura, johon hakeudunkin 
aktiivisesti. Reserviläisenä saatu lisä-
koulutus tukee tätä haavetta. 

Suoritin varusmiespalveluksen 
2/16 saapumiserässä Upinniemessä. 
Kävin aliupseerikoulussa rannik-
koviestilinjan. Eniten pidin muiden 
varusmiesten kouluttamisesta. 

Ensimmäinen vapaaehtoinen ker-
tausharjoitukseni oli 25.01–27.01. 

Kurssin aiheena oli ”Arktinen tais-
teluensiapu- ja selviytyminen”. Vii-
konloppu alkoi ajomatkalla Turusta 
Tikkakoskelle. Paikalla portilla oli jo 
reilusti muita kurssilaisia odottamas-
sa. Ensimmäiseksi kävimme oppitun-
neilla läpi viikonlopun koulutuksien 

aiheita. Miten selviytyä parhaiten 
arktisissa oloissa, tilapäismajoitteen 
rakentamista ja hypotermian hoitoa. 
Viimeisin aiheista olikin kurssin 
keskeisin aihe lääkinnän osalta. Ilta 
jatkui henkilökohtaisten varusteiden 
kuittaamisella ja sen jälkeen ryhmä-
kohtaisen materiaalin pakkaamisella. 
Ensimmäinen yö yövyttiin sisätiloissa 
kasarmilla. 

Lauantaiaamu alkoi aikaisella 
herätyksellä klo 0600 aikaan. Val-
mistimme aamupalan, jonka jälkeen 
lähdimme moottorimarssille harjoi-
tusalueelle. Ensimmäisenä valitsim-
me paikat, mihin rakensimme tila-
päismajoitteet ryhmittäin. Käytössä 
oli pressuja, pahvia ja kaikkea luon-
nosta löytyvää. Majoitteesta tuli koko 
ryhmän majoittava laavu. Eristeeksi 
lumen päälle laitoimme saatua pah-
via, havuja ei saanut käyttää. Kovassa 
pakkasessa oli etuna se, ettei majoitus 
kastunut. 

Iltapäivä jatkui rastikoulutuksilla 
aiheina: evakuointi ahkiolla, cABCDE 
arviointi= Catastrophic haemorrha-
ge, Airway, Breathing, Circulation, 

Disability, Exposure ja potilaan pito 
lämpimänä ahkiokuljetuksen aika-
na. Kaikki koulutukset valmistelivat 
seuraavan päivän operaatiovaihetta 
varten. 

Ilta noin klo 1700 eteenpäin oli sit-
ten sitä “selviytymistä” pakkasessa. 
Tässä vaiheessa pakkasta oli noin -18 
astetta. Harjoittelimme tulentekoa ja 
kerroimme nuotiolla tarinoita omilta 
inttiajoilta. Hauskinta oli “pakkipop-
pari”, eli pakissa valmistettua pop-
cornia. Ainekset: öljyä, popcornia ja 
suolaa. Valmista pakissa kansi kiinni 
ja nauti hyvässä seurassa. Mikäli oli-
si taistelun uhkaa niin en suosittelisi 
valmistamaan tätä. Poppareiden pau-
ke muistutti hyvinkin paljon lähellä 
käytyä tulitaistelua. Nyt ei ollut kui-
tenkaan tästä uhkaa, joten pystyimme 
hyvillä mielin nauttimaan niistä. 

Kun oli aika käydä nukkumaan, 
niin ohjeistuksesta tuli sammutettiin 

ja pakkauduimme tiiviisti laavuun. 
Tilaa ei oikeastaan jäänyt yhtään yli-
määräistä ja läheisyys lämmitti. Yön 
aikana pakkanen kiiri -24 asteeseen 
ja allekirjoittaneella oli elämänsä kyl-
min yö. Unta sain max 5 minuuttia 
ja lopun ajan käytin makuupussissa 
hytistelyyn. Ryhmäläisistä osa kuu-
lemma nukkui erittäin hyvin ja osa 
koki saman kohtalon kuin minä. 

Aamu alkoi operaatiolla ja teh-
tävänä oli evakuoida maastoutunut 
tarkka-ampuja metsästä ahkiolla 
edellisen päivän oppeja käyttäen noin 
1km päähän. Operaatio sujui odote-
tusti ja edellisen päivän koulutuksien 
opit olivat jääneet hyvin muistiin. 

Harjoitus päättyi moottorimarssin 
jälkeen Tikkakoskella noin klo 1600 
aikoihin ja jokainen oli väsynyt ja ta-
valla tai toisella kylmissään. Viikon-
lopun aihe hypotermia tuli kuitenkin 
vältettyä! 

Toinen kertausharjoitusviikon-
loppu oli 08.02–10.02. Kurssin 

aiheena oli ”Hajautetun talvitoimin-
nan kurssi”. Sissitiedustelu kuvaa 

hyvin tätä aihetta. Viikonloppu al-
koi oppitunneilla Parolannummel-
la sekä kurssi järjestäjien että puo-
lustusvoimien edustajan toimesta. 
Tämän jälkeen haimme varusteet 
ja rupesimme pakkaamaan ryhmä-
kohtaista materiaalia. Tukikohdan 
varusteet oli kaikki mahdutettava 
ahkioon, sillä siirtymiset tapahtui-
vat hiihtäen harjoitusalueella. Itse en 
ollut koskaan hiihtänyt intin suksil-
la ja tätä voisi kuvailla operaatiok-
si yksi reppu selässä ja yksi edessä 
hiihtäen. Kaatumisilta ei vältytty, 
mutta loukkaantumisilta kylläkin. 
Saavuimme noin klo 0000 aikaan 
harjoitusalueelle ja tämän jälkeen 
hiihdimme tukikohtaan. Valokuria 
totta kai käyttäen ja edellä mainitut 
reput selässä säkkipimeässä hiihtä-
minen oli hyvinkin vaikeaa ja ras-
kasta. Kun sissiteltta oli pystytetty, 
niin unta oli odotettavasti tulossa 
noin 3h. 

Aamu alkoi hiihdolla, (joka sujui 
nyt huomattavasti paremmin kuin 
edellisenä iltana) koulutusalueelle ja 
sen jälkeen aamiaisen valmistuksella. 

Tätä seurasi rastikoulutukset useista 
aiheista mm: kohteen lähestyminen 
tiedustellen, taisteluensiapu, 7,62 kk 
pkm, eri tiedustelutavat, kevytkerta-
sinko ja apilas sinko. 

Ilta jatkui soveltavalla vaiheella ja 
kohteen tiedustelulla hiihtäen. Hiih-
totiedustelu umpihangessa 3h kes-
toltaan oli myös hyvinkin fyysistä. 
Tiedustelu oli valmistelua seuraavan 
aamun tehtävää varten. 

Aamun tehtävä oli rynnäkkötie-
dustelu ja vangin pelastus. Tehtävä 
suoritettiin onnistuneesti. Kurssi 
päättyi materiaalien luovutuksen jäl-
keen päätösoppituntiin ja kahveihin. 

Viikonloppu koetteli fyysistä jak-
samista, mutta opitut taidot tulevat 
varmasti käyttöön jatkossa. 

Olen ilmoittautunut jatkossa 
seuraaviin vapaaehtoisiin ker-

tausharjoituksiin: Lähitaistelukurssi 
1, Selviydy luonnon ehdoilla, ja Nij-
megenin marssi.   Näiltä odotan uu-
sia opittuja taitoja ja marssilta oman 
mukavuusalueen ylittämistä sekä 
fyysisesti että henkisesti.  
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Läheistenpäivänä 
tungosta 

Santahaminassa

Loppiainen 2019
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Tämä otsikko ei koskenut sissien ”perinneryhmää”, joka 
kokoontui 12.1. klo 08:00 Santahaminatalon P-paikalle 
— se oli supistunut 4 henkilöön. Rivit harvenee... 
Parkkipaikalta siirryttiin perinnetalolle, missä me jäl-
leen olimme tukemassa Kaartin Rykmentin kiltaa to-
teuttamassa ohjelmaa perinteisellä tavalla. Rakennettiin 
tukikohta ja laitettiin aseet asemiin. Ikäluokka I/2019 
:n läheisten päivä oli myös nyt supistettu yhden päivän 
tapahtumaksi, eli KaarP:n vieraat saapuivat jo klo 10:00 ja 
viipyivät klo 12:00 asti. Pienen tauon jälkeen, eli klo 13:00 
oli sitten UudJp alokkaiden omaisten vuoro. Kaartiin 
pataljoonan komentaja everstiluutnantti Vesa Volanen 
piti tervehdyspuheen tasaan klo 10:00 ja kertoi tämän 

Vuoden perinteinen aloitus vietettiin tällä kertaa 
lauhan sään vallitessa, pakkasta vain muutama aste. 
Järjestelytoimikunta Jorma, Juha, Veppi ja allekir-

joittanut saapui hyvissä ajoin paikalle valmistelemaan 
paikkoja. Toimikunta oli jo hyvissä ajoin päättänyt järjes-
tää pientä actionia osallistujille, aiemmin oli ollut tapana 
tulla jonkun lähtöpisteen kautta annettuun paikkaan 
pikku tehtäviä matkalla suorittaen.

Tällä kertaa valmisteltiin kolme rastia, mitkä kierret-
tiin muutaman hengen partioissa. Ensimmäisessä teh-
tävässä koeteltiin käden ja silmän tarkkuutta pimeässä.  

Toisena tehtävänä oli tehdä vettä pakissa lumesta. Tar-
koituksena oli tehdä nuotio ja sulattaa lunta. Sissi osaa 
olla myös luova, eräs partio haki vettä purosta, koska 
tehtävän anto ei ollut riittävän määräävä. Kolmas tehtävä 
oli haasteellisin. Mäen päältä piti arvioida etäisyyksiä 
valopisteisiin. Ensimmäinen tehtävä oli etäisyys kauim-
pana olevaan valoon, toisena kahden peräkkäisen valon 
väli ja kolmas etäisyys sivusuunnassa kahden valopisteen 
välillä.

Kaksi ensimmäistä osoittautuivat aika haasteellisiksi 
johtuen osittain korkeuserosta. Kukaan ei arvioinut pi-
sintä matkaa yli todellisen ja 27 m väli arvoitiin 9–20 m. 
Sivusuunta oli helpoin, yksi arvaus meni lähes oikein. 

Kaiken tämän jälkeen laavulla odottikin jo Jorma 
sapuska, lohikeitto tykötarpeineen. Jälkiruokana oli 
joulutorttuja.

Aterian lomassa muisteltiin kunniapuheenjohtajan 
johdolla poisnukkuneita sissejä.

Harry hauskuutti jälleen osallistujia perinteisellä tie-
tokilpailulla, käveltiin nuotion ympäri ja pysähdyttiin 
hänen kohdallaan vastaamaan. Oikea vastaus tai ulos 
kävelyringistä. Palkintona tällä kertaa voittajille kirjoja.
Tänä vuonna osallistujia oli 18, joista yöksi jäi kymmen-
kunta.

Matti Huomanen

kahden tunnin vierailun ohjelmasta, johon sisältyi tu-
tustuminen kasarmialueeseen ja perusyksikköön, missä 
oli myös mahdollisuus tavata yksikön henkilökuntaa. 
Myös taisteluvarusteisiin oli mahdollisuus tutustua sekä 
tietenkin sissien ylläpitämään tukikohtaan ja kaikkiin 
esillä olleisiin sodanaikaisiin aseisiin. Perinnetalon si-
sällä pääsi varusmiesmuusikoiden tahdissa tutustumaan 
joukko-osaston historiaan.
Klo 13:00 oli sitten UudJp:n komentaja everstiluutnantti 
Petri Toivosen vuoro pitää tervehdyspuhe. Ohjelma oli sa-
mankaltainen kuin aamupäivällä. Kauniina talvipäivänä 
kävi yhteensä 1750 vierasta tutustumassa varuskuntaan. 

Teksti ja kuvat Christer Mikkonen
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Lento Wewelsburgiin kulki tällä 
kertaa vaihdon kautta linnan 
vieressä olevalle pienelle Pader-

bornin lentokentälle. Täältä on vain 
reilun 2 km kävely linnalle –mukava 
pieni vetreytys lennolla puutuneille 
raajoille. Mieli taas lepäsi mukavissa 
saksalaisissa maalaismaisemissa, kun 
linna siinsi taustalla. Linnassa selvisi, 
että aula ja huoneet oli remontoitu 
ja remontti oli osin menossa. Tyyli 
oli muuttunut retkeilymajasta ehkä 
hotellimaisempaan suuntaan, mutta 
linnan oma tyyli oli onneksi osattu 
säästää melkoisen hyvin. Huoneessa 
oleva suihku on vanhaan verrattuna 
luksusta.

 Leirillä oli tällä kertaa todella pal-
jon suomalaisia ja muutenkin leiri 
oli erittäin suosittu, olisihan tämä 
sensei Connellyn viimeinen suuri 
leiri ennen vetäytymistään tämän 
tiimoilta “eläkkeelle”. Kahden hen-
gen sissisalipartiomme asui useiden 
muiden suomalaisten kanssa samassa 
huoneessa. Iltoja varten haimme erin-
omaisesta lähikaupasta myös jokusen 
oluen maisteltavaksi, mikä on lähes 
välttämättömyys tässä oluen luvatussa 
maassa.

Treenit sujuivat mukavasti tutuis-
sa tunnelmissa ja kroppakin joutui 
koville. Treenien alussa kuulimme 

missä olen koskaan käynyt – har-
vassa ravintolassa voi valita todella 
monen raa’an lihan ja kalan väliltä 
mitä antaa kokille kypsennettäväksi. 
Ja tietenkin ravintolassa oli kaikki 
muukin minkä vaan voi monipuoli-
seen kiinalaiseen ravintolaan kuvi-
tella kuuluvaksi.

Leirin yhteinen ruokailu ja illan-
vietto lauantaina toteutettiin tällä ker-
taa linnassa, kun läheinen ravintola 
ei ollut auki. Tunnelma oli katossa 
ja taas parannettiin kansainvälisiä 
suhteita. Leiriltä pois matkustaminen 
oli tavanomaisen tylsää, mutta fiilistä 
paransi tieto, että leiri tultaisiin järjes-
tämään jatkossakin.

t: Antti K.

Wewelsburg 2019 Huomion-
osoitus 
nitro-

jumpassa.

Perjantaina 25.1.2019 oli jumpas-
sa pieni juhlahetki, kun salilla 
käyvien, sekä itsepuolustusta 

harrastavan että nitroporukan kes-
ken kiertopalkintona jaettava Kukri-
veitsi jaettiin. Kiertopalkintoa on 
jaettu vuodesta 1998, eli se on kier-
tänyt aktiivisilla salilla kävijöillä jo 
kaksikymmentä vuotta. Tällä kertaa 
vuoden 2018 aktiivisin kävijä ja kier-
topalkinnon saaja on Jouni Nylén,  jo-
ka osallistuu sekä Ju-jutsu-treeneihin 
että nitrojumppaan. Onneksi olkoon 
Jouni!

taas sensein lempilauseen “If you 
look good, there is a good chance 
that you are good” millä otetaan 
vahva ote heti alusta kaikkien teke-
miseen -lähtien hyvästä asennosta. 
Tuttua ja ei niin tuttua tekniikkaa 
ja periaatteita kerrattiin. Vastusta-
jaan vaikutettiin ainakin oikeisiin 
paikkoihin osuvilla lyönneillä, pot-
kuilla, vahvoilla lukoilla ja heitoilla.  
Kontrollin täytyy olla hyvä, ettei 
ketään rikota suotta – mustelmat 
toki kuuluvat asiaan. Torjuntoja ja 
vastatekniikkaa tehtiin. Useimmiten 
treenattiin parin kanssa, välillä taas 
harjoitteisiin tarvittiin useamman 
hengen ryhmä. Tahtotila ja siihen 
liittyvät psyykkiset asiat ovat tär-
keimmästä päästä Connellyn tyyliä 

ja olivat tälläkin kertaa vahvasti läs-
nä harjoitteissa.

Treenien välissä ehti hyvin syö-
mään ja ulkoilemaankin hieman. 
Kaikki toimi hienosti niin treeneis-
sä kuin niiden välilläkin. Koska se-
kä asuminen, treenit että ruokailut 
ovat linnassa, siirtymisiin ei kulu  
juurikaan aikaa. Monet menivät 
ajoissa lämmittelemään salille ennen 
treenien alkamista ja painimaan pääsi 
jos halusi. 

Perinteiset aktiviteetit eli vesipuis-
to yhdistettynä kiinalaisessa ravinto-
lassa syömiseen tietenkin toteutet-
tiin. Ravintola oli vaihtunut sitten 
viime käyntini ja mainittakoon, että 
nykyinen ravintola on hienoin ja 
monipuolisin kiinalainen ravintola 

Pahkisproto19 / 
Pahkis 2019

Haluatko olla mukana MPK:n historian ensimmäisessä täysin uu-
denlaisessa Paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen harjoituksessa 
Vekaranjärvellä 20.–22.9.2019?

Luulitko että olet nähnyt kaikki MPK:n kurssit ja koulutukset? Tätä 
kurssia et ole vielä varmasti kokenut.

”PahkisProto19” harjoituksessa tulet kokemaan fyysistä ja henkistä kun-
toa vaativia tehtäviä ja oppimaan paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen 
oleellisimpia aihealueita. Tarkoitus ei ole suorittaa vain liikunnan riemun 
vuoksi, vaan jokaisen tehtävän, koulutuksen ja kilpailullisen suoritteen 
tavoite on oikeasti oppia uusia asioita ja vaikuttaa tulevaisuuden MPK:n 
ja Puolustusvoimien koulutusmalleihin.

Kurssin suoritettuasi olet askeleen muita edellä tulevissa harjoituksissa. 
Tätä kurssia ei ole kukaan aiemmin suorittanut.

Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu ja sitoudu heti jotta pääset oppimaan ja 
vaikuttamaan tulevaisuuden tapoihin toimia. Harjoitukseen on paikkoja 
rajoitetusti (noin 70 hlö) ja kurssin johto suorittaa karsinnan ilmoittau-
tuneista.

Luuletko, että olet paras? Sinä voit olla valittu. Ilmoittaudu heti!

Tavoite: Kurssi on Stadin Sissien suunnittelema ja toteuttama, uudenlais-
ta paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen koulutuskonseptia testaava 
sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka tavoitteena on, että kurssin 
jälkeen taistelijat tuntevat paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen pe-
rustaistelumenetelmät.

Kenelle kurssi soveltuu: Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen suorittaneet reserviläiset. Suosituksena tiedustelu- ja sis-
sikoulutus tai kokemusta edellisistä MPK:n kautta.

Kurssin johto valitsee kurssille osallistuvat henkilöt.

Suositeltavat esitiedot: Hyvä fyysinen kunto.

Sisältö: Kurssi koostuu etä- ja lähiopintovaiheista. Etäopintovaiheessa (PV-
MOODLE) kurssilaiset opiskelevat ja suorittavat tehtäviä, jotka palvelevat 
lähiopintojakson suorittamista. 

Lähiopintojaksolla koulutetaan käytännössä PAIKP Tiedustelujoukkueen 
toimintaan liittyviä olennaisia taitoja. Lähiopintojakso toteutetaan kolmi-
päiväisenä maastoharjoituksena perjantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot MPK:n sivujen kautta:
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96116/



Merijalkaväen sotilaat juoksivat laituri pitkin 
rantaan missä sijoittivat konekiväärin asemiin.

Syöksyveneet ajoivat laitu-
rin ohi suoraan rantahietik-
koon, mistä rantautuvat joukot  
jatkoivat hyökkäykseen hajau-
tuneesti
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Pettävä rauha vallitsee vielä Suur-
kylässä ja koko Suursaaressa, 
mutta rauha voi milloin tahan-

sa vaihtua kranaattien ulvonnaksi 
ja räiskeeksi. Komentajakapteeni 
Kiefferin ollessa eversti Miettisen 
luona, yliluutnantti Myller ja hänen 
viesti- ja tutkaosastonsa olivat siir-
tyneet omaan alukseensa. Mecke sai 
kuulla heiltä, että suomalaiset ovat 
olleet taisteluasemissaan jo pitkään. 
Oli ratkaisun hetki! Pimeä aika ei 
kestäisi enää pitkään, siispä ei ollut 
minuuttiakaan hukattavana. Mecke 
käski rantautua ja kannen alla ruvet-
tiin huutamaan käskyjä. Muutama 
sekunti myöhemmin nousi portaita 
pitkin rannikkotykistön miehiä, jotka 
tähän saakka olivat olleet laivan kan-
nen alla piilossa. Nyt kannella olevat 
30–40 sotilasta nousivat laiturille ja 

Aseveljet  vastakkain
Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944

Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

juoksivat sitä pitkin rantaan, missä 
sijoittivat konekiväärit asemiin. Ko-
mentaja Mecke juoksi kourallinen 
miehiä takanaan kohti taloa, missä 
muutama minuutti sitten käytiin 
keskustelua saaren suomalaisen ko-
mentajan kanssa, tarkoituksena saa-
da hänet vangiksi. Mecke pahoitteli 
itsekseen, että ei ottanut suomalaista 
heti vangiksi, sillä Miettinen olikin 
kadonnut pimeään yöhön. 

Alhaalla satamassa raivaaja irtau-
tui antaakseen tila uusille aluksille. 
Saksalaiset olivat antaneet joukoil-
le käskyn aloittaa maihinnousun 
suunnitelman mukaisesti HETI. 
”On varauduttava suomalaisten vas-
tarintaan”. Ensimmäisinä saapuvat 
raivaajat Suurkylän satamaan. Ne 
tulevat peräkkäin, mutta eivät kiin-
nity laituriin, vaan yrittävät heti, 

kun sotilaat ovat päässeet maihin, 
päästä pois tästä rotanloukusta niin 
pian kun mahdollista. Kello oli yk-
si syyskuun 15 päivä, yö oli pimeä 
ja meri tyyni, kun Miettinen antoi 
tulenavauskäskyn. Aallonmurtajan 
molemmin puoli olevat varmistus-
ryhmät avasivat tulen ja Majakallion 
9. ilmatorjuntapatteri ampui kohti 
saksalaisaluksia. Ammuksia räjähte-
li laiturissa ja saksalaisissa laivoissa. 
Raivaajien poistuttua laiturista seura-
si pieni tauko, mutta pian huomattiin 
saksalaisten aloittavan maihinnousun 
koko satama-alueelle. Kiivas tulitais-
telu leimahti käyntiin pimeässä yössä. 
Aseiden suuliekit ja räjähdykset valai-
sivat taistelukenttää.  Niiden tuli vaa-
tii ensimmäiset kuolonuhrit, mutta 
komentaja  Meckellä ei vielä ole riit-
tävästi miehiä maissa, jotta voitaisiin 
tehdä rynnäkkö. Valinnan varaa ei 
ollut, maihinnousua oli jatkettava tu-
lesta huolimatta. Lautta 35 käskettiin 
radiolla ensimmäiseen portaaseen ja 
maihinnousu alkoi välittömästi. Lai-
turia kohti ajettiin täydellä vahdilla. 
Tulitus saaresta kiihtyi. Erään tykis-
tölautan ilmatorjuntatykki ampui va-
hingossa liian alas. Tuli osui lähellä 
olleen kuljetuslautan tykkiin ja sen 
miehistö silpoutui silmänräpäyksessä. 
Ennen kuin Lautta 35 pääsi laituriin, 
sai se osuman peräosaan. Peräsin ja 
moottori olivat toimintakyvyttömiä. 
Vielä liikkeessä olevan lautta saatiin 
kuitenkin ohjatuksi laiturin viereen ja 
miesten oli juostava viimeiset metrit 
vedessä rantaan. Omat tappiot tuli he-
ti taistelun alettua, kun saksalaisten 
vangiksi jääneet vuorolaivalla mante-
reelle lähdössä olleet sotilaskotisisaret 
ja työvelvolliset sekä aluksen henkilös-
tö joutuivat omaan tulitukseen.  Rai-
vaajien kannelta tulitetaan takaisin 
siihen suuntaan mistä suomalaisten  

patterien suuliekit leimahtelevat, mut-
ta tuli iski kallioihin ja pirstoi puita. 
Koska maaleja ei voitu nähdä kun-
nolla, alusten päälliköt kielsivät am-
munnan jatkamista. Tällä väliin ajaa 
ensimmäiset lautat satamaan. Kau-
empana rannasta olevilta lautoilta las-
kettiin vesille syöksyveneitä, joilla osa 
saksalaisista kuljetettiin maihin. Pian 
jyristää syöksyveneiden ensimmäinen 
porras rantaan lahden eri laidoilla, 
missä miehet hyppäävät matalaan 
veteen. Maihinnousun painopiste oli 
satamassa, missä kuljetuslautat ajoivat 
laiturin ohi suoraan rantahietikolle. 
Niistä rantautuvat joukot aloittivat 
hyökkäyksen hajautetusti kohti Mä-
kiinpäällyksen, Majakallion, Pitkä-
liuun ja Hirsikallion suuntiin. Pieniä 
osastoja nousi maihin myös Kappe-
liniemeen, painepisteen ollessa Kiis-
kinkylään johtavan tien suunnassa 
ja tavoitteena katkaista saari. Toinen 
pieni osasto kuljetettiin syöksyve-
neellä saaren pohjoiskärkeen, josta 
se aloitti hyökkäyksen Rivikalliota ja 
Pohjoiskorkiaa kohti. Hirsikallionie-
meen suuntautuvien syöksyveneiden 
rantautuminen torjuttiin ensin, mutta 
saksalaiset pääsivät sitten maihin nie-
men kummallekin puolelle. Hirsikal-
lionniemestä oli luovuttava noin kello 
neljän aikaa. 

Vaikka eräs laiturilla oleva kul-
jetuslautta on saanut niin pahoja 
osumia, että se jää makaamaan pai-
koilleen puoliksi uponneena niin, 
että jatkuva purkaminen laivoista 
muodostui erittäin  vaikeaksi, tyk-
kien ja ammusten maihin saanti jopa 
mahdottomaksi, niin aamulla kello 3 
ja 4 välisenä aikana näyttää tilanne 
vähitellen kehittyvän saksalaisten 
eduksi, sillä Suurkylän lahti, satama 
ja muutama talo olivat saksalaisten 
hallussa. Eräs merijalkaväen iskuryh-
mä otti vielä yön aikana haltuunsa 
erään suomalaisen 20 millin patterin,  
joka sijaitsi hiukan korkeammalla  
suoraa laiturin yläpuolella.  Aamun 
koitteessa saksalaiset hallitsivat sillan-
päätä jonka läpimitta on 2 km. Se ei 
ollut edes kahdettakymmenettä osaa 
saaren pinta-alasta. Sen kukkulan ta-
kana, jolla vallattu 40 mm:n patteri 
sijaitsi, näkyi toinen huomattavasti  

korkeampi kalliokukkula. Sillä suun-
nalla ei ilman tykistöä mahdeta mi-
tään. Myös eräs rannikkotykistön 
joukon hyökkäys saaren pohjoispääs-
sä pysähtyy tiheään metsämaastoon. 
Eräs joukkue yritti vallata läheisen 
harjanteen missa oli kaksi kevyttä 
patteria. He saivat kaksi kolmasosaa 
harjanteesta haltuunsa, muta heidät 
lyötiin takaisin.

 Maihin ei vielä ollut saatu yhtään 
tykkiä eikä kranaatinheitintä, vain 
muutama konekivääreitä ja pieni 
määrä patruunoita, sillä aallonmur-
tajan molemmilla puolilla uponneet 
ja palavat alukset estivät sen käytön 
purkauspaikkana. Tallinnassa oleval-
le amiraalille on saatava tieto Suursaa-
ren tilanteesta, jotta hän voisi lähettää 
meri- ja ilmavoimat tukemaan ran-
nalle juuttunutta maihinnousuope-
raatiota. Komentaja Mecke huoahti 
helpotuksesta kun radioryhmä vih-
doin pääsi maihin ja pian sen jälkeen 
ilmoitti aseman lähettimineen ole-
van valmis. Ensimmäinen sanoma, 
joka lähetetään, sisältää ilmoituksen  

tilanteesta saaressa ja pyyntö tulitues-
ta sekä mereltä että ilmasta. Komen-
taja Mecke odottaa jännittyneenä 
vastausta Tallinnasta kun sähköttäjä 
ilmoittaa, että Tallinnasta on tullut 
sanoma Itämeren amiraalilta. Mecke 
rypistää epäuskoisena kulmakarvo-
jaan sillä sanoma sisältää vain kolme 
sanaa: ”Ilmoittakaa heti tilanne”. Kun 
Mecke kohottaa päänsä kysyvästi ali-
upseeri ilmoittaa, että Tallinna ei ole 
kuitanneet yhtään kolmesta lähete-
tyistä sanomista. ”No jatkakaa yri-
tyksiä, koska se on tärkeää kaikille 
meille täällä oleville, että apupyynti 
tavoittaa Itämeren amiraalin”, Mecke 
käskee viestialiupseeria. 

Auringon noustessa alkanut yksit-
täinen laukaustenvaihto suomalaisten 
patterien ja saksalaisten laivatykkien 
välillä on paisunut tykistökaksintais-
teluksi nyt kun suomalaiset näkivät 
maalinsa merellä. Merellä tapahtui 
se, mitä komentajakapteeni Kieffer oli 
pelännyt; hän ei kykene nujertamaan 
tykeillään saaren pattereita ja M19 ja 
M30 ilmoittavat, että tykistötuli oli ai-
heuttaneet melkoisia vaurioita ja mie-
histötappioita. Myös hänen omassa 
johtoaluksessaan M15:ssa suoma-
laisten kranaatit pyyhkivät kannen 
puhtaaksi. Kiefferin oli annettava 
käsky, että laivojen on poistuttava 
kauemmaksi  merelle.  Pahemmin 



KEVÄTSAUNA 17.5. 2019
Stadin Sissien perinteinen kevätsauna järjestetään  

Kaartin Jääkärirykmentin killan saunalla  
perjantaina 17.5. klo 17.39–22.00.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ensisijaisesti sissispämmillä tulevalla linkillä pe 10.5. 
mennessä.

Mikäli ilmoittautuminen linkin kautta ei onnistu, ilmoittaudu tekstiviestillä Maria 
Vanoselle, puh. 0405964296. Tekstiviestissä tulee käydä ilmi seuraavat asiat: sukunimi, 
etunimet, syntymäaika ja mahdollinen ajoneuvon rekisterinumero.

Vaikka sinulla olisi kulkulupa varuskuntaan, ilmoittautuminen olisi suotavaa muona- ja 
juomavahvuuksien vuoksi. 

Perinteisesti juomahuollosta vastaavat syksyn/talven/kevään aikana ylennetyt ja palkitut. 
Sinä, joka tunnet piston sydämessäsi ja tiedät velvollisuutesi, ilmoita ilmoittautumisen 

yhteydessä, miten juomat saapuvat saunalle.
Juomien toimitusmaksu on 25 €, joka sisältää lavan alkoholipitoista juomaa sekä suoran 

toimituksen saunalle. Sissitili: FI04 4055 5610 000429
Saunalla on saatavilla pikkusuolaista pientä, noin 5 euron käteiskannatusmaksua vastaan. 

Varaathan mukaasi tasarahan. Emme ikävä kyllä pysty järjestämään kuljetuksia portilta 
saunalle ja takaisin portille, joten huolehdithan omasta liikkumisestasi riittävän ajoissa.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: Maria Vanonen, maria.vanonen@gmail.com, puh. 040 
596 4296

Apua kaivataan! Tarvitsemme saunalle lämmittäjiä. Savusauna lämpiää, mikäli 
löydämme siihen vapaaehtoisia osaajia jotka voivat olla paikalla noin klo 12. Myös 
normaalin saunan lämmittämiseen tarvitaan tukea. Mikäli sinulla on mahdollisuus 

saapua paikalle aikaisemmin joko klo 12 tai klo 16, niin ilmoitathan siitä erillisellä sähkö-
postilla Marialle 10.5. mennessä.

Komentaja Kiefferin M-veneet eivät päässeet 
rantaan tehokkaan tykistötulen takia
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kävi useimmille maihinnousuveneille 
jotka päivänvalossakin yrittivät lähes-
tyä rantaa. Moni maihinnousuvene 
sai uusia osumia rannan ollessa mel-
kein ulottuvilla. Vain yhden ainoan 
maihinnousuveneen onnistui päästä 
vahingoittumana rantaan saakka. 
Sen lastina on ilmatorjuntatykkejä 
joiden miehistö on ollut maissa jo 
useita tunteita, mutta ilo jää lyhy-
eksi, koska lautta, jossa ammukset 
ovat, ei pääse maihin. Samaan aikaan 
Tallinnassa amiraali Burchardi tietää 
vain sen, etteivät suomalaiset luovu 
saaresta vapaaehtoisesti. Jatkuvista 
kehotuksista huolimatta komentaja 
Mecke ei ilmoita tilanteesta saarel-
la. Ainoat ilmoitukset Tallinna saa 
merellä olevalta laivasto-osastolta, 
mutta komentajakapteeni Kiefferillä 
ei ole tarkkoja tietoja tilanteesta.  Hän 
tosin tietää, että useita kuljetuslaut-
toja on upotettu ja että hänen omat 
M-veneet eivät ole voineet lähestyä 
saarta yllättävän tehokkaiden patteri-
en vuoksi,  vaan ovat  saaneet pahoja 
osumia. Tällaisissa olosuhteissa jäl-
jellä olevien joukkojen maihinnousu 
olisi melko toivoton. Tässä tilanteessa 
Suursaaren edustalla olevat laivat sai-
vat radiosanoman Tallinnasta, missä 

käsketään laivojen palata Tallinnaan. 
Vähän enemmän kuin 1200 saksalai-
sia on nyt Suurkylän sillanpäässä ja 
muutama hajanainen ryhmä muissa 
osissa saarta sillä hetkellä kun Kieffer 
saa käskyn palata Tallinnaan. Saarel-
la saksalaiset kohottavat päätään ja 
kuuntelevat. He ovat huomaavinaan 
muutoksen tilanteessa sillä tykistö-
taistelu laantuu ja loppuu yhtäkkiä 
kokonaan, myös laivatykit, jotka ovat 
olleet heidän selustatukenaan ja an-
taneet tunteet siitä etteivät ole yksin. 
Monet kiikarit Suurkylässä ja kallio-
jyrkänteiltä suuntautuu ulos merel-
le. Jonkin aikaa näkyy vielä kaukana 
raivaajaosasto ja sitten sekin poistuu 
länteen. Nyt he ovat todella yksin, 
Suursaaressa, kalliosaaressa keskellä 
merta, kaukana Saksan rintamien 
itäpuolella. Päivä ei kuitenkaan ollut 
lopussa. Taistelu Suursaaresta jatkuu. 

jatkuu 

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

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen
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2018–2019 . Maasto/
Johtaminen

Ammunta Sali Muu Tiedotus

Huhtikuu • Järes-sotilastai-
tokilpailu

 

Toukokuu 3.-5.5. Paikallis-
pataljoonan tie-
dustelukurssi, 
perusteet. 
Santahamina.

23.-25.8. Paikal-
lispataljoonan tie-
dustelukurssi, 
jatko. 
Santahamina.

Normivuorot 17.5. Kevätsauna

Kesäkuu
6.–9.6. Lyhgäne 
Padasjoella

• Kesäyön marssi

• Lombardia-
kilpailu Italiassa

Normivuorot Sissisanomat 2/2019 
aineistopäivä. 1.6.

Heinäkuu Normivuorot  • Läheistenpäivät 
Santahaminassa

Elokuu
• Admiral Pitka
Recon Challenge 
-kilpailu Virossa

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

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

11.5.  Lopen Kivääri-
harjoitus
• kts. ilmo ensimmäi-
selläå aukeamalla

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


