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Tässä lehdessä taas kerrataan kevään tapahtumia ja kerrotaan tulevasta, mm
2019 PahkisProtosta, vielä ehtinee mukaan. Kiitos kaikille lehden tekoon osallistuneille, saatiin hyvä paketti kasaan.
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aikaisin paikalla, tuli tosi kuuma tällä kertaa. Kukahan lienee ollut? ;)
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Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla?
Samassa paikassa voit päivittää sen ja näin
saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.
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K unniapuheenjohta jan pari sanaa

P uheenjohta jan palsta

Isänmaan puolustajat!

K

erron nyt vapaaehtoisuuden
voimasta ja hengestä ja toivotan
hyvää kesää.

I

stun suunnittelemassa tehtävää
syksyn Pahkikselle. Olen vetänyt
lukuisia Pahkiksia kokonaan, vastaten
kaikista osa-alueista. Nyt on jo nuorempien vuoro tehdä itsensä näköinen
tapahtuma ja siitä tulee toivottavasti
uusi alku kunniakkaalle toimintamuodolle. Nyt sain ilokseni kyselyn,
voisinko olla yhden tehtävän vastaava.
Tähän on vain yksi vastaus: Tottakai!
Se, että olen tuntenut tilaajan isoisän
ja tunnen isänsä, ei sinänsä vaikuta
asiaan millään tavalla. Stadin sissien
henki on, että tehtävistä ei kieltäydytä
eikä kaveria jätetä. Ja kun tehtävä on
otettu vastaan, se viedään läpi kaikin

keinoin. Jos kävisi niin, että jokin osa
muodostuu ylivoimaiseksi, hankitaan
sijainen.
PV:n linjaukset vapaaehtoisesta
maanpuolustuskoulutuksesta tuleva
vaikuttamaan myös Pahkiksen luonteeseen, ainakin tänä vuonna, ja ainakin jonkin verran. Uskon kuitenkin,
että Pahkiksen henki ja luonne säilyvät ja että haasteisiin voidaan vastata ja kehittää tapahtumaa edelleen
Isänmaan puolustajia hyödyttävään,
vapaaehtoista maanpuolustushenkeä
ja -taitoja edistävään suuntaan.
Olkaa myös huoletta. Jatkuvuudestakin on huolehdittu. Olemme
jo varanneet alueen vuoden 2020
tapahtumaa varten. Tiedossa on
erinomainen, mielenkiintoinen ja
haastava tapahtuma, jonka yksityis-

kohdat paljastetaan aikanaan. Nyt
vuoden 2019 Pahkikselle. Ilmoittautukaa sankoin joukoin. Viime vuosina
on Stadin sissien osuus tapahtuman
osallistujista ollut tarpeettoman pieni.
En haluaisi, että huomaamme jossain
vaiheessa rakentavamme tapahtumaa
pääsääntöisesti muille.
Muistakaa myös harjoitella kesällä
maanpuolustustaitoja. Ja levätä läheistenne kanssa. Niin aion minäkin
tehdä. Mutta ensin tapaan aseveljeni
yli 40 vuoden takaa.
Kevätpäivänä 28.5.2019
Urho Ilmonen
Kunniapuheenjohtaja

Sissit ja
vapaaehtoisen
maanpuolustus
koulutuksen muutos

E

nsi vuoden alussa astuu voimaan
uudistettu laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta. Sen suurin muutos on selkeämpi työnjako
PV:n, MPK:n ja muiden toimijoiden
välillä. Jatkossa PV vastaa yksinään
sotilaallisesta koulutuksesta eikä aiempaan tapaan enää tilaa koulutusta
MPK:lta. MPK puolestaan järjestää
meidän kannaltamme tärkeimpänä
koulutuskorina SOTVA-kursseja jotka kehittävät yksittäisen taistelijan
tai enintään komppanian kokoisen
joukon sotilaallisia valmiuksia, paino
yksilötaidoissa.
Kannattaa huomata että SOTVAkursseilla saa käyttää kaikkia PV:n
välineitä, myös kaikkia aseita –
mutta niillä ei saa ampua. MPK voi
kyllä omin valvojaresurssein järjestää ammuntoja SOTVA-kursseilla
omilla aseillaan, joita ollaankin
hankkimassa sille. Ampuma-aselain
muutoksen tultua voimaan MPK
voi järjestää ammuntoja itsenäisesti joko omilla, osallistujien tai
reserviläisjärjestöjen aseilla – myös
sovellettuja ammuntoja tyyliin SRA.
VEHit säilyvät toki PV:n keinovalikoimassa, mutta uuden roolinsa
mukaisesti PV käyttänee ne reserviläiskokoonpanojen koulutukseen.

Mitä muutos tarkoittaa
käytännössä?
Sisseillä on MPK–PV-yhteistyöakselilla kaksi mittakaavaltaan merkittävää
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koulutusta, joita olemme jo kauan
järjestäneet. Pahkis on vuosikaudet
toteutettu KARPR:n tuella, joskus
VEHinä ja joskus MPK-kurssina,
ja esikuntatyöskentelyn kurssi vastaavasti MPK:n kautta KAARTJR
tilauksesta.
Formaali tilauskäytäntö loppuu,
mutta PV voi edelleenkin kehottaa
MPK:ta järjestämään koulutusta
joka vastaa sen tarpeisiin, esimerkiksi paikallispataljooniin sijoitetun
henkilöstön osaamista kehitettäessä.
Samoin uusi laki ei estä sitä, etteikö
PV edelleenkin voisi markkinoida
MPK:n sotilaallisia valmiuksia kehittäviä koulutuksia (kuten Pahkis
tai ESIK) sopiviksi katsomilleen
henkilöille. PV voi myös käyttää
oikeuttaan hyväksyä tai hylätä
koulutukseen osallistumisia, ja käytännössä PV päättää mitä SOTVAkursseilla koulutetaan.
Pahkikseen pätee sama kuin edellä. Pahkis-Proton kehittämisen yhteydessä on luotu koulutusmalli, jossa
on eri modulit yksittäisen taistelijan
tiedusteluosaamisen kehittämisestä
jatkokurssin kautta tiedustelujoukkueen toimintaan – Pahkis on siis jo
kehittymässä uuden viitekehyksen
mukaiseen suuntaan.
Muutoksen positiivisiin puoliin
kuuluvat yllä mainitun PV:n välineiden käyttömahdollisuuden lisäksi
se, että SOTVA-kursseille voi osallistua ilman sijoitustakin, sekä se että

MPK:n kurssimaksut halpenevat.
MPK tulee myös satsaamaan aiempaa enemmän verkkokoulutukseen.
Sissit ovat aina kyenneet mukautumaan toimintaympäristön
muutoksiin aina kylmän sodan ja
YYA-sopimuksen aikaisesta perustamisestaan alkaen. Kun on tahtoa ja
neuvokkuutta, keinot toteutukseen
kyllä keksitään. Ja missä vakiintunut
tulkinta puuttuu, kannattaa toimia
ensin ja kysellä sitten. Tällä asenteella olen varma siitä että pystymme
hyödyntämään uutta sääntöviitekehystä hyvän lopputuloksen saamiseksi. Meitä reserviläisiä tarvitaan
jatkossa jopa aiempaa enemmän
maanpuolustuskoulutuksen järjestämisessä – yhteistyössä kaikkien
toimijoiden kanssa.
Tommi Saikkonen
Puheenjohtaja
Sissikerho
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Stadin Sissi,
kenraali
Sami Sihvo
Edesmennyt kunniapuheenjohtajamme Jukka Karila ehdotti
aikanaan allekirjoittaneelle, että haastattelisin pitkäaikaisen
jäsenemme, vahvasti laskuvarjojääkärien koulutuksen käynnistämisessä ja toiminnan kehittämisessä mukana olleen
kenraalimajuri Sami Sihvon. Tämä tapahtui hänen kotonaan
Westendissä 28.1.2019 ja mukana oli myös Sissikerhon kunniapuheenjohtaja Urho Ilmonen.
Kenraali Sihvo toimi Helsingin sotilaspiirin viimeisenä päällikkönä ennen eläkkeelle siirtymistään 1.3.1990–1.1.1993. .

Uran alku
Sami Sihvo on neljästä jääkäriveljeksestä toiseksi vanhimman, kenraalimajuri Jussi Sihvon poika.
Hän aloitti sotilasuransa kesällä
1951 Jääkäripataljoona 4:ssä sekä reserviupseerikurssilla 73 ja jatkoi sen
jälkeen kadettikurssilla 38. Ensimmäinen työpaikka puolustusvoimissa
oli vänrikin virassa joukkueenjohtajana Hämeen Ratsurykmentissä, jossa
Sihvo viihtyi vuodet 1954–1959.
Kohtalo vei koulussa lyhyen ranskan lukeneen nuoren upseerin jo
tässä välissä Länsi-Ranskaan kurssille jalkaväen aselajikouluun (Ecole
d´Application d´Infanterie ).
Sihvon ollessa kadettina ei Kadettikoulussa juurikaan annettu sissiKenraalimajuri Sami Sihvon
huomionosoitukset
1 lk:n Vapaudenristi miekkojen kera 2002
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki 1991
Suomen Leijonan komentajamerkki 1974
Sotilasansiomitali 1983
Kadettikunnan ansiomitali soljen kera 1996
RUL ansiomitali
RAUL ansioristi
Sininen Risti havunoksatunnuksella 2009
Sotaveteraaniliiton ansiomitali
Jalkaväen ansioristi soljen kera
Sissiansiomitali soljen kera 1991
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Sissikerhon kunniapuheenjohtaja Urho Ilmonen antaa kiitokseksi
haastattelusta Varjosta valoon -historiikin kenraali Sami Sihvolle.
Taustalla taulussa kenr Sihvon isä jääkärikenraali Johannes (Jussi)
Sihvo. Kuva Antti Rautiainen

koulutusta. Koulutukseen kuuluivat
useamman viikon kestäneet leirit sekä
talvella että kesällä Lapissa ja niihin
liittyen paluumarssit joko hiihtäen
tai polkupyörillä Rovajärven alueelta
Ouluun tai Kajaaniin. Silloin taktiikan opetuksessa käsiteltiin ”tiivistä
puolustusta” tai ”harvaa puolustusta”. Jälkimmäinen oli lähellä sissitoimintaa tukikohtien ollessa hyvinkin
kaukana toisistaan. Malli tähän taistelumuotoon lienee saatu mm. jatkosodan ajan Rukajärven suunnan
korpitaisteluista.
Syksyllä 1954 Sihvo komennettiin
upseerikokelaille toimeenpannulle muutaman viikon sissikurssille,
jolle osallistui myös joitakin henkilökuntaan kuuluvia. Teoriajakson
jälkeen harjoiteltiin Taistelukoulun
apulaisjohtajan evl. Veikko Koppisen
johdolla mm. sissitukikohdan perustamista, kätköjen tekemistä, väijytysten tekoa ja toimintaa ylläkössä.
Koppinen kehitteli sissitaktiikkaa ja
sissin selviytymistä luonnossa. Hän
mm. kokeili nukkumista ulkona paperisäkissä kurssilaisten levätessä sissiteltoissa. Seuraavana vuonna nuori
luutnantti sai tehtäväkseen järjestää
sissiharjoituksen upseerikokelaille Hälvälän lentokentän maastossa
Hollolassa. Vuosina 1954–1955 aloiteltiin sissikoulutus joukoissa siinä
kuitenkaan vielä suurempia tuloksia
saavuttamatta.

Ranskaan oppia saamaan
Vuonna 1957 Sihvo komennettiin em.
jalkaväkikurssille Ranskaan. ”Ranska
kävi sotaa Algeriassa, mikä vaikutti
koulutuksen tavoitteisiin. Vastasissitoiminta oli nuorten kadettikoulutuksen juuri päättäneiden opetuksessa
tärkeänä aiheena. Harjoituksia oli
mm. autokolonnan suojaamisesta,
toiminnasta ylläkössä ja yöllisten iskujen suorittamisesta vihollisen tukikohtaan (nk. raidit). Näitä oppeja
kurssitoverini joutuivat soveltamaan
käytäntöön heti kurssin päätyttyä
juhannuksena 1958. Joukkueesta (20
oppilasupseeria) mihin kuuluin, kaatui seuraavina vuosina useita. Toiminta vaati joukkueenjohtajalta edestä
johtamista. Miehistö oli varusmiehiä.
Ranskalaiset oppilasupseerit komennettiin Algeriaan noin pari kuukautta
ennen kurssin suunniteltua päättymistä. Maahanlaskurykmentteihin
siirretyt komennettiin ennen Algeriaan siirtymistä maahanlaskujoukkojen koulutuskeskukseen Pyreneitten
tuntumaan Lounais-Ranskassa. Eräs
kaverini oli jo talvella innostanut
minut hakemaan tälle maahanlaskujoukkojen upseereille tarkoitetulle
kurssille. Karsintatestit järjestettiin
keväällä 1958 ja kurssi alkoi heinäkuun alussa samana vuonna. Ranskan
asevoimien esikunnasta sain nopeasti
luvan osallistua ko. kurssille. Suomesta luvan saanti kesti jostain syystä

pitkään. Pari päivää ennen kurssin
alkamista lupa sitten tuli ja matkustin
Pyreneille. Ulkomaalaisille järjestettiin vielä opetusta Jalkaväkikoulussa
elokuun loppuun. Itselleni tarjoutui
erittäin hieno ja mielenkiintoinen
jakso tämän noin vuoden kestäneen
ulkomaan komennuksen päätteeksi.
Maahanlaskujoukot olivat silloin
”iskussa” ja ranskalaiset toverini olivat hyvin motivoituneita. Toiminnan
puitteet olivat täysin eri luokkaa kuin
meillä Suomessa aloittaessamme laskuvarjojääkärien koulutuksen kesällä
1960 Utissa. Ranskalla oli huomattava määrä maahanlaskujoukkoja ja
niiden käytöstä oli heillä paljon kokemusta. Viikoittain tuli maahanlaskurykmenteistä noin 200 varusmiestä
laskuvarjohyppykoulutuksen tähän
maahanlaskujoukkojen koulutuskeskukseen (Ecole et Base des Troupes
Aéroportées). Laskuvarjohypyt olivat päivittäistä rutiinia. Kurssimme
osallistujista oli monella jo hyppykokemusta ennestään. Varsinainen
laskuvarjohyppykoulutus olikin vain
osa annettua koulutusta. Myös raskaamman materiaalin, kuten esimerkiksi ajoneuvojen pudotuksia ja niihin
liittyviä valmisteluja, harjoiteltiin.
Harjoituksissa käytetty lentokalusto
oli Nord 2501.
1960-luvun alussa aloitimme Utissa Finnairilta ostetuilla DC 3-koneilla.
Hyppykoulutukseen kylläkin hyvin
sopivia, mutta muilta ominaisuuksiltaan jo vanhentuneita. Itselleni kertyi
Ranskassa hieman yli 20 laskuvarjohyppyä, mikä oli tietenkin hyvin
vaatimaton kokemus aloittaessani
laskuvarjohyppykouluttajana kesällä
1960 Utissa.”

tiedustelukoulutus. ”Ensimmäiset
kurssit 1960-luvulla olivat vielä paljolti kokeilua ja suunnan hakemista
koulutukselle. Sisseille pyrittiin antamaan mahdollisimman monipuolinen jalkaväkikoulutus. Seuraavalla
vuosikymmenellä koulutus painottui
selkeämmin tiedustelukoulutukseen
ja välineistöäkin päästiin kehittämään tehtäviin sopivaksi. Yhteydet
luotiin Erillispataljoona 4:n veteraaneihin, mikä toi arvokkaan lisän
Laskuvarjojääkärikoulun perinteisiin
ja toimintaankin.” Kapteeni Sihvo
toimi Laskuvarjojääkärikomppanian päällikkönä vuosina 1962–1964
ja koulutusupseerina kesään 1965,
jolloin hän lähti oppilaaksi Ranskan
Sotakorkeakouluun (2 vuotta).
Suomen sotakorkeakoulussa käydyn yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen hän oli vajaa 2 vuotta Kymen
Jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina 1960- ja 1970- lukujen vaihteessa.
Tämän jälkeen seurasi uralla vaiheita,
joiden aikana suora tuntuma koulutukseen oli vähäistä noin kahdeksan
vuoden ajan.
Sihvo nimitettiin Kadettikoulun
johtajaksi vuoden 1980 alussa. Kadettien keskimmäisellä kurssilla oli
talviharjoitus vuorovuosina Lapissa
tai Kainuussa, jossa kyseisen kurssin
muodostama kadettikomppania harjoitteli sotilasalueen puitteissa paikallispuolustuksen yksikkönä joukkueet
hajautettuna laajalle alueelle. Koulutukseen kuuluivat mm. tukikohdan
perustaminen, partiointi, tiedustelu
eri tavoin ja koottu isku, mitä seurasi
pitkähkö irtaantuminen. Stadin Sissien Pahkikselle osallistuneille kovin
tutun kuuloista.

LjK ja KadK

Sotilaan ura

Yliluutnantiksi ylennetty Sihvo oli
Ruotsissa koulutuksensa saaneen
kapteeni Kaj Hagelbergin rinnalla
ensimmäisiä laskuvarjohyppykoulutuksen saaneita sotilaita Suomessa,
lukuun ottamatta sota- aikana koulutettuja kaukopartiomiehiä. Hyppykoulutus aloitettiin henkilökunnalle
v.1960 ja varusmiehille v.1961. LjK
perustettiin v.1962. Lähtökohtana
oli, että sissikoulutukseen sisältyi

Monipuolinen ammatti ja tehtävät
ovat antaneet paljon kenraali Sihvolle. ”Luonnollisesti on ollut sekä
hyviä että huonojakin hetkiä, mutta
ammatin kautta saadut tuttavuudet
ystävyyssuhteet niin kotimaassa kuin
ulkomailla ovat rikkaus. Vaikeudet
ja haasteet ovat antaneet mahdollisuuden kehittyä ammatissa ja ehkä
ihmisenäkin. Yhteydenpito erityisesti
kurssien kautta saatuihin ystäviin on

ajan saatossa vähentynyt, mutta yhteyksiä kuitenkin vaalitaan mm. kadettikurssimme puitteissa vuosittain.
Huippuhetkiä olivat kouluttajatehtävät nuorena upseerina. Laskuvarjojääkärien kouluttamisen aloittamisessa
mukana oleminen oli antoisaa ja
innostavaa pioneerityötä. Nykyisen
Utin Jääkärirykmentin tehtävät ja
puitteet sekä haasteet ovat tietenkin
aivan jotain muuta kuin 1960-luvulla,
mutta henki on sama, osa kuuluisaa
”Utin henkeä”.
Kadettikoulun johtajan virka oli
tietenkin hieno monessakin suhteessa. Tehtävä oli hyvin itsenäinen,
alaisena pätevät kouluttajat ja hyvin
motivoituneet ja monessa seulassa
karsitut oppilaat. Toimintakenttänä
oli koko maa. Yhteistoiminta puolustushaarakoulujen ja aselajikoulujen
sekä joukkojen kanssa oli kiinteää.
Urani aikana opin arvostamaan yhteistoiminnan merkitystä toiminnan
onnistumisen perusedellytyksenä.
Seikka, jota ei voi liikaa korostaa.”

Vapaaehtoistoiminnan merkitys
Jääkärien aikanaan saama koulutus
mielessään Sihvo korostaa vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan merkitystä-ei pelkästään maanpuolustushengen kohottamisessa ja ylläpitämisessä, vaan myös maanpuolustus- ja
kokonaisturvallisuuskoulutuksessa.
Hän muistutti myös, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on
puolustusvoimien strateginen kumppani ja hän toivoi, että vapaaehtoisesti
sitoutuneiden maanpuolustajien rahkeet riittävät koulutettavien määrän
ollessa nykyisin suuri. Allekirjoittanut lisäsi, että enemmänkin voitaisiin
hyvin suunnitellen tehdä.

Mikä teki Stadin Sisseistä
erilaisen?
Stadin Sissien toiminta sai kenraali Sihvon liittymään myös jäseneksi
silloisen Sissikerhon puheenjohtajan
Reino Jokisalon esittäessä ajatuksen.
Se, että toiminta oli käytännönläheistä sekä hyvin suunniteltuja harjoituksia (ammuntaa, jiujitsua ja Pahkis), ja
että se luonnollisesti veti mukaansa
nuorempaa väkeä, olivat ja ovat
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edelleen tärkeitä asioita. Muilla tuntui
olevan vain vanhempaa väkeä ja toimintaan kuului enemmän luentoja,
mikä ei nuoria kiinnostanut. Sihvo
arvosti myös silloisen kunniapuheenjohtajan Jukka Karila kertomana sitä,
että Sissien johto vaihtui säännöllisesti – oli sekä vanhempia että nuorempia sissejä, mikä toi johtoon hyvän
yhdistelmän kokemusta ja intoa.
Vaikka räväkkä toiminta oli silloisen everstin mieleen, ennen Pariisin
rauhan sopimuksen tiettyjen osioiden lakkauttamista hän joutui eräässä
Lopen ampumatapahtumassa ehdottamaan toiminnan suhteen pientä
jarruttelua. Pahvikaupunki-toiminta
ei hänen mukaansa ehkä olisi kestänyt
julkisuutta. Samana vuonna Pahkiksella järjestetty ja Stadin Sissien johtama taisteluammunta oli kimmokkeineen jo laillista, mutta sittenkin
ehkä hivenen liian vaativa suoritus.
Vaikka tästäkin sissit suoriutuivat
kiitosten kera ja samainen ammunta
järjestettiin henkilökunnan toimesta
myös kadeteille.
Sissien kanssa tekemisissä kenraali
Sihvo oli myös Hermannien toiminnan kautta, olihan hermanneissa monia sissiveljiä (tälläkin hetkellä mm.
Hermannien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toim. huom.).

Lyhgäne

Topi ja Vesa sekä Norinco 56S res
venäläisellä optiikalla varustettuna

P

arikymmentä sissiä osallistui
Padasjoella 7–9.6 toista kertaa
järjestettyyn Lyhgäne -harjoitukseen.
Seuraavassa numerossa kattava raportti tapahtumasta, tässä muutama
kuva esimakuna.
Päätoimittaja

Vinkkejä Stadin Sisseille ja
maailman tilanne

Sissit kiittävät

Maailman meno luonnollisesti huolettaa kenraalia, vaikka suomalaiset ovat
selvinneet niin sotien kuin kylmän
sodankin haasteista. Pahinta hänen
mukaansa maailman tilanteessa on
tällä hetkellä arvaamattomuus. Mitä tekee naapurimme tai presidentti
Trump? Samoin luonnon katastrofit
ovat tulleet normiksi. Maanpuolustuksen suhteen on tärkeää, että PV
pysyy iskussa ja että asevelvollisuudesta pidetään kiinni. Puolustusvoimien muutoksien (taktiikka, määrävahvuudet jne.) sekä aseistuksen
ja tekniikan kehittymisen suhteen
kannattaa sissien olla hereillä ja mukauttaa omaa toimintaa sen mukaan.

Nuorena upseerina hankittu kunto
(mm. PV:ien mestaruuskilpailuissa
rintauinnissa hopeaa) näkyy edelleen
ryhdikkäässä sotilaassa. Liikunnan
osalta hiihtäminenkin on edelleen
sydäntä lähellä, samoin aktiivinen
järjestötoiminta (mm. aikanaan
JP27:n perinneyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Jääkärisäätiön
hallituksen pj sekä Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n
hallituksen pj, mitkä pitävät myös
mielen kirkkaana. Kiitämme kenraalia mukavasta haastatteluhetkestä ja
toivotamme kaikkea hyvää tuleville
vuosille!
Antti Rautiainen
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Sissien
kivääriharjoitus
11.5. Lopella

yllä:
Partio valmistautuu vesistön ylitykseen
alla:
EA- Rasti, vartiomies yliajettu, kuvan ulkopuolella autossa haavoittunut yliajaja

Pikkuhiljaa perinteeksi muodostuva Sissien kivääriharjoitus pidettiin äitienpäivän aattona Lopen Ampumaradalla.
Harjoituksen tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus harjoitella toiminnallista ammuntaa kiväärillä
riippumatta siitä, löytyykö kaapista omaa asetta vai ei.
Pistoolivuorot Luolalla ovat vakiintuneet varsin suosituksi säännölliseksi harjoitusmuodoksi, mutta kiväärillä
harjoittelu vaatii alueellamme yleensä hiukan enemmän
vaivaa ja vähän matkustamistakin.
Kivääriammunta on jokaisen reserviläisen perustaito aselajista
riippumatta. Eikä taito pysy yllä itsestään.
Näin aatoksin oli toukokuisena lauantaiaamuna hieman kahdeksan jälkeen tiedustelu- ja valmisteluosasto
Sissien kontilla lastaamassa maalilaitteita ampuma-au:n
maastohenkilöautoon ja edelleen rakentamassa 150m:n
radalle muuntojoustavaa ampumatehtävää. Mukana olivat Sissien kiväärit ja pari muutenkin lainattavaksi ajateltua asetta mahdollisille oma-aseettomille taistelijoille.
Tällä kertaa harjoituskutsu ei kuitenkaan tavoittanut
kiväärittömiä jäseniämme. Tämä on sääli, koska nyt oli
tarkoitus tarjota toiminnallista harjoitusta nimenomaan
heille.

8
Tomi ja Jouni

Päivä sujui joka tapauksessa reippaasti totuttelulaukausten, kahden sovelletun ampumatehtävän, yksilöllisten
aseiden kohdistuksen ja hienoisen motivaatioammunnan merkeissä. Oppia ja harjoitusta saatiin, eväät tulivat
syötyä ja moni ampui patruunansa melkein loppuun.
Tihkusade tuli iloksemme vasta sallitun ampuma-ajan
loppupuolella. Käytetyt aseet edustivat kattavasti eri aikakausien tuotantoa: Löytyi Pystykorva, eri AK-versioita,
kotimaisia 92S:ä ja erilaisia AR-sukuisia sekä muutama
modernimpi pulttilukko tarkempaan työskentelyyn. Erityismaininnan toiminnastaan ansaitsee ikisissien partio,
joka ennakkoluulottomasti maastoutui tanner pölisten
kuten nuoremmatkin. Yhteensä päivän aikana ammuntoihin osallistui n. 20 sissiä. Muutama enemmänkin olisi
mahtunut.
Päivän lopuksi yhteinen toteamus taisi olla: Otetaan
uudelleen. Jos et pääse yleensä kiväärillä ampumaan ja
varsinkaan harjoittelemaan toiminnallisesti, tarkkaile
sissipostiasi ja pidä kalenterisormi herkkänä. Pistoolivuorot ovat hyvä, mutta kivääriammunta elintärkeää.
Skotare necesse est.
Sampo Jokinen

Vuoroa odotellessa
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Sotilasesterataharjoitus
Santahaminassa 17.5.

PahkisProto
1.

Mitä tarkoittaa Pahkis Proto?

Proto on Pahkiksen perinteitä kunnioittava uudenlainen reserviläisharjoitus sissihenkisille reserviläisille. Protolla koulutetaan taistelijan
tarvitsemia taitoja pakallispataljoona tiedustelujoukkueessa toimiville.

2.

Kenelle tarkoitettu?

Tarkoitettu kaikille sissihenkisille reserviläisille, jotka ovat kiinnostuneita tiedustelu- / sissitoiminnasta.

3.

Sissien osuus järjestelyissä

Harjoitus on sissien järjestämä Kymen MPK:n ja Karjalan Prikaatin
tukemana

M

otoriikka, notkeus, kunto,
tasapaino ja korkeiden paikkojen sietokyky saivat hyvää
harjoitusta Santahaminan ”apinaradalla” perjantaina 17.5. Erilaisten
esteiden ylittämiseen tekniikoita
ja taktiikoita opetti parkourin
pitkän linjan harrastaja Tuukka
Ruokokoski. Aloitimme harjoittelun Tuukan opastuksella erittäin
matalalla kynnyksellä – Kirjaimellisesti. Kokeilimme alkuun ylitystekniikoita asvaltissa olevaa viivaa
ylittämällä. Lihasten lämmetessä ja
tekniikan hioutuessa oli aika siirtyä aina korkeampien betoniseinien
ylittämiseen. Suoran, sileän betoniseinän toisella puolella oli lähes
aina pudotus, joten Tuukka opetti
myös tekniikoita millä pehmentää ja
sulavoittaa alastuloja.

Sotilasesterata ei toki ole pelkkiä
seiniä mitä ylittää, vaan myös ahtaita tunneleita, erilaisa tikapuita,
tasapainottelupalkkeja sekä kimurantteja esteitä joiden kuvaamisen
tarvitsisi useamman lauseen. Näidenkin esteiden päihittämiseen oli
Tuukalla hihassa monta vinkkiä.
Vaikkakin esteet ovat haastavia,
oli varuskunta järjestänyt monelle
esteelle apuvälineitä, joita jokainen
pystyi hyödyntämään oman tarpeen
mukaan. Esimerkiksi korkeimpien
seininen luona oli teline, jonka päälle pystyi nousemaan ja täten madaltamaan ylitettävää seinäkorkeutta.
Jyrkässä luiskassa oli köysi mihin
tarrautua kiinni, jos kengät alkoivat
liikaa lipsumaan ylittäessä luiskaa.
Ennen kaikkea, jokaisen esteen voi
yksinkertaisesti sivuuttaa. Jokainen

pystyy siis räätälöimään radasta
juuri itselleen sopivan.
Esteiden monipuolisuus ja se, että
ne voi halutessaan jättää kokonaan
väliin, tekee sotilasesteradasta sopivan harjoittelumuodon jokaiselle
kohtalaisen peruskunnon omaavalle. Pieniä mustelmia ja naarmuja ei
kannata liiemmin pelätä. Taidot ja
uskallus kehittyvät nopeasti hyvässä
ohjauksessa. HRUP Nuorten toimikunnan järjestämä tapahtuma oli
avoin kaikille HRUP- ja HelResPjäsenille ja keräsikin parikymmentä
osallistujaa, joukossa muutama sissi.
Ja mikä sopivinta, Sissien kevätsauna lämmitettiin samalla saarella heti
sotilasesterataharjoituksen jälkeen.
Syksyllä on tarkoitus järjestää uusi
sotilasesterataharjoitus.
Mikko

4.

PV:n osuus/tuki

Harjoitus ei ole VEH eikä KH, eli PN:n aseita ei ole käytettävissä, mutta
Prikaati tukee merkittävällä panoksella materiaalisesti ja alueellisesti
tarjoten puitteet harjoitukselle Vekarajärven lähiharjoitusalueella.

5.

Tavoite Sissien näkökulmasta

Sissien vuosien saatossa kehittämän toimintamallin uudistaminen nykyaikaan soveltuvaksi reserviläisharjoitukseksi tarjoten sisseille kehittää
johtamis- ja junailutaitoja.

6.

Mainospuhe

Jos olet kiinnostunut ota pikaisesti yhteyttä harjoituksen johtajaan Henri
Nousiaiseen: henri.nousiainen (ät) gmail.com

kuvat: Ossi Ikonen
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Taistelu eskaloituu
Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944
Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

S

uomalaisten puolustuksen runkona olivat saaren pohjoispään
tykkipatterit, jotka aiheuttivat
tuhoa saksalaisaluksille. Rivikalliolla sijainnut 201. Kevytpatterin I jaos
ampui noin 20 täysosumaa laivoihin.
Majakalliolla ollut 24. Kevyt ilmatorjuntapatteri tuhosi kaksi maihinnousualusta ja sai useita osumia muihin
aluksiin. Kotokalliolla ollut 5. Kevyt
ilmatorjuntapatteri ampui kahden
tunnin ajan satamaan pyrkiviä aluksia
saaden niihin paljon osumia. Selkäapajaniemessä ollut 34. Kevytpatteri
sai saksalaiseen M-luokan raivaajaan
täysosumia. Pohjoiskorkialla ja Mäkiinpäällyksellä olleen kranaatinheitinkomppanian yhdeksän raskasta
heitintä aiheuttivat aallonmurtajan
alueella veristä jälkeä.

II joukkue ryhmittyi syvään valliojaan vesiliejuun
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9. Torjuntakomppania oli tullut
Somerista Suursaareen vasta viikko
ennen sotatoimien alkamista ja tämä
viikko oli käytetty koulutukseen, mikä aiheutti purnausta, koska aselepo
oli jo tehty venäläisten kanssa ja sota
loppunut. Komppanian johdossa
oltiin varmoja siitä, että saksalaiset
yrittäisivät saada saaren haltuunsa.
Komppania oli saanut taisteluhälytyksen 14.9. klo19.00 ja siirtyi 00.30
mennessä Suurkylän perunakellarin maastoon, jossa Miettinen yöllä
antoi komppanialle käskyn hyökätä
Suurkylään. Komppanian II joukkue
ryhmittyi perunakellarin oikealle
puolelle syvään valliojaan, minkä
pohjalla vesiliejussa miehet makasivat
peloissaan, koska suurin osa heistä
oli ensimmäistä kertaa taistelussa.

Miesten pelko johtui saksalaisten
alusten valtavasta suora-ammuntatulesta, minkä seurauksena lähirakennukset syttyivät tuleen. Kello
1.40 komppania sai tulikosketuksen
yliluutnantti Myllerin johdolla tietä
pitkin etenevään vihollisen partioon. Partio tuhottiin, mutta Myller ryömi suomalaisten asemiin ja
antautui. Puoli tuntia myöhemmin
saksalaiset aloittivat tien suunnassa
rynnäkön, joka torjuttiin. Taistelu oli
kestänyt noin puolitoista tuntia, kun
vasemmalla olevat joukot vetäytyivät. Tämän huomattuaan II joukkueen johtaja luutnantti Tirronen lähti
taistelulähetin kanssa selvittämään
tilannetta, mutta ehti vain nousta
suoja-aseman penkalle, kun etumaastosta kuului konekiväärin rätinää ja
hänen lonkkaansa iski kuin nuijalla.
Alakeho meni tunnottomaksi ja hän
putosi penkalle. Tirronen huusi kaikin voimin apua mutta räiske oli niin
kova, että kukaan ei kuullut huutoa.
Samalla alkoi komppanian muut osat
vetäytymään 200 metriä taaempana
olevalle sulkulinjalle. Silloin komppanian päällikkö osui paikalle ja
kantoi Tirrosen selässään parisataa
metriä, missä törmäsivät hevosajoneuvoon. Ajomies sai käskyn viedä
haavoittunut joukkosidontapaikalle.
Etulinjassa taistelut jatkuivat.
Komppanian päällikkö muisti, että vihollisen lähtöasemien kohdalla sattui
olemaan kranaatinheitinkomppanian
valmisteltu maali ja asemien takana
puhelin, millä sai yhteyden heitinkomppaniaan. Hän juoksi puhelimen luo ja saatuaan yhteyden kertoi
maalit mihin tulta tarvittiin. Raskaat
kranaatit iskeytyivät ryhmittyvien
saksalaisten joukkoon ja hyökkäys
tyrehtyi heti alkuunsa. Vuorilohkon
päällikkö oli saanut taistelun alettua

tehtäväkseen varmistaa Kotokallin–
Mäkiinpäällyksen–Lipeäniemen tasan, missä vihollisen hyökkäysyritys
torjuttiin 8. Torjuntakomppanian
ja työvelvollisista kootulla osastolla. Pieni konepistooleilla varustettu
vihollispartio pääsi pimeän turvin
Mäkiinpäällykselle tarkoituksenaan
ottaa Miettinen vangiksi, mutta erehtyivät korsusta ja törmäsivät samalla
hetkellä paikalle saapuviin suomalaisiin tykkimiehiin. Yllätetyt saksalaiset yrittivät poistua paikalta, mutta
joutuivat vangiksi. Kappelniemen
tukikohdan päälliköllä oli käytettävissään 25 miestä ja Hirsikalliolla oli
samanvahvuinen osasto. Tukikohtien
tehtävänä oli sataman puolustaminen
mitä ne eivät vaikeissa oloissa pystyneet täyttämään. Kappelniemen
osasto vetäytyi ja miehitti sen jälkeen
niemen länsiosassa olleen taiteluhaudan ja avasivat sieltä tulen hyökkääjiä vastaan. Satamalahden hietikolla
maihin nousseet saksalaiset saartoivat
taisteluhaudassa olleen joukkueen
eikä heidän läpimurtoyrityksensä
onnistunut. Aamulla osasto antautui
ja marssi kädet ylhäällä saksalaisten
konekivääripesäkkeeseen.
Hirsikallion tukikohta torjui itärannalla maihinnousuyrityksen
ja sataman suunnasta tapahtuvan
hyökkäyksen. Kello neljän jälkeen
osasto sai käskyn vetäytyä Pitkäliúun
kukkuloille ja sieltä Pohjoiskorkialle.
Luutnantti Pyysalon 122 mm:n tykkijaoksella havaittiin laivamaaleja
vasta viiden aikaan aamulla ja ainut
asemissa ollut tykki avasi tulen osuen kuljetuslauttaan ja M-luokan raivaajaan jolloin kaksi muuta raivaaja
aloittivat tykkiaseman tulittamisen
ja tuhosi sen täysosumalla. Tilanne
oli ollut yön pimeydessä mahdollisimman epäselvä, eikä taistelijoilla
ollut selvillä missä oli aseveli ja missä
vihollinen. Saksalaisia oli joka puolella. He olivat hyviä ampujia, eikä
päätä kannattanut turhaan nostaa,
mutta näytti siltä, että he eivät oikein
yrittäneet eteenpäin. Pohjoiskorkialla
oleva tukikohta oli ollut kello viiden
jälkeen puolen tunnin ajan erittäin
voimakkaan laivatykistön kohteena,
ja kaikki yhteydet sinne oli poikki.

9. Torjuntakomppania sai käskyn hyökätä
Suurkylään

Sinne lähetetty partio ilmoitti, että
lähes kaikki alueella olevat rakennukset olivat tuhoutuneet ja myös miestappioita oli tullut, mutta saksalaisten
eteneminen oli pysäytetty. Aamulla
tilanne oli hallinnassa ja näytti suhteellisen valoisalta. Saksalaiset alukset
alkoivat aamun valjetessa Tallinnasta
tulleen käskyn mukaisesti vetäytymään Suursaaren vesiltä ja kello
viiden ja seitsemän välillä nähtiin
kuuden M-luokan miinanraivaajan,
neljän raivaajan ja 17 maihinnousulautan suuntaavan merelle.
Kello 6.45 saapui idästä 36 venäläistä lentokonetta, mitkä aloittivat hyökkäyksen aluksia vastaan. Lautoista
yksi upposi ja sen mukaan kymmenkunta suomalaista sotavankia. Maissa
oli tilanne kello kuuden aikaan se, että
saksalaiset olivat saaneet haltuunsa
saaren pohjoispään itärannan noin
kolmen kilometrin leveydeltä, mutta
alueen syvyys oli leveimmältä kohdalta vain 500 metriä ja mahdollisti
pirstoa saksalaisten sillanpääaseman
osiksi. Oli vastahyökkäyksen aika.
9. Torjuntakomppania sai käskyn
hyökätä Suurkylän suuntaan, mutta
hyökkäys ei ollut mahdollinen ennen
kuin Kotokallio oli omien hallussa.
Siksi hyökkäys suunnattiin ensin
sinne. Hyökkäys alkoi vähän ennen
kello kahdeksan ja kello yhdeksään
mennessä yli puolet Kotokalliosta oli

suomalaisten hallussa. Seurasi lyhyt
neuvotteluvaihe saksalaisten kanssa.
Tauon aikana 9. torjuntakomppania
saarsi Kotokallion pohjoisesta ja etelästä. Saksalaiset yrittivät neuvotella
uudelleen huomattuaan tilanteen
toivottomuuden. Kello kahdeksan
tuotiin 9. Torjuntakomppanian lohkolta kommodori Mecken käskystä
yliluutnantti Kähle neuvottelemaan.
Yliluutnantti ilmoitti Meckelin haluavan lopettaa vihollisuudet mikäli
saksalaiset saavat poistua saarelta
aseineen. Miettinen vastasi että vain
ehdoton antautuminen tulee kysymykseen ja siitä on ilmoitettava 15
minuutin sisällä. Vastausta ei kuulunut. Seuraavaksi tuotiin komentajan
puheille Kotokalliolla taistelevien
joukkojen komentaja majuri Grooke.
Miettinen esitti hänelle saman antautumisvaatimuksen. Saksalaiset eivät
heti hyväksyneet tätä. Miettinen epäili saksalaisten vain yrittävän voittaa
aikaa ja hän käski lopettaa turhat
neuvottelut..
jatkuu
Lähteet:
Niilo Lappalainen: Suursaari
Toisessa maailmansodassa
Cajus Bekker: Itämeri ja Suomenlahti 1944–1945
teksti ja piirrokset Christer Mikkonen
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H

ätähuuto kiiri MPK:n suunnalta,
SRA-karsintakisaa ei järjestetä
jollei saada toimitsijoita. Sisseillä oli samaan aikaan oma ampumatapahtuma Lopella, ks. juttu toisaalla
lehdessä, siitä huolimatta useat sissit
lupautuivat järjestäjiksi. Maanantaina
aloitettiin suunnittelu ja lauantaina
oli kaikki valmista. Allekirjoittaneelle
nakitettiin vastuu tulospalveluvastuu,
vaikka ei ollut mitään tietoa nykyisin käytössä olevasta tuloslaskentaohjelmasta. 90-luvulla rakentamani
laskentaohjelma Sissien omaan käyttöön antoi toki ymmärryksen, miten
laskenta toimii.
Kisaan ilmoittautui selvästi enemmän kuin saapui paikalle, osittain
päällekkäisistä kisoista johtuen. Siitä

huolimatta saatiin hyvä kisa aikaiseksi ja karsinta SM-kisaan suoritettua.
Kiitos mukana olleille
Matti Huomanen

PV:n 03-kivääritaulun kehikon mitat:
korkeus 170 cm
sivutuet 60 cm
Kuljetusta helpottaa mikäli kehikon
saa nippuun. Oman kokoonpantavan
versioni rakennekaavio alla.
Tuosta kehikosta tulee kasattuna
kohtuullisen mukavasti kainalossa
kannettava 10 cm leveä paketti —
mutta PV:n 03-taulu on edelleen 60
x 60 cm. 
Yksi vaihtoehto itse tauluksi on
putkeen rullautuva taulu, toinen taas

kokoontaittuva tausta. Alunperin
käytin kehikon kanssa rullalle menevää taulua jonka ylä- ja alareunoihin
teippasin putket, mutta haitarimalli
on osoittautunut toimivammaksi
(ratakaynnin jälkeen lisää maalarin
teippiä pintaan vanhojen reikien peitoksi.)
Oman “haitarin” tein näin:
— kaksi 55 cm (tai hiukan lyhyempää) putkea
— viisi pahvisuikaletta kooltaan 55
x 10 cm
— paracordia tai muuta vahvaa
narua

9.6.2019

K

esäkuun lämmössä pidettiin
Sissien salin soveltava Combat
Ju-Jutsuharjoitus Lopen ampumaradan toimintamontussa. Antti M.
oli valmistellut varsin maukkaan kattauksen harjoitteita, joissa pääpaino
oli lyhyen aseen käsittelyssä erilaisissa
tilanteissa.
Ratarakennelmia työstettiin porukalla jo tuntia ennen rata-ajan alkua

ja ne saatiin valmiiksi juuri ennen
varsinaista aloitusta. Harjoittelu oli
varsin monipuolista. Välillä oltiin lähikontaktitilanteessa ”PahaPaavon”
kanssa ja toisaalta suoritettiin aivoja
rassaavaa havainnointi-/tehtäväammuntaa korttipakasta vedetyn kortin
perusteella.
Varsin haastavia ampuma-asentojakin syntyi, kun suojauduttiin ajoneuvon renkaan juureen ja ammuttiin
ajoneuvon ali. Perusperiaate oli, että
ampumaan oppii ampumalla ja näin
laukauksia kertyikin varsin mukava
määrä itse kullekin.
Loppuherkkuna oli ripaus haasteellisempaa toimintaa reserviläiskiväärin ryydittämänä.
Sää suosi harjoitusta ja pienien
evästaukojen nosteella harjoiteltiin
tiiviisti koko päivän rata-aika. Koko sissiryhmän puolesta iso KIITOS
Antille hyvin suunnitellusta päivästä!
Combat Ju-Jutsuterveisin
Jori
Salivastaava

kiinnitys kehikon päälle; tukevin jos
pujottaa noista kulmareijistä läpi ja
kiepauttaa lankun ympäri.
Haitariin voi leikata pujotusviillot
esim. 03-taulun keskiölle (vahvista
teipillä viiltojen reunat)
Jukka T.

Suikaleet teipataan molemmin
puolin yhteen, pieni rako väliin jotta
taittuu haitariksi (pakkausteippi tai
maalarinteippi)
Putket ilmatointiteipillä tai muulla
vahvalla teipillä syntyneen haitarin
reunaan, naru läpi putkesta. Narulla
600 mm

COMBAT
Ju-Jutsun
soveltava
harjoitus
Lopella
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M

uiden kuin sotilas- ja MPKkäyttäjien tulee tuoda varuskuntien ampumaradoille
mukanaan omat maalitaulut ja taulukehikot.
Kyseistä sääntöä ei välttämättä
noudateta kaikilla PV:n radoilla, mutta ainakin useimmissa Etelä-Suomen
varuskunnissa, mm Santahaminassa.

25 mm
25 mm
25 mm
25 mm

SRA -karsintakisa
Santahaminassa

Kokoontaittuva maalitaulukehikko DIY

25 mm
25 mm
25 mm

100 mm

Nurkissa reiät taulun
ripustusta varten
(voi jättää poraamatta jos
käyttää nitojaa taulujen
kiinnitykseen)

600 mm

Alimman ja ylimmän reijän on hyvä olla
väljempiä kuin käytetty ruuvi, esim. M6-ruuveja
käytettäessä 8 mm terällä porattuja.
Väljyys helpottaa kappaleiden irrottamista ja
liittämistä kun muutetaan käyttökunnosta
kuljetuskuntoon ja päinvastoin
(etenkin syyskeleillä puu turpoaa kosteudesta
supistaen reikää ja näpit ovat jäässä)

100 mm

Materiaalit:
• 100 x 22 mm raakalauta:
– 1 x 170 cm
– 2 x 60 cm
• 6 kpl M6x60 ruuveja
• 6 kpl siipimuttereita
• 12 kpl korinaluslevyjä (leveitä prikkoja)

1700 mm

Parempaa pakkautuvuutta hakiessa voidaan
tehdä liitos kohtaan 60/110 cm.
Liitoksen siteeksi olemmin puolin esim. 6 mm
vanerilevyä, kooltaan 20 x 10 cm ja sopivat
ruuvireijät
600 mm
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SISSIKALENTERI
2019
Kesäkuu

. Maasto/

Johtaminen
• 6.–9.6. Lyhgäne
Padasjoella
• Kesäyön marssi
• Lombardiakilpailu Italiassa

Heinäkuu

Elokuu

• Admiral Pitka
Recon Challenge
-kilpailu Virossa

Syyskuu

• Pahkis Proto
20.-22.9

Lokakuu

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

Ammunta

Sali

Perinteinen Budo
kohtaa nykypäivän
vaatimukset.
• Vakiovuorot
• Töölön ratavuorot
ma & ke.
parillisilla viikoilla
ma ja pe klo 19–21:30. • Ikisissit (Nitrot) pe
18.00–19.30
• Nitrojen vuoro paril- Lisätietoja ikisissilisten
viikkojen keski en salitoiminnasta
Normivuorot
sali.sissit(ät)gmail.comi
viikkona klo 14–16
Töölön radalla.
Mukaan mahtuu
muitakin kuin nitroja.

Muu

Tiedotus

Ampumavuorot
alustavasti:

Normivuorot
• Jos haluat mukaan
ampujien sähköposti-
tiedotuslistalle
ampujat(ät)stadinsissit.fi
Normivuorot
ota yhteys jyri.tahtinen
(ät)gmail.com.
• Lisätietoa ampuma
harjoituksista Santahaminassa KaartJR
killan vuoroilla, MPK:n
ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa.
Huomioi
ilmoittautumis
ohjeet piirin vuoroille.

• Läheisten päivä
13.-14.7. Santahamina

Sissisanomat 3/2019
aineistopäivä. 1.9.

• 18.10. Sissien
60-vuotisjuhlat.
Suomenlinnan juhlatila
(Tenalji von Fersen)
• Syyskokous to 7.11.
• Sauna 29.11
Salivastaavalta
tietoa toiminnasta:
sali.sissit(ät)
gmail.com

• 24.12. Jouluaaton
kunniavartio

Helsingin Reservin
Sanomat
aineistopäivät:
12.8, 16.9, 14.10,
11.11 ja 9.12
Katso myös
Helsingin Reservin
Sanomat

