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Kokouksen jälkeen yhteisesitelmä Espoon reserviläisten kanssa minkä 
jälkeen espoolaiset pitävät oman kokouksensa.

Kari Karl 
Johansson

22.08.1941 – 

15.08.2019

Sissiosaston pitkäaikainen jäsen 
Kari Johansson  

siirtyi taivaallisen reserviin. 
Karista lisää seuraavassa  

numerossa.

JUHLAN AIKA!

Syksyllä 1959 Sissikerhon perusta-
jan, kapt Yrjö Levikosken jo sodan 

aikana syntynyt ajatus itsepuolustus- 
ja lähitaistelutaitojen koulutustar-
peesta härmistyi todeksi: alkoi toi-
minta, joka tänään tunnetaan nimellä 
Stadin Sissit.

Siispä Sissikerhon hallituksella on 
kunnia kutsua koko Sissikansa seu-
ralaisineen juhlistamaan 60-vuotista 
taivalta, muistelemaan menneitä ja 
punomaan uusia sissijuonia!

Aika: 181900LOK19 (perjantaina, 
18.10.2019 klo 19.00)

Paikka: 35VLG8805869228 (Suo-
menlinna, Tenalji von Fersen)

Hinta: 50€/henkilö, sis. illallisen 
ruokajuomineen

Ilmoittautuminen: HETI mutta kui-
tenkin 08LOK (8.10.) mennessä 
linkistä: https://forms.gle/GQMiB-
tArjXvBDB9F6 (linkki on lähetetty 
jäsenille erikseen sissispämmillä)  

tai tekstiviestillä Maria Vanonen, 
040 596 4296. Mainitse mahdolliset 
ruoka-ainerajoitteet.

Ilmoittauduttuasi saat lisäohjeet. 
  
Pukukoodi smart casual. 

TERVETULOA!

Olen nyt toimittanut jo useam-
man vuoden tätä lehteä, taitaa 

olla kolmas nakki menossa. Aiemmin 
taitoin myös lehden, mutta onneksi 
nyt on mukana ammattitaittaja ja 
se näkyy ulkoasussa, kiitos Jukka. 
Tämä esipuheena sille, että nyt voisi 
olla hyvä hetki jonkun nuoremman 
tuoda uusia tuulia lehden sisältöön 
ja kehittää ulkoasua taittajan kanssa. 
Työ ei ole työläs, kunhan suunnittelee 
aikataulun, ilmoittaa deadlinen juttu-
jen kirjoittajille, vakipalstan pitäjiä on 
muutamia, sekä huolehtii toimikun-
nilta juttuja. 

Tällä hetkellä toimitaan niin, et-
tä päätoimittaja laittaa materiaalin 
Dropboxiin kansioituna aiheittain, 

kansioista taittaja lataa materiaalin 
taitto-ohjelmaan, lisää kuvat sopiviin 
kohtiin ja voila, lehti on valmis. No 
ei ihan noin yksinkertaisesti sen-
tään. Taittaja ja toimittaja yhdessä 
keskustelevat monistakin asioista 
taiton aikana, jotta saadaan hyvä 
kokonaisuus. 

Kaveria ei jätetä, eli toki teen 
muutaman lehden yhteistyössä uu-
den toimittajan kanssa. Bonuksena 
tehtävässä on päästä seuraamaan Par-
lamentin työskentelyä ja siten Stadin 
Sissien johtamista.

Jos lehden teko kiinnostaa, ota yh-
teyttä puheenjohtajiin.

Päätoimittaja
Matti Huomanen
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Istun (29.8.2019) Santahaminassa 
auditoriossa kuulemassa vapaaeh-
toista maanpuolustuskou-lutusta 

koskevan lainsäädännön uudistuk-
sesta ja sen vaikutuksista MPK:n 
toimintaan. Sissit ovat hyvin edus-
tettuina tilaisuudessa.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei 
ole esittää tarkkoja tulkintoja eikä 
ohjata mihinkään suuntaan. Uudis-
tuksesta tulee varmaan myöhemmin 
yksityiskohtaista materiaalia. Minun 
tulokulmani on yksityinen, pitkäai-
kaisen vapaaehtoisen toimijan näkö-
kulma. Esitän muutamia poimintoja 
kuulemastani, ja nimenomaan omia 
päätelmiäni. Nämä voivat olla oikein 
tai väärin.

Aluksi uudet määritelmät:
Sotilaallisella koulutuksella tar-
koitetaan tässä laissa koulutuksen 
antamista Puolustusvoimiin kuulu-
ville joukoille ja Puolustusvoimien 
ampumatarvikkeilla ja räjähteillä 
tapah-tuvan koulutuksen järjestä-
mistä. (Vain Puolustusvoimat saa  
antaa tätä).

Sotilaallisia valmiuksia palvele-
valla koulutuksella tarkoitetaan tässä 
laissa muuta kuin 1 momentissa (yllä) 
tarkoitettua koulutusta, jossa koulute-
taan Puolustusvoimien menetelmiä tai 
välineitä koskevaa yksilön sotilaallista 
osaamista ja toimintakykyä sodassa 
tai muissa aseellisissa selkkauksissa 
toimimista varten. MPK antaa tätä.

Lain (tarkoittaa koko lakipakettia) 
keskeinen sisältö ja tavoite on PV-
johtoisuuden lisäys. Rahoitus tulee 
(jos on tullakseen) PV:n budjetista. 
Ylhäältäpäin siis kerrotaan, mitä me 
haluamme…

Vapaaehtoinen koulutus tähtää 
pääosin paikallispataljoonien kou-
luttamiseen ja aikaansaamiseen. 
Valmius päälliköt tulevat olemaan 
MPK:n työntekijöitä, mutta heidät 
toivotaan sijoitettavaksi yhteen PV:n 
vastapariensa kanssa, jopa samoihin 
tiloihin. PV:lle tulee siis nimenomaan 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tar-
peisiin päätoimisia upseerin virkoja.

Luodaan erityinen koulutusyksik-
kö, jonne on tarkoitus kerätä kaikki 
MPK:n vapaaehtoiset kouluttajat. 
Tällä on tarkoitus koordinoida kou-
luttajien suuntaamista ja kuorman 
tasaisuutta.

MPK ei enää järjestä varsinaista so-
tilaallista koulutusta, vaan ”sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevaa koulutusta” 
(SOTVA) yms. Tämä ei ole makka-
ranpaistoa ja kahvittelua, vaan kaik-
kia PV:n aseita ja välineitä voidaan 
käyttää SOTVA:ssa, mutta niillä ei 
saa ampua, edes paukkupatruunoita 
(eikä käyttää PV:n räjähteitä. Siviili-
räjähteitä saisi kyllä käyttää asianmu-
kaisilla luvilla). PV valvoo aseidensa 
käyttöä eri tavoin. PV määrittää sen, 
mitä SOTVA:ssa koulutetaan, ilmei-
sesti ainakin osin MPK:n esittelystä 
SOTVA:n painopiste on yksilökou-
lutus. Myös yhteistoimintaa voidaan 
kouluttaa, mutta suurin joukko voi 
olla komppania. Eikä komppaniat voi 
taistella keskenään.

MPK saa edelleen (jälleen) hankkia 
ampuma-aseita SOTVA-koulutusta 
varten. Hankinnassa on kuulemma 
”satoja aseita” jaettavaksi koko maa-
han. Nämä ovat RK-tyyppisiä aseita 
kaliberissa 7.62x39. Mikä on lippaan 
pituus, jää nähtäväksi, MPK:n aseilla 

saa jälleen myös ampua. Myös osanot-
tajien omia yms luvallisia siviiliaseita 
saadaan käyttää ammunnoissa (mut-
ta omat patruunat käytössä silloin). 
Ammunnat tapahtuvat MPK:n am-
munnan johtajien alaisuudessa. Vain 
PV:n määrittelemiä ampumalajeja 
saa harjoittaa SOTVA-ammunnassa. 
Muut lajit voidaan sitten järjestää 
vapaan yhdistystoiminnan (VYT) 
parissa. Mitä lajeja tähän voi kuu-
lua, on erikseen selvitettävä. Huom! 
MPK:n ammunnoissa saadaan aseen 
hankintalupaa varten tarvittavia har-
rastuneisuusnäyttöjä. Ammunnan 
johtajilla tulee olla viralliset oikeudet. 
En näe tässä ongelmia, joita ei voitaisi 
ratkaista.

PV valitsee/hyväksyy osallistujat 
SOTVA-harjoituksiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että PV:llä on oi-
keus kieltää osallistuminen. Tähän 
läpikäyntiin on varattava neljä (4!) 
viikkoa ennen harjoitusta. Ikärajat 
ovat yksinkertaisia: Ketään alle 16v 
ei saa kouluttaa. SOTVA-koulutuk-
sessa pitää olla 18v täyttänyt. Ylä-
ikärajaa ei ole, mutta jos koulutus 
on tehtävään/sijoitukseen tähtäävää, 
korkea ikä voi luonnollisesti olla este 
valinnalle.

MPK-kurssien omakustannushin-
toja on tarkoitus alentaa niin, että 
SOTVA-viikonlopun hinta olisi 30€. 
Patruunoista jouduttaneen mak-
samaan (jotain) itse. Osa SOTVA-
kursseista olisi suoraan PV:n tilaa-
mia, ja näihin osallistuminen voisi 
olla jopa ilmaista. Lisää rahaakin on 
luvattu vapaaehtoistyöhön, ja tällä 
kustannettaneen mm. palkattavat 
valmiuspäälliköt. Säännöt valtion 
rahan käyttämiseen vaikuttavat tiu-
koilta. Kun tiedetään että PV lähestyy 
suurinta investointiaan kautta aikojen 
(HX-hanke), ja maanpuolustustyöhön 
käytettävillä budjettivaroilla ei ole 
tapana kasvaa kovin paljoa, kehotan 
olemaan varovainen taloudellisissa 

Isänmaan puolustajat!

on vähintäänkin riittävästi, joskus 
jopa liikaa. Näin ollen onkin hieman 
hullunkurista, että emme vielä aktii-
visemmin ajattele, kuinka saisimme 
järjestettyä asioita helpommin tai 
vähemmin resurssein. Voisimmeko 
tehdä jotain toimintoja yhdessä mui-
den kanssa? Teemmekö me jotain, 
jota joku muu voisi myös hyödyn-
tää? Voisimmeko vain tehdä jotain 
asioita yksinkertaisemmin laadun 
kärsimättä? Asiaa voisi verrata myös 
yritysmaailmasta tuttuun toimin-
tojen tehostamiseen. Vapaaehtoisen 
toiminnan kehikossa ajattelussa on 
kuitenkin pidettävä vahvemmin 
mielessä toiminnan mielekkyys 
kaikkien osapuolien näkökulmas-
ta. Kukaan halukas ja kykenevä ei 
myöskään varmasti jäisi ilman te-
kemistä.

Miten voisimme sitten hyödyntää 
omaa ja muiden osaamista yli yhdis-
tysrajojen? Sisseissä tämän kaltainen 
ajattelu on jo yhdistänyt kahden yh-
distyksemme toiminnot ja hallinnot 
hyvin lähelle toisiaan ja mielestäni 
tämä onkin hyvä esimerkki erittäin 
pitkälle viedystä tehostamisesta ja 
yhteistyöstä. Tästä johtuen muun 
muassa taloutemme on yhdistetty, 
julkaisemme yhtä lehteä ja meillä on 
yhdet verkkosivut. Mikäli molemmat 
yhdistyksemme tekisivät samat asi-
at itse, kuluisi niiden järjestämiseen 
huomattavasti enemmän resursseja, 
jotka olisivat pois jostain muusta. 
Mikäli resurssit puolestaan pidet-
täisiin ennallaan, toimintojen laatu 
helposti laskisi, sillä ajatuksellisesti 
saman määrän ihmisiä pitäisi tehdä 
kaksinkertainen määrä työtä. Asioi-
den tekeminen erillään laskisi näin 

ollen lähes väistämättä tekemisen 
laatua jollakin osa-alueella. Samalla 
logiikalla yhteistyön kasvattamisella 
pitäisi olla käänteinen vaikutus.

Tehostamista ja yhteistyötä on myös 
mahdollista tehdä pienemmässä mit-
takaavassa, joka on yhtälailla tärkeää. 
Monesta pieneltä tuntuvasta asiasta 
kehittyy pikkuhiljaa suurempia ja 
merkittävämpiä. Esimerkiksi ennen 
vuoden 2018 syyskokousta päätimme 
toivottaa myös muiden yhdistysten 
jäsenet tervetulleeksi kuuntelemaan 
ennen varsinaista kokousta pidettä-
vää esitelmää. Tästä seurasi lopulta 
se, että Espoon Reserviläiset ottivat 
vetovastuun puhujan järjestämisestä 
kuluvan vuoden syyskokouksien yh-
teyteen. Toivottavasti saamme tästä 
toimivan perinteen, joka helpottaa 
myös jatkossa molempien osapuolten 
toimintaa. 

Samantyylisiä ratkaisuita on syytä 
pohtia myös muilla osa-alueilla sekä 
tarttua eteen tuleviin mahdollisuuk-
siin tehdä asioita tehokkaammin ja 
järkevämmin. Reserviläistoiminta on 
kokonaisuutena poikkeuksellinen ke-
hikko, sillä lopulta kaikkien tavoite 
on sama. Tämä jos mikä antaa myös 
poikkeukselliset valmiudet yhteis-
työlle eri toimijoiden välillä. 

Aarne Björklund
Puheenjohtaja

Helsingin Sissiosasto ry

Yhteistyöllä 
helpommin ja 

pidemmälle

odotuksissa. Harrastukset maksavat, 
myös maanpuolustusharrastus.

Yhteenvetona totean, että tilanne 
ei näytä niin heikolta kuin ku-

vittelin. Lähes entisen oloinen MPK-
toiminta näyttää edelleen mahdolli-
selta. Muuttuneet säännöt ja niiden 
millintarkka noudattaminen tulee 
luonnollisesti aiheuttamaan pään-
vaivaa ja sopeutumisen tarvetta esi-
merkiksi Pahkiksen osalta. Meidän 
tulee tutustua saatavaan materiaaliin, 
ja harkita, mihin ”koulutuskoriin” ha-
luamme istuttaa tapahtumiamme. Ja 
myydä ne PV:lle MPK:n kautta.

Toisena yhteenvetona totean, että 
tässäkään laissa ei käsittääkseni 

mitenkään rajoiteta Stadin Sissien 
muuten laillista omaa yhdistystoi-
mintaa. Mu

Maanpuolustusterveisin

Urho Ilmonen
Kunniapuheenjohtaja

Kesälomien jälkeen on jälleen ker-
ran aika alkaa valmistautua syk-
syyn, joka tuo mukanaan monia 

rutiineita sekä myös jotain kertaluon-
teisempia tilaisuuksia. Parlamentti 
aloitti normaalin kokousrytmin 
kesälomien jälkeen elokuussa. Syys-
kuussa vuorossa on puolestaan Sp-
jutsundin kokous, jossa tarkoituksena 
on pohtia jo seuraavan vuoden asioita. 
Syyskuussa järjestetään myös Pahkis, 
joka tuttuun tapaan vaatii merkittäviä 
työmääriä jäsenistöltämme.

Useat Sissit ovat varmasti tör-
männeet samaan tuntemukseen 
siitä, että tekemistä ja järjestämistä 
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Nijmegenin marssi, päätös 
lähteä ja valmistautuminen: 
Oli tammikuu ja MPK:n kurssi 
Pirkkalassa. Kurssilla olin tutustu-
nut erääseen Wilson Nuckolsiin, ja 
hän kertoi loppuvuodelle mielen-
kiintoisia kurssitärppejä. Näistä yksi 
oli Alankomaissa järjestettävä Nij-
megenin marssi, joka on maailman 
suurin marssitapahtuma. Sotilaille 
on oma sarja, jossa marssittavaa 
kertyy 160 km ja repussa on oltava 
vähintään 10 kg painoa + juomavedet. 
Päivittäin käveltävää kertyisi 40km. 
Tämä kuulosti täydelliseltä haasteelta 
kesälle. Kurssin jälkeen menin kotiin 
ja ehdotin avopuolisolleni ylikersantti 
Esa-Pekka Leppäselle osallistumista 
marssille. Noin 2 sekunnin mietin-
nän jälkeen syntyi päätös osallistua 
marssille. 

Harjoittelu marssille alkoi helmi-
kuussa. Alkuun lyhyempiä matkoja, 
15–20 km ilman reppua. Kun tämä 
alkoi sujua, niin lisättiin matkaa sekä  
kantamuksen painoa. Harjoittelu oli 
nousujohteista ja yhteensä harjoitus-
marsseja kertyi minulle noin 15 ker-
taa ja marssittua matkaa noin 350 km. 
Pisin marssi oli kesäyön marssi Po-
rissa 42  km. Haasteita tuotti erityi-
sesti sopivien kenkien löytyminen. 
Kolmannet kengät olivat kuitenkin 
täydelliset omiin jalkoihin, Haixin p9 
desert -malliset. 

Lähtö Nijmegeniin: 
Lensimme Amsterdamiin lauantaina 
13.07. Olimme yhden yön hotellissa 
ja sunnuntaina suuntasimme junalla 
Nijmegeniin. Perillä odotti majoitus 
Camp Heumensoordissa. Tämä oli 
monikansallinen sotilasleiri, jossa 
suomaliset nukkuivat samassa isossa 
teltassa. Yhteensä sotilaita oli noin 
6000, joista reilut 4000 oli marssijoita. 
Suomalaisten osuus tästä oli noin 100. 
Sunnuntai kului Nijmegenin kaupun-
kiin tutustuessa. Noin 17000 asukkaan 
kaupunki muuttuu vuosittain viikon 
ajaksi yhdeksi isoksi ”festariksi”. Oli 
livemusiikkia, ruokakojuja ja paljon 
paljon ystävällisiä ihmisiä. Marssijoita 
saapuu noin 46000 kaupunkiin ja tä-
män lisäksi katsojia ympäri maailman 
(jonkun datan mukaan jopa yli mil-
joona ihmistä). Tästä voi siis päätellä 
tapahtuman suuruutta. 

Maanantai 15.07: 
Marssia edeltävä päivä oli tunnelmal-
taan odottava. Heräsimme aamulla 
ja kävimme campin ravintolassa 
syömässä, jossa oli päivittäin tarjolla 
aamupala, lounas ja päivällinen. Päi-
vän aikana meille myös järjestettiin 
ruotsalaisten sairaanhoitajien toimes-
ta jalkojen teippauskoulutus. Tämä 
osoittautui erittäin hyödylliseksi. 
Campissa oli myös hiekkaa tarjolla 
reppuihin, joista sai täytettyä itselle 
minimipainon reppu + hiekat 10kg. 
Tästä saattoi tulla marssin aikana tar-
kastuksia, että paino varmasti täyttyy. 

Riskiä ei siis kannattanut ottaa, että 
reppu olisi liian kevyt. Kuitenkaan 
myöskään kauheasti ylimääräistä 
painoa ei kukaan halunnut reppuun. 
Tähän päälle tuli vielä kannettavat 
juomavedet, joten painoa repulle tuli 
noin 13 kg. Illan aikana kuuntelim-
me vielä vinkkejä edellisinä vuosi-
na marssin suorittaneilta ja sitten  
nukkumaan. 

Tiistai 16.07: 
Ensimmäinen marssipäivä. Heräsin 
punkastani 0330. Tuvassa ja koko tel-
tassa oli niin kova meteli, ettei pystynyt 
enää nukkumaan. Heräämisen jälkeen 
viimeiset huollot jalkoihin. Aamupalan 
jälkeen 0445 starttasi marssi. Olimme 
jo ennen lähtöä päättäneet Esan kanssa 
kävellä kahdestaan ja näin teimmekin 
kaikkina päivinä. Alkuun noin 4 km 
matka taittui vain sotilaiden kesken, 
jonka jälkeen siviilit tulivat mukaan. 
Vauhti hiljeni tungoksen takia reilusti 
tässä kohtaa, kun noin 45 000 innokas-
ta marssijaa kaikki puskivat eteenpäin. 
Välillä kadut myös kapenivat paljon, 
joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
kävellä massan mukana. Kun suma 
purkaantui, pääsimme taas jatka-
maan marssia hyvää vauhtia. Marssi 
itsessään sujui hyvin ja askel tuntui 
kevyeltä. Matkan varrella oli paljon 
lapsia kannustamassa ja he jakoivat 
karkkia, kurkkua, vesimelonia, kak-
kuja ja juotavaa. Näihin kannatti kui-
tenkin suhtautua hieman varauksella 
mitä otti vastaan. Kääreelliset karkit 

olivat ns turvallisia, jos halusi mini-
moida vatsataudin riskin. Lapset myös 
halusivat heittää ”ylä femmoja” ja näitä 
tulikin heitettyä päivän aikana vähin-
tään 200.  Military rest pisteillä, joita 
oli marssin aikana kaksi, tapasi muita 
suomalaisia ja siellä oli Pohjoismaiden 
yhteinen huolto. Tarjolla oli kurkkua, 
pähkinöitä ja juotavaa. Kerran päiväs-
sä sai myös nuudeleita. Itselle tämä oli 
liian kevyttä evästä ja marssin aikana 
tuli kova nälkä. Onneksi repusta löytyi 
myös omia eväitä. 

Saksalaisten joukkueille erityis-
maininta kovasta vauhdista. Hei-
dät kuuli jo hyvinkin kaukaa huu-
don ja marssilaulujen takia. Heillä 
myös oli iso Saksan lippu kannossa  
etummaisella marssijalla, lähes sei-
pään tavalla ja sillä he raivasivat tilaa 
joukkueilleen. Vauhti oli melkein 
tuplat omaan marssivauhtiin nähden. 

4 päivää,  168 km, 2 2 2 400 askelta
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45 km tuli ensimmäisenä päivänä 
marssittavaa matkaa. Kun pääsim-
me takaisin camppiin niin oli siellä 
soittokunta vastassa. Pitkin päivää oli 
myös musiikkia paikallisilta bändeil-
tä ja eri maiden sotilassoittokunnilta. 
Marssin jälkeen olivat jalkapohjat 
puutuneet. Muita ongelmia ei tullut 
ensimmäisenä päivänä. Henkilökoh-
tainen huolto, suihku ja päivällinen, 
jonka jälkeen loppuilta lepoa. Illalla 
vielä suoritimme valmistelut seuraa-
vaa päivää varten. 

Keskiviikko 17.07: 
Toinen marssipäivä. Marssi alkoi 
0445. En saanut nukuttua yön aikana 
kuin 1–2 h, mutta aamuyöstä ei silti 
väsyttänyt. Ensimmäiset 20 km mars-
sista meni helposti. Sää oli mukavan 
viileä noin 18 astetta. 20 km jälkeen 
alkoi puutumisesta johtuva pistely 
jalkapohjissa. Tämä rajoitti hieman 
vauhtia. Päivästä jäi mieleen tanska-
lainen mies, joka tuli pyörätuolilla ohi 
sotilasasussa.   Hänelläkin oli reppu 
mukana (todennäköisesti myös pai-
noa siellä). Tämä oli niin vakuuttavaa, 
että se sai väkisinkin omat jalat reip-
paammin liikkeelle. Paikallisilta sai 
taas paljon kannustusta ja energiaa. 
Toinen päivä meni omalla painollaan 
ja suhteellisen samaa vauhtia kuin en-
simmäinenkin. 

39 km kertyi marssittua matkaa. 
Myöskään tänä päivänä ei ilmennyt 
isompia ongelmia. Etukäteen moni 

oli varoittanut, että toinen päivä olisi 
pahin. Mielestäni päivä ei ollut yhtään 
sen pahempi kuin edellinenkään. 

Torstai 18.07:
Aamu alkoi samoissa tunnelmissa 
kuin aikaisemmatkin marssipäivät. 
En ollut taaskaan saanut nukuttua 
kahta tuntia pidempään, mutta ei 
myöskään väsyttänyt. Moni sanoi, 
ettei ollut aamuisin ruokahalua, 
mutta itselle maistui campin ruoka. 
Oli myös todella tärkeää tankata 
energiaa, jotta jaksoi marssia. Kol-
mas marssipäivä oli mielestäni tähän 
mennessä selkeästi rankin. Päivän 
nimi oli seitsemän kukkulaa. Tämä 
tulee siitä, kun marssin aikana maasto 
oli vaihtelevaa ja ylitimme seitsemän 
erikokoista kukkulaa. Aiempina päi-
vinä oli ollut melko tasaista, mutta 
varsinkin ylämäet lisäsivät haastetta. 
Edellisenä päivänä koettu pistelypuu-
tuminen alkoi jo 15 km kohdalla ja 
jatkui loppuun asti. Esalla ongelmia 
tuotti jalkojen turpoaminen ja täs-
tä syystä oikean jalan kenkä alkoi 
tuskallisesti puristamaan varpaita. 
Mitään tämän vakavampaa ei kui-
tenkaan ilmennyt. Marssittavaa tuli 
41 km. Iltaisin leirissä monet nauttivat 
olutteltalla juomista ja myös pizzaa ja 
burgereita oli ostettavissa. Itse kui-
tenkin tiesin alkoholin pysäyttävän 
pienenkin palautumisen mitä kehossa 
alkaisi tapahtumaan, joten jätin sen 
suosiolla välistä. 

Perjantai 19.07
Viimeinen marssipäivä. Tänään mars-
sille sai lähteä tuntia aikaisemmin  

kuin muina päivinä, klo 0330 siis. Jo-
kaisena päivänä oli myös viimeinen 
mahdollinen lähtöaika ja se oli 1.5 h 
myöhemmin lähdöstä. Mikäli tähän ei 
ehtinyt niin katsottiin sinun myöhäs-
tyneen ja näin keskeyttäneen marssin. 
Pommiin nukkumisesta ei kuiten-
kaan ollut vaaraa, sillä suomalaisten 
teltassa alkoi heräämisestä johtuva 
melu jo hyvissä ajoin ennen sallittua 
lähtöä. Yö sujui samalla tavalla kuin 
edelliset enkä ollut nukkunut juuri 
lainkaan. Päättelin tämän johtuvan 
kehon stressitilasta ja jännityksestä ai-
na seuraavaan päivään. Kaduille pääs-
tyämme huomasimme, että tänään on 
”pääpäivä”. Jos edellisinä päivinä oli 
ollut paljon ihmisiä kannustamassa, 
oli nyt kaduilla ollut katsojien mää-
rä kasvanut entisestään. Mieliala oli 
korkealla, koska tiesimme jokaisen 
kilometrin olevan lähempänä maalia. 
Military rest -pisteitä oli viimeisenä 
päivänä kolme. Tämän lisäksi taukoi-
limme Esan kanssa mahdollisimman 
lyhyitä taukoja. Kuitenkin edellisten 
päivien kilometrit tuntuivat jaloissa ja 
taukojen tarve oli tiheämpi kuin edel-
lisinä päivinä. Yllättäen marssivauhti 
oli kuitenkin lähes sama kuin ensim-
mäisenä päivänä. Keskeyttäminen ei 
ollut vaihtoehto oikeastaan missään 
kohtaa marssia. Olisihan se ollut has-
sua maksaa satoja euroja marssista ja 
lähteä ulkomaille keskeyttämään se. 

Viimeiset 10 km tuntuivat mel-
keimpä loputtomilta. Emme tienneet 
tarkalleen missä maali sijaitsi. Mui-
na päivinä marssi oli aina päättynyt 
Camp Heumensoordiin, mutta ei 
tänään. Tästä odotuksesta johtuen 

marssi tuntuikin niin pitkältä.  Hen-
kisesti tiesimme kuitenkin, että pian 
ollaan maalissa ja edellisten päivien 
kilometrit eivät olleet menneet huk-
kaan, kunhan pääsee loppuun asti. So-
tilaiden maali sijaitsi Charlemagnessa 
isolla kentällä, johon oli pystytetty 
telttoja. Täällä luettiin viimeisen ker-
ran ranteessa ollut viivakoodi ja var-
mistettiin saman henkilön saapuneen 
maaliin kuin ensimmäisenä päivänä 
aloittikin. Kättelyiden jälkeen sai vih-
doin odotetun palkinnon: Vierdaag-
se ristin. Myös täällä yksi parhaista 
hetkistä oli, kun sai kaataa repussa 
olleet hiekat pois. Reppu keveni paljon 
ja se helpotti kävelemistä. Maalissa 
odotti myös makkara ja olut, mitkä 
maistuivat marssin jälkeen oikein 

hyvin. Pienen palautumisen jälkeen 
alkoi marssin viimeinen vaihe eli Via 
Gladiola. Yleisö kukitti marssijoita 
miekkaliljoilla, mikä johtaa juurensa 
antiikin Roomaan, jossa voitokkaita 
gladiaattoreita kunnioitettiin samalla 
tavalla. Itsekin sain oman miekkalil-
jan. Tämä viimeinen suora oli kuin 
edellisten päivien tunnelma x10. Tä-
mä on hetki, joka täytyy itse kokea. 

Olo marssin jälkeen oli sanoinku-
vailemattoman onnellinen ja voitiin 
olla ylpeä suorituksesta. Marssittavaa 
kertyi viimeisenä päivänä 43 km+ 
Via Gladiola. Ensimmäisenä päivä-
nä marssin aloitti 44702 marssijaa, 
maaliin pääsi 41235. Keskeyttäneitä 
oli siis 3467. 

Wilson Nuckols, joka alun perin 
ehdotti marssille lähtöä kommentoi 
marssia näin: ”Kokemus oli kerras-
saan eeppinen ja sanoinkuvailematon. 
Voin lämpimästi suositella marssia 
kaikille! Raskasta se oli, mutta hen-
kinen voitontunne reissun jälkeen on 
aivan älytön.”

Esa-Pekka Leppänen oli välittö-
mästi marssin jälkeen valmis lähte-
mään ensi vuonna uudelleen. Tämän 
myös moni oli tehnyt tänä vuonna, 
sillä meitä ensikertalaisia suoma-
laisten joukossa oli vähemmän kuin 
marssilla uudelleen olijoita. Itse kui-
tenkin vielä mietin haluanko lähteä 
kärsimään ensi vuonna uudelleen. 

Kersantti 
Anne Huomanen

Neljä vinkkiä Nijmegenin 
marssille osallistuvalle: 
1. Hanki vähintään 1 koko normaalia 
kengänkokoa isommat marssikengät 
(jalat turpoavat marssimisesta pal-
jonkin)
2.   Aloita harjoittelu ajoissa ja har-
joittele nousujohteisesti, noin 350–
500 km
3. Pakkaa lentokoneeseen käsimat-
katavaroihin marssivaatteet ja mat-
kusta marssikengissä (tämä siksi että 
ainakin välttämättömimmät tavarat 
tulevat varmasti perille) 
4. Varaudu ylittämään itsesi niin hen-
kisesti kuin fyysisesti. ”Marssi loppuu 
marssimalla”
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Tämä siis koski sissien ”perinne-
ryhmää”, joka kokoontui uuden 
uljaan portin P-paikalla, mistä 

siirryttiin Perinnetalolle, koska oli 
saapumiserä II/19:n LÄHEISTEN-
PÄIVÄ, ja me olimme jälleen tuke-
massa Kaartin rykmentin kiltaa to-
teuttamaan perinteinen ohjelma. En 
tiedä johtuuko se uudesta portista, 
kun ”spollari” kohteli meitä ystäväl-
lisesti, vai muistiko hän meitä talven 
päiviltä hauskoina huru-ukkoina.  
Joka tapauksessa tämä kuuden hen-
gen ryhmä siirtyi toiminta-alueelle, 
missä meitä odotti yllätys uuden suu-
ren edustusteltan muodossa ja sitten 
toinen: meidän rykmentin puolelta 
yhteyshenkilönä oleva yliluutnantti 
oli unohtanut hakea meille m/62:set 
varusvarastosta perjantaina. Onneksi 
ydinryhmällä oli omat, eli kolmella 
maastopuku ja yhdellä m/36. Yksi läh-
ti kotiin hakemaan oman m/05:sen 

Ilmoittautuminen lauantaina 
13.7.  klo 08.00 Uudenmaan 

Kaar tin Jääkärir ykmentin por tilla 
Santahaminassa.

ja sadeviitan viimeiselle. Kaikista 
haasteista selvittiin, myös ryhmän 
kokoamisesta, koska yhdessä vai-
heessa meitä oli vain kolme. Raken-
nettiin tukikohta ja laitettiin aseet 
asemiiksi. Tämän päivän muutta-
minen yksipäiväseksi näyttää tulleen 
vakituiseksi, koska tämä oli jo kolmas 
kerta. Meidän urakka alkoi siis klo 
10.00 heti Uudenmaan Jääkäripatal-
joonan komentaja everstiluutnantti 
Petri Toivosen tervetuliaispuheen jäl-
keen, missä hän kertoi tämän kahden 
tunnin vierailun ohjelmasta, johon 
sisältyi tutustuminen kasarmialuee-
seen ja perusyksikköön, missä voi ta-
vata yksiköiden henkilökuntaa. Myös 
taisteluvarusteisiin oli mahdollisuus 
tutustua. Perinnetalolla oli mahdol-
lisuus tutustua joukkoyksiköiden 
perinnenäyttelyyn, varusmiestrion 
jazzsahtavaan soittoon ja tietenkin 
sissien ylläpitämään tukikohtaan ja 

kaikkiin esillä olleisiin sodanaikaisiin 
aseisiin. Jääkäripataljoonan alokkaita 
oli 600 eli vieraita 1200.

Klo 13.00 oli sitten Kaartin Patal-
joonan komentaja everstiluutnantti 
Olli Järvisen vuoro toivottaa alok-
kaiden omaiset tervetulleeksi Santa-
haminaan. Ohjelma noudatti samaa 
kaavaa kuin Jääkäripataljoonalla 
ja vierailu päätyi klo 15.00, jolloin 
vieraat, jota oli myös nyt noin 1200, 
poistuivat saaresta. 

Teltassa esiteltiin myös kesäkuus-
sa alkanut 2JK/KaartJR:ssä Arjesta 
suorituskykyä –varusmieskerhoa, jo-
ka toteuttaa jojä-ratkaisun SPOLK:n 
tarpeeseen.

 Välillä suuta kuivasi, mutta hyvin 
selvittiin, kiitos hauskasti ja osaavasti 
suoritettu esitys. Suuret kiitokset mu-
kana olleille.

Teksti ja kuvat  
Christer Mikkonen

Oikealla:
Petri Toivonen 

ja allekirjoittanutAlla: Kiinnostustuneiden ruuhkaa sodanaikaisten aseiden esittelyyn

Maastotoimikunta tiedottaa:
Maastotoimikunta järjestää Lopella maasto- ja 
majoitusharjoitukset 9.11. Tarjolla on kevyttä 

liikuntaa oman kunnon mukaan ja rentoa oles-
kelua Sissien laavulla. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Sami Manner 040 839 0639

Metsäveljet  talkoissa 
Lopen laavulla.

Metsäveljet tekivät vuosittaisen 
huoltoretken Lopen laavulle. 
Halottiin keväällä kaadet-

tuja koivuja Loppiaistulia varten  

kuivumaan. Noin joka toinen vuosi 
oikaistaan laavun pohja nostamalla 
tunkkien avulla laavun etureunaa, 
sillä se painuu maan pehmeydestä 

johtuen alaspäin. Nyt nukkujat eivät 
valu laavusta ulos. 

Päätoimittaja
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Päivän valjettua Neuvostoliiton 
ilmavoimat osallistui taisteluun. 
Neuvostokoneet rynnäköivät 

noin 40:llä IL-2 maataistelukoneella 
Hirsikallion alueelle klo 10.40 ja tun-
tia myöhemmin 36 koneen voimalla 
Suurkylän satamaan, missä venäläiset 
upottivat jo kerran tuhottuja aluksia. 
Entisen vihollisen lentotuesta ei ollut 
mitään hyötyä suomalaisille, koska 
lentäjillä ei ollut tarkkaa kuvaa tilan-
teesta ja niin ensimmäinen hyökkäys 
keskeytti suomalaisten etenemisen. 
Toisen hyökkäyksen aikana oli me-
nossa neuvottelutauko. Taistelun 
jälkeen löydettiin Suurkylästä venä-
läisten pommituksessa kuolleiden 
suomalaisten ruumiita. Pian laivojen 
poistuttua ilma täyttyi venäläisten 
pommikoneiden jyrinästä, muo-
dostelma lensi kuitenkin saaren ohi 
länteen laivojen perään. Suurkylässä 
olevan radioryhmä ei ole vielä onnis-
tunut lähettämään tilanneilmoitusta 
ja Mecken vaatimus ilmatuesta, mikä 
hänelle oli luvattu, ei toteutunut, teki 
epätoivoiset viestimiehet mitä tahan-
sa, Tallinna ei antanut mitään kuit-
tausta. Vasta 15.9. klo 9.25 Itämeren 
amiraalin esikunta sai ensimmäisen 
ilmoituksen ja sekin Kiefferiltä ja 

Saksalaisten ahdinko
Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944

Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

siinä todettiin: - suomalaisten vas-
tarinta jatkuu, satama omissa kä-
sissä, tilanteesta maissa ei tietoa, 
seitsemästä alkaen ollut jatkuvasti 
neuvostoilmavoimien hyökkäyksiä. 
Noin 1400 miestä oli maissa sillan-
pääasemassa, joka oli vain 500 metriä 
syvä ja johon suomalaisten sataman 
lähellä oleva ilmatorjuntatykki aihe-
utti vaikeuksia. Saksalaisten tukena 
ollut Merivoimien tykistöpatterit 533 
ja 629 eivät enää olleet materiaalisesti 
ja henkisesti taistelukelpoisia. Puolen 
päivän tienolla saavat saksalaiset uut-
ta rohkeutta ja toivoa. He tuntevat, et-
tei heitä ole kokonaan jätetty pulaan, 
koska kolme saksalaista Me-109 hä-

vittäjää lentää saaren yli, palaa takai-
sin ja lähestyy uudelleen. Ilmeisesti 
ne etsivät ilmoitettuja maaleja joiden 
kimppuun olisi hyökättävä. Siitä pää-
tellen joku radiosanoma oli mennyt 
perille. Toivo vaihtui muutama mi-
nuutin kuluttua entistä suurempaan 
pettymykseen. Hävittäjät tiputtavat 
pari pommia saaren pohjoisosan met-
säalueelle missä ei mitään taisteluja 
käydä ja katoavat sitten. Ilmeisesti 
niillä oli vain tiedustelutehtävä, koska 
radiolla ilmoitetut tarkat koordinaa-
tit ei voinut olla tämän toiminnan 
perustana. Samaan aikaan ovat sak-
salaisten asemat sillanpään keskiloh-
kolla jo antaneet perään ja suoma-
laiset ovat jälleen suoraan Suurkylän 
yläpuolella olevalla kukkulalla, mistä 
jatkavat hyökkäystään. He työnsivät 
kiilan pohjoissiivellä ja keskustassa 
olevien saksalaisten väliin ja heidän 
iskunsa suuntautui suoraan niitä ta-
loja kohti, joihin komentaja Mecke 
oli sijoittanut komentopaikkansa. 
Hitaasti mutta varmasti he pääsivät 
eteenpäin. Saksalainen komentaja 
päättää vielä viimeisen kerran lähet-
tää uuden radiosanoman joka kuului: 
”Voin pitää puoliani vielä enintään 
kaksi tuntia.”  Radioaliupseeri, joka 
ottaa vastaan sanoman, kääntelehti 

C JJ  60v juhlaleiri 
25.-2 7.10. 2019

Nyt 60 v juhlavuoden kunniaksi 
on hieno mahdollisuus tutustua 
Combat Ju-Jutsuun. 

Leiri on avoin kaikille kamppailu-
lajien harrastajille.

Aihe: Harjoitellaan sovellettua käy-
tännönläheistä Ju-Jutsua aina   hätä-
varjelun periaatteista ampuma-aseella 
tapahtuvaan hallittuun voimankäyt-
töön asti.

Ikäraja: 18v

Paikka: Mikkelin varuskunta-alue / 
Jääkäritie 5, Mikkeli (Karkialampi)

Hinta: 98 eur, etukäteen tilille
Hinta sisältää: Harjoitukset myös 

ampumaradalla, ruokailut ja majoi-
tuksen Army Hostellissa   ( mikäli 
haluat majoitustiloihin petivaatteet 
ja pyyhkeen tulee 6,- lisäkustannus )

Harjoitusasu: Perinteinen budohar-
joittelussa käytettävä ki tai T-paita/ 
ohut pitkähihainen paita sekä liikun-
tahousut.

Ampumaradalla normi ratavarus-
tus. Muutoinkin on hyvä varautua 
myös ulkoharjoittelun mahdolli-
suuteen, jos vaikka tulisikin kauniit 
syyskelit.

Ohjelma:  

Pe 25.10.2019
• Saapuminen leirialueelle
• klo. 18–19.30 kuntotalo

harjoitukset sisätiloissa
 • Iltapala
• Majoitus +   sauna 

Army Hostel, 

La 26.10.2019
• Aamupala
• klo. 9–11.00 kuntotalo

harjoitukset sisätiloissa
• Lounas
• klo. 13.00–16.00 

ampumarataharjoitus 
(halukkaille)

• klo. 17.30–19 kuntotalo
harjoitukset sisätiloissa

• Päivällinen 
• Rantasauna 

Mikkelin Veteraanimaja

Su 27.10.2019
• Aamupala 
• klo. 10–12 kuntotalo

harjoitukset sisätiloissa
• Lounas / Leirin päätös

Tapahtuma toteutetaan yhteis-
työssä MPK:n kanssa.

Suomen Ju-Jutsuliitto tuottaa oman 
40 v juhlansa kunniaksi leirille Suo-
men Ju-Jutsun kehitykseen vaikut-
taneita valmentajia. Luvassa on siis 
laadukasta ja varsin mielenkiintoista 
harjoittelua hyvissä olosuhteissa ja 
todella pienellä kustannuksella.

Huom.   Ulkomaan kansalaisten tu-
lee toimittaa passikopio viimeistään 
2  vkoa ennen tapahtuman alkua 
allekirjoittaneelle, koska toimitaan 
varuskunta-alueella!

Kouluttajat ja aikataulut tarkentuvat 
vielä varmasti ennen leiriä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
löytyy netistä cjj.fi sivustolta.

Lisätietoja voi kysyä myös allekir-
joittaneelta.

Jori Ala-Keturi



Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ensisijaisesti sissispämmillä tulevalla lomakkeella pe 22.11.2019. mennessä. 
Voit ilmoittaa lomakkeella myös mahdollisen kuljettajasi, mikäli hän ei osallistu saunaan. Saat vahvistusil-
moituksen sähköpostiisi.

Mikäli ilmoittautuminen linkin kautta ei onnistu tai et saa vahvistusilmoitusta, ilmoittaudu tekstiviestillä Maria 
Vanoselle, puh. 0405964296. Tekstiviestistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

• sukunimi, • etunimet, • syntymäaika (ja mahdollinen • ajoneuvon rekisterinumero.)
Vaikka sinulla olisi kulkulupa varuskuntaan, ilmoittautuminen tarvitaan muona- ja juomavahvuuksien vuoksi. 

Perinteisesti juomahuollosta vastaavat kevään/kesän/syksyn aikana ylennetyt ja palkitut. Sinä, joka tunnet 
piston sydämessäsi ja tiedät velvollisuutesi, voit kertoa ilmoittautumislomakkeella, miten juomat saapuvat 

saunalle.
Juomien toimitusmaksu on 25 €, joka sisältää lavan alkoholipitoista juomaa sekä suoran toimituksen saunalle. 

Sissitili: FI04 4055 5610 000429

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 sähköpostilla Marialle 22.11. mennessä.

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 huo-

lehdithan omasta liikkumisestasi riittävän ajoissa.

Ongelmatilanteissa tai epäselvyyksissä ota yhteyttä: 
Maria Vanonen, puh. 040 596 4296

Tervetuloa saunomaa!
Maria & muut 

Huolto- ja kuljetustoimikunta

 JOULUSAUNA 2019
Stadin Sissien perinteinen joulusauna järjestetään Kaartin  

Jääkärirykmentin killan saunalla perjantaina 29.11.2019 klo 17.39–22.00.
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vaivautuneesti  ennen kuin ilmoit-
taa: ”Salakirjoitusavaimet on hävi-
tetty herra komentaja.” Mecke sei-
soo liikahtamatta hetken ja katsoo 
radioaliupseerinsa ja sanoo melkein 
leppoisasti ”Hyvä on.  Muistatteko 
lyhenteen joka merkitsee salakirjoi-
tusavaimet tuhottu?”  ”Kyllä herra 
komentaja”, vastasi radioaliupseeri. 
”Lähettäkää tätä lyhennettä sitten jat-
kuvasti. Se kertoo tarpeeksi, mikäli se 
otetaan jossakin vastaan.” Se jälkeen 
komentaja Mecke lähtee suomalaisen 
vastustajansa luokse, koska hän ha-
luaa pelastaa miehensä eikä mitään 
muuta. Hänellä on vielä käytettävissä 
yksi vahingoittumaton kuljetuslautta 
joka on ollut turvassa suomalaisten 
katvealueella. Tämä kuljetuslautta 
voisi ottaa 900–1000 miestä jos kuor-
mattaisiin äärimmilleen. Lisäksi on 
vielä pienet syöksyveneet. Tällaisen 
myönnytyksen aikaansaaminen on 
Mecken tarkoituksena kun hän seisoo 
Miettisen edessä. Suomalainen tor-
juu pyynnön kylmästi ja kohteliaasti. 
Sopimukseen ei päästy ja taistelu jat-
kuu. Saksalaisilla riittää ampumatar-
vikkeita vielä iltaan saakka.  Mecke 
tiedottaa yksikköjen päälliköille, että 
hän antautuu vasta pimeän tultua, 
koska näin voitaisiin turvata osalle 
miehille poistumisen saaresta yöai-
kaan käyttäen syöksyveneitä. Ilta oli 
tuskin pimentynyt, kun ne syöksy-
veneet, missä vielä oli polttoainetta, 
lähtivät kovaa vauhtia ulos rannasta, 
toinen toistensa perään.  Joidenkin 
jälkeen suomalaiset ampuivat, toiset 
he jättivät rauhaan. On jälleen kes-
kiyö ja taistelujen päivän päättyessä 
aseet Suursaaressa vaikenivat. Sak-
salaisten hyökkäys on epäonnistunut 
– sen oli pakko epäonnistua, koska 
sitä ei tuettu tehokkaasti, ei mereltä 
eikä ilmasta.

jatkuu

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

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen

sirkkis
Line

sirkkis
Line
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2019 . Maasto/
Johtaminen

Ammunta Sali Muu Tiedotus

Lokakuu • 18.10. Sissien  
60-vuotisjuhlat.  
Suomenlinnan juhlatila  
(Tenalji von Fersen)

• Sissisanomat 4/2019 
aineistopäivä 15.10

Marraskuu Lopen laavulla 
maasto ja majoi-
tusharjoitukset 
9.11. Lisätiedot ja 
ilmoittautumi-
set Sami Manner 
0408390639

Normivuorot • Syyskokous to 7.11.
• Sauna 29.11

Joulukuu Normivuorot • 24.12. Jouluaaton  
kunniavartio

 

Tammikuu Normivuorot

Helmikuu

Maaliskuu

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

SISSIKALENTERI

• 60- juhlaleiri  
Mikkelissä  
25.-27.10

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

• Kivääriharjoi-
tus Lopella 26.10.

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

• Nitrojen vuoro paril-
listen viikkojen keski-
viikkona klo 14–16 
Töölön radalla. 
Mukaan mahtuu 
muitakin 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.


