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IN MEMORIAM

ALAMERI Cecilia Hannele Margareta
ARPO Artturi Robert
HAAPALA Markku
HÄNNINEN Mirka Sarita
HELENIUS Lauri Tuomas
KARPPINEN Marko Johannes
KORHONEN Anu Eveliina
KUIVALAINEN Janne Petteri
MANNER Sami Ilari
MEHTO Henri Edvard
NORDGREN Magnus Valter Gabriel
PINOMAA Joonas Untamo
PITKÄNEN Kati Annukka
REPO Ilkka Olavi
ROPPONEN Pete Jaakko Juhani
SNÄLL Arvi Henrik
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Joskus Kari nähtiin kokouspöydänkin ääressä

Sissiosaston pitkäaikainen jäsen Kari
siirtyi taivaalliseen reserviin 15.8.2019
sairauden uuvuttamana. Kari opittiin
tuntemaan jämäkkänä ja rehtinä sissinä. Itsekin nuorena pahkiskävijänä
opin tuntemaan Karin itsepuolustusrastien läpipääsemättömänä lukkona
80-luvun alkupuoliskolla. Hän osallistui myös partion jäsenenä lukuisiin
maastoharjoituksiin ja oli viimeiseen
asti tuttu näky Sissien joulusaunassa
Santahaminassa. Kari osallistui myös
yli 30 kertaa jouluaaton kunniavartioon Sissien mukana ja kuului kolmen
Kannaksen kaivajiin hakien sankarivainajia isänmaan multiin.
Karin urheilu-ura oli monipuolinen. ”Välillä ammuttiin, joskus nyrkkeiltiin, mutta judo oli se, mikä vei
hänet mennessään. Kilpailuhenkisenä
Kari pääsi pitkälle, Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet, maaotteluedustukset mainitakseni. Aktiiviuran jälkeen Chikara sai Karista valmentajan
ja tappotreenien vetäjän. Karin siviiliura oli myös monipuolinen, hän toimi
mm. autokoulun opettajana, portsarina, taksin ratin takana ja lehtien
jakajana.” (Lainaus muistopuheesta
Karin siunaustilaisuudessa.)
Matti Huomanen.
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uosi 2019 lähestyy loppuaan ja tämä lehti on juhlavuoden viimeinen. Sisältönä
mm. raportti 60-vuotisjuhlista, Pahkis Protosta ja viimeinen juttu Suursaaren
jatkokertomukseen ja muita raportteja syksyn tapahtumista. Juhlavuosi on ollut
vilkas, nyt huilitaan hetki ja 2021 on Sissiosaston 60 -juhlien vuoro.
Oma aikani päätoimittajana toivottavasti päättyy, hakusessa on siis uusi päätoimittaja jatkamaan lehden toimittamista osana toimituskuntaa yhdessä lehden
taittajan kanssa. Jos olet kiinnostunut kehittämään Sissien tiedottamista, otathan
yhteyttä puheenjohtajiin. En myöskään jätä jatkajaani tyhjän päälle, avitan parin
ensimmäisen lehden kanssa.
Päätoimittaja
Matti Huomanen

Kari Jarl Johansson
22. 08. 1941 – 15. 08. 2019
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Pahkis 2020 18.-20.9. Varaa aika jo nyt.
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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!

T

ämä kirjoitus perustuu Sissien
60 v -juhlassa pitämääni esitykseen. Juhlat olivat ikimuistoiset.
Kiitos kaikille järjestäjille ja osanottajille! Haluan ottaa esiin muutaman
Stadin sisseille tärkeän seikan. Uskon
niistä johtuvan asemamme vapaaehtoisen maanpuolustuksen kovassa
ytimessä.

• Kaveria ei jätetä. Tämän periaatteen
koen konkreettisesti siinä, että kun
sissi pyytää apua toiselta sissiltä, tai
havaitaan avun tarvetta, sitä annetaan
enemmälti kyselemättä. Vastuu on siis
pyytäjällä. Kannattaakin harkita, mitä pyytää. Sen voi saadakin.

1 Perinne
Olemme osaltamme sota-aikojen ja
ns. vaaran vuosien haasteista selvinneiden miesten ja naisten perinteen
kantajia. Vasemmalla olevassa kuvassa näkyy veljeskansamme näkemys
oman maanpuolustuksensa jatkuvasta yhteydestä menneisyytensä kanssa.
Uskon, että olemme samoilla linjoilla.

2. Perustaminen
Kapteeni Yrjö Levikoski perusti yhteisömme 1959. Jatkamme edelleen
Levin viitoittamaa tietä. Hän oli sodankäynyt mies, vaatimaton fyysiseltä
varreltaan. Itä-Karjalan korvessa hän
oivalsi aseettoman lähitaistelun taitojen
arvon. Vastapuolen taistelijat olisivat hänet nujertaneet ilman lähetin konepistoolisarjaa. Siviiliin päästyään hän oli
perustamassa eri budolajien harrastuspiirejä ja loi Jiu-Jitsun koulutusjärjestelmän Sisseille. Pian toimintaan lisättiin
lyhyet ja pitkät jotokset, ammunta ja
viestitoiminta.

3. Periaatteet
Levi, perustajamme korosti aina Sissien
perusperiaatteita:
• Tähän joukkoon ei vain kuuluta, tähän on KUNNIA KUULUA. Harvassa
yhdistyksessä on näin voimakas yhteishenki. Sissit panevat itsensä likoon itseään säästämättä, ja usein enemmälti
miettimättä. Jos isänmaa kutsuu, me
menemme.
• Olemme kaikki samanlaisia pullaisia arvoon, säätyyn, näköön ja kokon
katsomatta sekä sinuja keskenämme.
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4. Lopuksi
vielä kuva partio Hartikaisen miehistä. Näiden ja kaltaistensa sissien
ansiosta voimme juhlia ja toimia
huomenna. Kapteeni Mauri Hartikaisen johtama nelihenkinen Osasto
Hartikainen lähti jatkosodan aikana
vuonna 1942 ilmavoimien lähettämänä kaukopartiomatkalle vihollislinjojen taakse noin 100 km päähän. Retki
kesti 52 vrk, ja matkaa kertyi yli 500
km. Muona loppui 3 viikon kuluttua.
Sitten metsästettiin. Tarkoituksena oli
tutkia vihollisten lentokenttien toimintaa. He selvisivät ilman tappioita
ja tehtävänsä suorittaneina. Kovia
poikia.

Concordia res parvae
crescunt

O

tsikon juhlavan kuuloinen
latinankielinen lause, jonka
voi bongata myös Ateneumin
julkisivusta sisältää varsin toden ajatuksen: Sopusoinnussa pienet asiat
kasvavat. Aforismin loppuosa jota ei
Ateneumin seinään ole mahdutettu
kertoo myös vaihtoehdon: Discordia
maximae dilabuntur, eli riidellessä
isotkin kaatuvat.
Meillä suomalaisilla on pitkä perinne yhteistoiminnasta. Olemme olleet
kaukaa historiasta asti tilanteessa,
jossa pienen maan resurssit on ollut
kriisissä pakko yhdistää olemassaolon
varmistamiseksi. Sama tapa on jatkunut siviilioloissakin.
Yhteistyö on päivän teema. Toinen kattojärjestöistämme eli HRUP
valitsi toimintansa painopisteeksi
juuri yhdistysten välisen yhteistyön
– jos joku järjestää tapahtuman tai
toimintaa, sen olisi hyvä olla tarjolla
myös naapuriyhdistyksille. Ja sama
toki vastavuoroisena - tämä on hyvä
myös meidän muistaa tapahtumia
suunnitellessamme.
Myös MPK:lla on ensi vuonna uusi rooli vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä, johon kuuluu tiivis
yhteistyö Puolustusvoimien kanssa.
Samaten Sissien sidosryhmäsuhteet
muuttuvat kolmiossa PV-MPK-Sissit.

Sisseille yhteistoiminta on vanha
juttu jo vuodesta 1961, jolloin Sissiosasto ja Sissikerho päättivät toimia
yhtenä virtuaaliyhdistyksenä, nykypäivän termiä käyttääkseni. Yrjö
Levikosken periaatteita noudattaen
olemme olleet käytännössä yksi yhtenäinen joukko. Jatkamme yhteistyötä
ja viemme hyväksi havaittuja toimintatapoja ympäristöömme.
Sissien syysvuosikokouksessa 7.11.
hyväksytty toimintasuunnitelma
vuodelle 2020 sisältää paljon tuttua
toimintaa, mutta myös jotain uutta.
Vuoden 2020 painopistealueiksi valittiin Pahkiksen jatkuvuuden varmistamisen ja toisena jäsenistön aktivointi, jossa tavoite on huiman kuuloiset +50%. Tavoite ei kuitenkaan ole
mahdoton saavuttaa: jos oletetaan että
nyt noin 100 sissiä osallistuu tapahtumiimme vuoden mittaan, tarvitaan
vain 50 uuden jäsenen mukaantuloa
tämän saavuttamiseksi. MIelestäni
aivan realistinen tavoite!
Mitä Pahkiksen jatkuvuuden varmistamiseen tulee, elämme jännittäviä aikoja. Ensi vuoden aikana selviää
millainen on Pahkis 2020 – PahkisProton (2019) kehittämisessä on tehty
erinomaisen hyvää työtä ja uskon että
tältä pohjalta syntyy vielä entistäkin
ehompi tapahtuma.

Kollega Aarnen ja allekirjoittaneen
kolmannet ja viimeiset vuotemme
Kerhon/Osaston puheenjohtajana
alkavat tammikuun alussa. Kiitos
luottamuksesta ja yhteistyöstä - tapahtumissa tavataan!
Tommi
P.S. Lämmin kiitos vielä kaikille teille,
jotka olitte tekemässä Kerhon 60-vuotisjuhlista ainutkertaista tapahtumaa!
P.P.S. Kiitos panoksestanne Sissien hyväksi myös teille, jotka jäätte
parlamentista täysin palvelleina
sivuun!

I

sänmaan puolustajat: Olen ylpeä
saadessani tänään itsekin onnitella
työn merkeissä hetken juhlivaa Sissiyhteisöä.
Maanpuolustusterveisin
Urho Ilmonen
Kunniapuheenjohtaja
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Sissikerho 60 vuotta
S

tadin Sissit juhlivat kuusikymmenvuotista taivaltaan 18.10.

Päivätilaisuuteen Ravintola Kaartiin
oli kutsuttu Stadin Sissien entiset puheenjohtajat, vielä elossa olevat perustajajäsenet, veljeskerhojen edustajia ja
muiden sidosryhmien edustajia. Yhteistyökumppaniamme KAARTJR:ä
edusti evl Mika Kavén. Huomionosoituksina saatiin mm. viirejä, telamiinan pienoismalli ja 600 ysimillisen
patruunaa.
Entinen Kaartin kasarmi olikin
mitä soveliain paikka juhlia Sissejä,
koska juuri sieltä Sissien toimintakin
alkoi vuonna 1959, ju-jutsuharjoitusten merkeissä.

Juhlassa ojennettiin Sissien korkein
huomionosoitus, miekka nro 14 maj
Jarno Skogmanille 30-vuotisesta panostuksesta sissien toimintaan. Jarno
on toiminut uransa aikana lähes kaikissa mahdollisissa tehtävissä Sissien
organisaatiossa. Hänen asennettaan
kuvastaa se, että kun taannoin kaivattiin lyhyellä varoitusajalla Pahkikselle
vetäjää, Jarno ei miettinyt minuuttiakaan ennen hyppäämistään lennosta
haastavaan tehtävään.
Puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen lähetti oman tervehdyksensä juhliville sisseille. Hän
oli useiden sissien kanssa tekemisissä
kapteenina toimiessaan erikoisjoukkojen kouluttajana -80 luvulla. Yhteys
häneen säilyi monilla silloin mukana
olleilla vuosikausia eteenpäin.
Tervehdys kokonaisuudessaan tämän jutun lopussa.
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Iltajuhlaa vietettiin Suomenlinnassa Tenalji von Fersenin tunnelmallisissa tiloissa liki satapäisellä joukolla
sissejä seuralaisineen. Tilaisuuden
avasi Wanhan Warusväen äksiisinäytös huilunsoiton säestäessä tulomarssia. Pieni sateen ropina ei onneksi kastellut ruutia, joten saatiin

erittäin näyttävät mustaruutisavuiset kunnialaukaukset juhlivalle
kerholle.
Maittavan illallisen jälkeen
KAARTJR varusmiessoittokunta
viihdytti juhlakansaa illan mittaan.
Viimeiset juhlijat ehtivät hyvin viimeiseen lauttaan kohti keskustaa.
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Myös iltajuhlassa palkittiin ansioituneita; vasemmalta oikealle: Antti Brax, Aarne Björklund, Tommi Saikkonen, Jarno Skogman, Jouni Nylén,
Perttu Turku, Vesa Vepsä, Hannu Ruotsalainen, Sami Manner, Sami Köykkä, Jarkko Kontiainen

Sissien toiminnan perustana on ollut
alusta asti perustajansa, sodan käyneen kapteeni evp Yrjö Levikosken
ajatus yhdessä toimimisesta, arvoon
katsomatta. Leviä lainataksemme:
”Olemme kaikki samanlaisia pulliaisia sotilasarvoon katsomatta”. Tätä ajatusta kehitettiin perustamalla
nykynimellä toimiva Sissiosasto aliupseereille ja miehistön jäsenille pari
vuotta myöhemmin. Muodollisesti
nämä yhdistykset ovat erillisiä, mutta toiminnallisesti ja organitorisesti
puhutaan Stadin Sisseistä. Toimintaa
johtaa yhteiselin nimeltään sissi
parlamentti, jossa on edustajia tasavertaisesti molemmista yhdistyksistä.
Puhetta johtavat vuorotellen Sissikerhon puheenjohtaja ja Sissiosaston
puheenjohtaja.
Kahdesta eri yhdistyksestä on toki
se etu, että Sissiosaston 60-vuotista
taivalta päästään juhlimaan vuonna
2021. Sitä odotellessa, toiminta jatkuu
täydellä vauhdilla!
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Tietoja Stadin Sisseistä:
Stadin Sissit on tänäkin päivänä vireä, monipuolinen yhdistys, jossa
noin (jäsenmäärä) harjoittelee jatkuvasti ammuntaa, itsepuolustusta,
johtamistaitoja, viestiä, huoltoa sekä
maastotaitoja. Tavoitteena on kehittää jäsenten maanpuolustustaitoa ja
siinä samalla -tahtoa, ja tehdä heistä
kaikista Isänmaan puolustajia. Stadin
Sisseihin on kunnia kuulua, ja uusia
jäseniä otetaan vastaan. www.stadinsissit.fi

60-vuotisjuhlissa palkitut
Sissikerho kunniamiekka
nro
14		 Skogman Jarno
2019
			
SISSIANSIOMITALI soljen kera
71		 Brax Antti
2019
72		 Nylen Jouni
2019
73		 Huovinen Matti
2019
		
SISSIANSIOMITALI
97		 Stranden Teo
2019
98		 Turku Perttu
2019
			
RUL hopeinen am
		 Brax Antti
2019
		 Helenius Lauri
2019
		 Hotakainen Sami
2019
		 Jokinen Sampo
2019
		 Keinänen Antti
2019
		 Vepsä Vesa
2019
			
RUL pronssinen am
		 Köykkä Sami
2019
		 Manner Sami
2019
		 Ruotsalainen Hannu
2019
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PahkisProto 2019
– kohti uutta aikakautta

L

ähtö vuoden 2019 Pahkikseen oli
hieman erilaisempi verrattuna
aiempiin vuosiin. Taustalla oli
edeltävänä vuonna tehdyt uudet
tulkinnat vanhoista laeista, ja lisäksi
uutta lainsäädäntöä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen saralle oltiin
pa ra i k aa säätä mässä. Edel lä
mainituista seikoista ja Pahkiksen
SOTVA-statuksesta (Sotilaallisia
valmiuksia palveleva harjoitus) johtuen

ei puolustusvoimat tukenut harjoitusta
enää taisteluvälinemateriaaleilla. Tämä
luonnollisesti aiheutti suunnitteluun
omia haasteitaan. Näitä haasteita
vastaan taistelemaan saimme kerättyä
pienen, mutta toimintavalmiin joukon
harjoitusta suunnittelemaan.
Kimmo Kaunisvaaran, Markus
Karilan ja Mika Leivon kanssa
aloimme työstää harjoitusta keväällä
ja saimmekin Pahkis-JOPO:lta

tähän työhön vapaat kädet, mistä
kiitokset heille. Muuttuneessa
tilanteessa lähdimme rohkeasti
viemään ”PahkisProto 2019”-nimellä
kulkenutta projektia eteenpäin
kantavana ajatuksena uudistaminen
kohti PAIKP-viitekehystä, ottaen
kuitenkin mukaan mielestämme
positiiviset asiat menneestä.
Meille isoja teemoja tässä
suu n nit teluprosessissa ol ivat

valmistelutyömäärän keventäminen,
harjoituksen vieminen vielä aiempaa
enemmän kohti harmaan vaiheen
toimintaa ja koulutuksellisuuden
painottaminen suhteessa kilpailuun.
Jälkimmäisenä mainittua tuotiin
harjoituksessa esille siten, että
osastot olivat viime vuosista
poiketen samalla puolella toimivia
naapurijoukkoja ja pääsivät tehtävissä
harjoittelemaan yhteistoimintaa.
Yhteistoiminnan harjoittelu on
etenkin reserviläistoiminnassa melko
vähäistä, kun otetaan huomioon
hyvän yhteistoiminnan merkitys
osana toimivaa sotajoukkoa. Tätä
on mielestämme syytä harjoitella
tulevaisuudessa vielä enemmän, ja
harjoitusosastot kokivat muutoksen
esimerkiksi harjoituksen yhteishengen
kannalta erittäin positiivisena
seikkana.
Saimme onnistuneesti kevennettyä
valmisteluprosessia monilla eri
keinoilla, ja harjoitusosastojen
(ruskea & vihreä) johto koki erittäin
positiiviseksi muutokseksi sen,
etteivät he joutuneet työstämään
erilaisia suunnitelmia ja käskyjä useita
kuukausia, vaan heidän tehtävänsä
ennen harjoitusta oli yksinkertaisesti
kerätä oma joukko kasaan ja saada se
Vekaranjärvelle käskettynä aikana.
Positiivista palautetta keräsi myös
itse harjoituksessa perjantaina
järjestett y koulutusosio, jota
pidennettiin ajallisesti aiempaan
verrattuna. Koulutusosio sisälsi

johtamisen/suunnittelun, ensiavun,
Arjen Välineet-viestijärjestelmän,
ase- ja muun kaluston sekä
pioneeritoiminnan koulutusta.
Lisäksi lauantaina osastot saivat
vielä koulutusta voimankäytön
perusteista. Kouluttajina toimivat
oman aihealueensa piinkovat
ammattilaiset, ja suuri kiitos tämän
osion onnistumisesta kuuluukin
heille!
Harjoituksen soveltava osio sisälsi
vanhoille Pahkis-kävijöille tuttuja
elementtejä: alueen ja kohteen tiedustelua, ensiapua, tiestön valvontaa
sekä etsintä- ja kiinniottotehtävän.
Tehtävien määrää pienennettiin
hieman, ja tausta-ajatuksena tälle
oli kaksi näkökulmaa: yhtäältä halusimme rauhoittaa kullekin tehtävälle
riittävä aika tehtävän suorittamiselle
ja toisaalta halusimme jättää aikatauluun väljyyttä ”sodan kitkalle”. Tämä
osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä
tuota väljyyttä tarvittiin pienien koordinaattihaasteiden myötä lauantaina.
Harjoitus saatiin kuitenkin vietyä onnistuneesti loppuun ja tehtävät suoritetuiksi ilman henkilö- tai materiaalitappioita, mistä täytyy vuorostaan
antaa osallistujille iso kiitos.
Pahkis-harjoitus oli myös tänä
vuonna osa PVTUTKL:n Arjen
Välineet-projektia, ja rakensimmekin
viestijärjestelmämme täysin arjen
välineiden päälle. Kokeilu oli
kokonaisuudessaan onnistunut
ja opet tavainen. Järjestelmä

toimi pääasiassa todella hienosti,
eikä Pahkikselle yleensä kovin
tavaramerkinomaisesti kuuluvia
viestiongelmia ollut, vaan viestit
ja tiedot kulkivat erittäin hyvin.
Luonnollisesti haasteitakin oli,
ja niistä saimme arvokasta oppia
tulevaa ajatellen. Erityiskiitos
viestijärjestelmän toimivuudesta
kuuluu Benjam Grönmarkille, joka
ystävänsä kanssa käytti merkittävän
määrän aikaa ja vaivaa ennen
harjoitusta rakentaakseen toimivan
viestijärjestelmän, joka vielä kaiken
lisäksi täy ttää ajatuksellisesti
puolust usvoi m ien sta nd a rd it
tietoturvallisuuden osalta.
Harjoitus oli kokonaisuudessaan
onnistunut. Saimme palautteen perusteella luotua harjoituksesta kiinnostavan huolimatta tietyistä materiaalipuutteista. Toimivien johtajien
johtamissuoritukset, harjoitus- ja
koulutussisältö, uuden Arjen Välineet-viestintäjärjestelmän käyttö sekä
harjoituksen yhteishenki vain muutamia hyviä palautteita saaneita harjoituksen osia mainitakseni. Kehittämisen varaa jäi tiedotuksessa ennen
harjoitusta ja tähän täytyykin pohtia
parannuskeinoja tulevalle vuodelle.
Nyt onkin aika perata mennyt
projekti, ja sen tuomat ajatukset
tiheällä kammalla ja siirtää nämä
ajatukset seuraavalle johtoryhmälle,
joka lähtee viemään ikiliikkujan
lailla kulkevaa Pahkis-junaa kohti
vuoden 2020 Pahkis-harjoitusta,
jotta siitä tulee ensi vuoden paras
Pahkis. Suurkiitokset Kimmolle,
Markukselle, Mikalle, Aatsille,
Benjamille sekä muille harjoituksen
järjestelyissä mukana olleille. Ilman
teitä ei olisi ollut mahdollista tehdä
PahkisProto2019-harjoituksesta näin
onnistunutta ja tämän vuoden parasta
Pahkista.
Henri Nousiainen
PahkisProto 2019 johtaja
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Osasto
Ruskea

Harmautta ja
pahvilaatikkoja,
Pahkis 2019
Vihrein silmin
P

artiotiedustelutehtävältä tullut
partionjohtaja saapuu johtoteltallemme ja näyttää minulle kuvaa
pahvilaatikosta, jossa on numeroita,
jotka osoittautuvat MGRS-koordinaateiksi. On säkkipimeä syyskuun
yö johtoteltallamme Vekaranjärven
harjoitusmaastossa. Katsomme viestipäällikköni kanssa toisiamme silmiin
ja tajuamme jotain, mitä numerot
yrittävät meille kertoa.
Vuonna 2019 Pahkiksen suunnitteluun käyttämämme aika oli paljon
edellisiä vuosia lyhyempi, joka mielestämme oli tervetullut asia. Jännitys
tiivistyi suunnitteluvaiheen ollessa
vasta harjoituksen aloituspäivänä.
Tilannetietomme perjantaiaamuna varuskuntaan saapuessa on yhtä
vähäistä kuin muillakin osastomme
jäsenillä.
Aamu meni koulutusosioissa ja
osaston varustamisessa. Prototyyppiharjoituksen uutena aspektina tulivat
aseettomuus ja viestiverkko älypuhelimia hyväksikäyttäen, harmaan
vaiheen, poliittisen painostuksen
ja vieraan valtion tai tunnistamattomien erikoisjoukkojen häirinnän
vaikutuksen alla. Kehityskulun ensiaskeleet lähtivät viestinnän kannalta
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mielestämme hyvään suuntaan. Viestinvälityksen nopeus ja viestivälineiden keveys osaston materiaalissa helpottivat toimintaa. Kiitos harjoituksen viestipäällikölle viestinnän toteutuksesta. Aseettomuus harjoituksen
harmaan vaiheen kehystarinan mukaan ei tuottanut yllätyksekseni ”harmaita hiuksia” urheille sisseillemme.
Koulutuksista sekä tehtävärasteista viikonlopun aikana sain erittäin
hyvät palautteet. Haluan kiittää
harjoitukseen päässeitä ammattilaisia
ja panostustanne sissien kouluttamiseksi.
Koordinaatit. ”Sehän on beitti!
(houkute)”; tokaisi viestipäällikköni
tajuttuaan kanssani samaan aikaan
asian laidan. Nauroimme ja samaan
aikaan mietimme; älä tee liikaa analyysia. Koordinaatit sekä pahvilaatikon kannesta, että virka-apupyyntötehtävältä löydetyt samanmoiset
johtivat pisteeseen, jossa meidän yksi
ryhmämme oli parasta-aikaa tiedustelemassa kohdetta. Olimme analysoineet tilanteen olevan mahdollisesti
paikka, jossa voisimme viholliseen
vaikuttaa koko joukollamme. Isommin reagoimatta käskimme ryhmän
tiedustella aluetta tarkasti. Saimme
nopean viestinvälityksen ansiosta
välitöntä tietoa alueesta ja kuulimme
sen olevan tyhjä. Älynväläys tapahtui samaan aikaan juuri sen ansiosta,
että saimme operaatiokeskukselta

varoituksia erikoisjoukkojen ollessa
alueella ja pyrimme löytämään mahdollisesti lisää pahvilaatikkoja. Myös
ruskea osasto oli saanut samat koordinaatit, saimme tietää ollessamme
tänä vuonna yhteistyössä. Aikaisemmin päivällä tämä samainen ryhmä
oli joutunut tuntemattoman neljän
miehen kuvaamaksi ja selkeän tiedustelun alaiseksi. Myös tähystystiedustelua suorittanut ruskealta alistettu
ryhmäämme kohtasi aggressiivista
tiedustelua tuntemattomalta osapuolelta.
Eteenpäin tunteja tiedustelua ja
aluevalvontaa, olemme saapuneet
osastomme y-pisteelle, josta lähdemme iskemään kohti vihollista.
Suunnittelun, hyökkäämisen ja
onnistumisten ja epäonnistumisen
jälkeen voin todeta vahvasti oppimien
yksinkertaisten asioiden sisällön. Suomalaisessa metsämaastossa miehiä
johdetaan partiokoossa. Kun ensimmäinen laukaus on lähetetty ilmoille,
on suuri mahdollisuus, että suunnitelmat ja tilanne muuttuu sekunneissa.
Tilanne jatkuu pikamarssilla kohti
kiinniottotehtävää ja suunnistamista kohti päätöstä. Ihailen tapaa, jolla
näin suunnistajaparin toimivan osaston kärjessä juostessamme; edessä
oleva käytti kompassisuuntaa ja takana oleva luki karttaa ohjaten kärkeä
oikeaan uria välttäen.
Kiitos kaikille osastomme jäsenille
ja järjestävälle osalle uuden prototyypin luomisesta ja toteuttamisesta.
Odotamme innolla uutta harjoitusaluetta vuonna 2020 sekä toteutuvia
ammuntoja harjoituksen yhteydessä.
Kiitos!
Vihreän Osaston johtaja
Ylikersantti Harri Hakomäki

T

änä vuonna osastojen ei tarvinnut suunnitella tulevia tehtäviään
etukäteen, joten isoin työ oli osaston
taistelijoiden rekrytointi mukaan
harjoitukseen. Peruuntumisiakin tuli
jonkin verran vielä syyskuun aikana,
mutta onneksi Osasto Vihreä lainasi
meille puolikkaan ryhmän, jolloin
pääsimme harjoitukseen joukkueen
kokoisena. Osastot toimivatkin tänä
vuonna yhteistyössä pelaten saman
paikallispataljoonan kahta tiedustelujoukkuetta.
Harjoitus käynnistyi perjantaiaamuna taistelijoiden varustamisella. Tämän jälkeen osaston johto teki
kouluttajien opastuksella suunnitelmat tiedustelutoiminnasta samalla
kun ryhmien taistelijat kiersivät

rastikoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen kaikki ryhmät lähtivät suorittamaan aluetiedustelua omille sektoreilleen samalla kun osaston komentopaikka perustettiin karttatiedustelun
tuloksena valikoidulle alueelle. Ryhmien tiedusteluretket alkoivat tuottaa
tiedustelutietoa, ja maastosta löytyi
useampi kohde, joiden ympäristössä
oli epäilyttävän paljon tuntemattomien siviilien liikettä ja toimintaa.
Johtopartion toiminta komentopaikalla alkoi hieman kankeasti, ja
viestien salaaminen arjen välineitä
käyttäen oli hidasta. Toiminta kuitenkin kehittyi tasaisesti harjoituksen
edetessä, ja lopulta viestittely sujuikin
hyvin.
Kaikki ryhmät saivat tehtäviensä
lomassa muutaman tunnin lepoaikaa ennen lauantaisen aamun sarastamista. Yön aikana saimme käskyt
kahdesta virka-aputehtävästä, joita
ryhmät lähtivät toteuttamaan yhdessä. Nämä tehtävät olivat käytännössä koulutusrasteja, ja osallistujien
mukaan ne olivat erittäin hyvin toteutettuja. Molempien osastojen piti
lähettää myös yksi tiedustelupartio
tehtävälle toistensa alaisuuteen. Tämä
oli hyvää harjoitusta osastojen välisen
kommunikoinnin ja yhteistyön kehittämiseksi.
Virka-aputehtävien viranomaiset
jakoivat meille ”mielenkiintoiset”
karttakoordinaatit, joita tiedustelemaan lähetettiin kaksi ryhmää. Kohteen pohjoispuolelta löytyikin hieman
yllättäen varusmiesten perustama tukikohta. Ryhmät kutsuttiin takaisin,

ja pian saimme uudet koordinaatit
vastuualueemme eteläosasta. Illan ja
yön aikana tiedusteluryhmät löysivät
alueella tuntemattomien hallussa olevan leirin, joka oli myös hyvin vartioituna. Droonilla tehty ilmatiedustelu paljasti, että leirissä majaili myös
keltaisen osapuolen varakomentaja.
Saimme yöllä käskyn tehdä suunnitelmat iskulle, jossa kyseinen komentaja
kaapattaisiin. Kävimme esittämässä
suunnitelman poliisiviranomaiselle
Y-pisteellä. Suunnitelma hiottiin viranomaisen avustuksella parempaan
malliin, minkä jälkeen koko osasto
herätettiin purkamaan komentopaikka kasaan. Tätä seurasi aamuöinen
marssi etelään tehtäväalueelle, jossa
valmistauduimme iskun suorittamiseen.
Isku oli käytännössä kolmiosainen
sota värikuula-aseilla. Ensiksi tehtiin
isku kohteelle, sitten kohdehenkilöä
ajettiin takaa maastossa ja lopuksi
tulitaisteluun päättynyt kiinniotto,
jossa kovaa vastarintaa tehnyt kohdehenkilö lopulta tuhottiin. Tämän
jälkeen harjoituksen viimeisenä tehtävänä oli pikamarssi toiminta-alueelta
takaisin Varuskuntaan, jossa kaluston
ja varusteiden palautus alkoi.
Harjoitus oli itselleni erittäin
opettavainen, koska komentopaikkatoimintaa on tullut tehtyä melko
vähän. Arjen välineiden käyttö oli
ehdottomasti askel oikeaan suuntaan,
ja niiden käyttöä tulevaisuudessa kannattaa ehdottomasti jatkaa.
Herkko Pirkkalainen, 21.10.2019.
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Pahkisproto-19 voimankäyttörasti

voimankäyttöpuoli edellä. Harjoittelijoilla oli silminnähden hauskaa, vaikka vakavia asioita harjoiteltiinkin.
Tekeminen oli kaikilla ryhmillä kokonaisuutena varsin hyvää, vammoilta vältyttiin ja suullinen palautekin oli
erinomaista.
Kouluttajat Jori ja Antti M tekivät
pitkän päivän. Toiminta oli kuitenkin
harjoituksen johdon taholta rytmitetty todella järkevästi ja salin perinteitä kunnioittava gourmet-osuuskin
saatiin suht’ rauhassa akkuja ladaten
nautituksi. Rankasta päivästä jäi todella positiivinen olo.

Sijoittautuminen, etäisyys
ja sektori hallintaan

Oheiset kuvat kertokoon sissihenkisestä tapahtumasta lisää.

Harjoittelu on hauskaa

P

oikkeuksellisesti Pahkiksen salirasti toteutettiin tänä vuonna
koulutuspohjaisesti.
Ratkaisu osoittautui erittäin hyväksi ja turvalliseksi. Aikaisempina
vuosina on salirastia juonittu mitä
ihmeellisempien skenaarioiden kautta, jotta yllättävissä tilanteissa tehdyt
rastisuoritukset olisivat rastipossuille
ja yli-innokkaille suorittajille jokseenkin turvallisia sekä pisteytettävissä
kilpailuhengessä. Nyt painopiste oli
siis siirtynyt kilpailemisesta oppimiseen tai jo opitun vahvistamiseen.
Lauantaina kauniissa syyssäässä
pidettyyn koulutukseen osallistujat

jaettiin 8–12 hengen partioihin. Näin
2h tunnin tiiviit koulutussetit saatiin
hyvin kontrolloitua ja koulutettavat saivat jatkuvasti suorituspalautetta.
Koulutuksen aiheena oli ihmisvirran tarkastaminen ja mahdolliset
voimankäyttötilanteet. Koulutustavoitteena oli, että oppilas ymmärtää
lainmukaisen toiminnan perusteet
ja ryhmätoiminnan tärkeyden,
osaa turvatarkastuksen perusteet ja
käskyttämisen sekä saa tuntumaa
Suomen lainmukaiseen voimankäyttöön.
Oppiminen pyrittiin toteuttamaan
tekemisen ja kokemisen kautta. Har-

Kohtaamisia syksyisessä metsässä
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joitteet valittiin siten, että ne vahvistivat ja väistämättä todistivat lyhyesti
selostettuja laki- ja strategia-asioita.
Koulutettavat osoittautuivat erittäin
vastaanottavaisiksi ja lähtötasoltaan
tähän harjoitteluun sopivaksi materiaaliksi. Näin koulutussisältöäkään ei
tarvinnut lennossa muuttaa suunnitellusta. Salin peruskoulutusvälineistöä jatkettiin sissimäisesti hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden varastoja. Kiitokset Suomen turvaprojektit
ja yritysturvallisuus.fi.
Combat Ju-Jutsu osoitti konseptina taas voimansa. Nyt mentiin vain

Turvallinen voimankäytön harjoittelu vaatii tarkkaa ohjausta

Turve tutuksi

Toimintavarmuutta kilpailemalla

Yhdessä turvallisemmin

Meritähtiä metsässä
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Lyhgäne 19

O

n sunnuntai yö kesäkuussa. Kello on noin puoli kaksi. Aurinko
on juuri nousemassa luoden lumoavan kajon järven pintaan. Vedän
märkäpuvun vetoketjun kiinni. Kiinnitän pelastusliivini. Ja päätän olla
valmis. Kohta saapuu ensimmäinen
partio aloittamaan loppujuoksun.
Loppujuoksu koostuu tällä kertaa
veitsen heitosta, vesiesteradasta, pikataipaleesta ja muutamasta esteestä.
Ensimmäinen partio saapuu loppujuoksun aloituspisteelle ja luovuttaa
valmistellun tiedusteluraportin. Olosuhteisiin nähden partio on hyvässä
kunnossa.
Taival on aloitettu torstai-iltana
Padasjoen koulutuskeskuksen pihapiiristä. Tuossa vaiheessa partiolle
on lyöty kartta käteen ja annettu ensimmäinen piste, johon partion tulee
suoriutua käsketyssä ajassa. Koko
harjoitus noudattaa samaa kaavaa.
Suunnistetaan pisteeltä pisteelle ja
pisteellä joko suoritetaan tehtävä tai
vastaanotetaan koulutusta. Lyhgäne
pyrkii valmistamaan osallistujiaan
ulkomaisiin sotilastaitokilpailuihin.
Harjoituksessa pyritään noudattamaan löyhästi erityisesti Admiral
Pitka Recon Challengen henkeä ja
kaavaa. Tehtävistä on pyritty luo-
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maan juuri niin hämäriä, kun ne
yleensä Virossa ovat. Tehtävät sisältävät muun muassa taisteluensiapua,
viestivälineitä ja viestien lähettämistä, tunnistamista, räjähdetietoutta
ja ammuntaa. Tehtävillä on lähtökohtaisesti tiukka aikaraja, jonka
jälkeen suoritus keskeytetään. Reitti
itsessään on haastava ja vallitsevat
sääolosuhteet ovat tehneet siitä vielä
haastavamman. Harjoitukselle osui
melko helteiset olosuhteet ja Padasjoen maasto on hetkittäin haastavat
kulkea. Reitille osui myös runsaasti soita ja ylitettäviä vesistöjä, niin
omatoimisesti kuin tehtävämuotoisina ylityksinäkin. Kahden ja puolen vuorokauden aikana on taitettu
matkaa noin kahdeksankymmentä
kilometriä, sekä suoritettu tähän
päälle tiedustelutehtävä.
Tänä vuonna harjoitusta suunnitellessa teimme tietoisen valinnan,
että pidetään reitti ja aikataulu kuitenkin niin kevyenä, jotta oppiminen
harjoituksen aikana on mahdollista.
Harjoitus suunniteltiin ja toteutettiin
tiiviissä yhteistyössä Erikoisrajajääkärikillan kanssa. Tämä mahdollisti
erittäin ammattitaitoisten kouluttajien osallistumisen harjoitukseen. Harjoitukseen osallistui kaksi kolmesta

Admiral Pitka Recon Challengeen
osallistuneesta Suomen partiosta.
Ja veteen ensimmäisen partion mukana. Vesi on vuodenaikaan nähden
yllättävän lämmintä. Pojat potkivat
menemään hyvää tahtia. Ensimmäinen, toinen, kolmas… esteet eivät
aiheuta ongelmia, vaikka uintimatka
on melko pitkä ottaen huomioon,
että jalassa on varsikengät ja päällä on maastopuku. Ei muuta kuin
eteenpäin. Loppurutistus ja sauna
häämöttää.
Järjestäjänä ponkaisen takaisin loppujuoksun alkuun, jotta voin varmistaa vielä toisenkin partion turvallisen
suorituksen. Toisen partion ylitettyä
järven itsellenikin alkaa helpotus
nousta päällimmäiseksi tunteeksi.
Harjoitusta on rakennettu pitkään,
mutta se on kulminoitunut viimeisen viikon aikana. Kaikki tavaroiden
haalimiset, tulostamiset, avaimien
noudot ja muut valmistelut. Reitin ja
tehtävien suunnittelu, sekä vastuutus
rastihenkilöstölle. Viime hetken tieto
siitä, että Puolustusvoimat ei tuekaan
pyydetyillä ajoneuvoilla. Kaikki tuska ja stressi on kohta ohi. Onneksi
huomenna on maanantai ja saa mennä töihin latautumaan. Levollisesti
nukuttujen tuntien jälkeen aloitan
paluumatkan kiitosten vielä kaikuen
takaraivossa.
Sami

Ikisisseillä
kostea
jotos
Lopella

L

auantain 7.9. klo 10.00 kokoontui Ikisissit Lopen laavulla suorittaakseen perinteisen syysjotoksen. Ennen lähtöä juotiin ensin
kahvit siinä Reijoa odotellessaan ja
tutkimme kartta jos löytyisi joku
uusi reitti kulkea. Reitti löytyi ja heti
Reijon saatu kahvinsa juotuksi lähdimme liikkeelle. Tällä kerta emme
ylittäneet Kaartjokea laavun läheltä
vaan suuntasimme kohti P-paikka ja
autoja. Autojen luona viimeistelimme
varusteet ja päiväreput. Suuntasimme
pohjoiseen metsätielle ja käännyimme itään. Ylitimme Kaartojokea ja
jatkoimme Kurlammille missä me
motoristien taukopaikalla pidimme
tyhjennystauon. Täältä jatkettiin
Takalammen länsi puolelta Sylkkiönmäen kautta Sylkkiölammelle ja
sieltä edelleen Mustalammin itäpuolta
menevä polkua pitkin Pilkuttimen
laavulle missä pidettiin lounastauko.
Nopean tulenteon jälkeen kahvivesi kiehumaan ja eväät esille. Tähän
asti sää oli ollut suotuisa, pilvipouta
ja suunnilleen 14-15 astetta lämmin
mutta lähtöä tehdessämme alkoi sataa
niinpä jäi me hetkeksi odottamaan
sen päättymistä , mutta se vaan yltyy.
Hetken odotettu päätimme kumminkin jatkaa sateesta huolimatta, joka
tässä vaiheessa tuli kaatamalla. Siinä lähtöä tehdessämme paikalle tuli
kaksi läpimärkiä retkeilijä kahden
yhtä märkän hollannipaimenkoiran
kanssa. Onneksi meidän nuotiotamme ei ollut vielä sammutettu joten he
pääsivät heti kuivattamaan itseään ja
varusteitaan.
Lähdimme kulkemaan takaisin
päin Mustalammin suuntaan tavoitteena Kaartjärven uimaranta missä
kanootit odottivat. Mustalammin

kohdalla, sen itäpuolella, pidimme
pienen neuvottelutauon. Koska vielä
satoi kaatamalla niin melominen olisi
ollut pelkkää kanoottien äyskärin eikä
melan käyttöä ja kun vielä puuttui
yhdet kelluntaliivit päätin että tänä
vuonna jätämme melomiset väliin ja
näin jatkoimme matkaa Mustalammilta polkua pitkin Sylkkiönlammelle
ja Peränteen tilan eteläpuolelta laavulle. Käveltyä tuli sentään noin 14
km. Valitettavasti melonta jäi mutta
otetaan ensi vuonna uusiksi. Laavulla
sitten kuivattiin varusteet ja valmisteltiin päivällinen.
Sunnuntaina heräsimme ajoissa laittamaan aamupalaa, pakkasimme rinkat,
teimme merkinnät vieraskirjaan, siivosimme paikat ja lähdimme kohti autoja.
AjommesittenletkassakohtiKarhulantietä ja ampumarataa minne saavuimme jo
klo 9 jälkeen. Meillä oli näin ollen hyvää
aikaa rakentaa meille ratoja. Alkoi renkaiden raahaaminen, lautojen ja rimojen
sahaaminen ja naulaaminen. Kun radat
olivat valmiita jäi vielä aikaa nuotion sytyttämiseenjakahvikeittoon.Tasaanklo
11.00pamahtivatensimmäisetlaukaukset.
Aloitimmekouluammunnallaeli3x5laukausta kohti kymppiä ja jatkomme sitten
neljälläeritoiminaisillaammunnalla.Tämän jälkeen ammuimme vielä vuorotellen 357 mangnum revolverilla ja 762x37
reserviläiskiväärillä. Kun ammunnat
olivatloppuneetpurimmemaalipaikat,siivosimme,poimimmehylsyt,pakkasimme
tavarat ja lähdimme kohti Helsinkiä. Oli
taasmukavaviikonloppuikisissienkanssa
Lopen laavulla, vaikka jäi melomatta.
Ensi vuonna jälleen!
Teksti ja kuvat: Christer Mikkonen
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COMBAT Ju-Jutsun
60-vuotisjuhlaleiri Mikkelissä
Perinteitä kunnioittaen pidettiin Ju-Jutsun 60v juhlaleiri Mikkelissä Karkialammen kasarmialueella 25.–27.10.2019.

K

yllä todellakin, Ju-Jutsun harjoittelu alkoi Suomessa reserviläisten toimesta v.1959. Tuolloin
urheilulajeina nyrkkeily ja paini olivat
voimissaan. Judo oli vasta juuri rantautunut Helsingin poliisilaitoksen
salin kautta ja Karateakin saatiin odotella Suomeen vielä lähes 10 vuotta.
Perinteinen Combat Ju-Jutsu (CJJ) on
kehittynyt toki nykypäivän haasteita
vastaavasti ja sitä harjoitellaan edelleen osana Stadin Sissien toimintaa
vanhan suojeluskuntatalon tiloissa
Töölön torin kupeessa Helsingissä.
Lokakuun lopun viimassapidettiin
poikkeuksellinen CJJ juhlaleiri. CJJ
on vaikuttanut monella tavalla Suomen Ju-Jutsun kehitykseen ja näin
oli luonnollista, että leirille saatiin
mukaan myös Suomen Jujutsuliitto
juhlistamaan 40-vuotistaivaltaan.
Poikkeuksellisen leiristä teki jo se,
että vastaavasta usean korkeamman
tason kouluttajan leiristä saatiin nauttia viimeksi 30 vuotta sitten. Lisäksi
nyt oli saatu leiri järjestettyä harjoituksineen, majoituksineen, ruokailuineen ja illanviettoineen yhdelle
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alueelle. Eikä talkoohenki ja yhteistoiminta ole näemmä todellakaan
kuollut.
Leirikustannus saatiin puristettua
kaikkinensa 98 euroon per osallistuja.
Sisältönä oli varsin maukas kattaus
erilaisia harjoituksia:
- CJJ dynaaminen hätävarjeluharjoittelu
- BJJ itsepuolustuksessa
- CJJ sovellettu ampumarataharjoitus
kääntötauluihin, käsiaseen hallittu
käyttö
- JJ toiminta toista auttaessa
- Pekiti Tirsia puukkokamppailun
perusteet
Harjoitukset saivat varsin hyvää
palautetta. Pelkillä naarmuilla selvittiin ja kouluttajatkin pääsivät harjoittelemaan toistensa harjoituksiin.
Fyysisin harjoitus oli varmasti Juntan
pitämä yli 2,5 tuntinen BJJ harjoitus.
Aivojumppaa taas tuli urakalla Antin
vetämässä kolmituntisessa ampumarataharjoituksessa ja Kajn vetämässä
kahden tunnin puukko vs. puukko
-harjoittelussa.

Ammunta on ollut aina osa reserviläisharjoittelua ja näin se on ollut
mukana Ju-Jutsun alkuaikoina myös
kamppailullisena aspektina muidenkin järjestämissä Ju-Jutsutapahtumissa. Nykymaailmassa ymmärrettävästi
ammunta on karsiutunut useimmilla
Ju-Jutsusaleilla pois toiminnasta ja ammunnan järjestäminen tällekin leirille
saattoi karsia jonkun verran osanottajia. Itse ammuntaharjoitus meni varsin
mallikkaasti ja turvallisesti.
Koska osallistujien taitotasoa ei
tunnettu, niin päätettiin, että jokaisella ampujalla oli henk.koht. ampumavalvoja opastamassa toimintaa.
Laukauksia tuli varmasti itse kullekin
riittävästi ja kääntötaulujen haasteellisuuden kautta saatiin onnistumisen
elämyksiä varmasti myös taitavimmillekin ampujille. Ampumaradalle
olisi toki toivottu vähän lämpimämpää keliä. Syysviimassa paukutellessa oli kyllä todettava, että sää suosi
tätäkin harjoitusta. Vettä tai räntää
ei tullut taivaalta, vaikka välillä taivas
vähän uhkailikin.

Renshin-Kanin avustuksella ja hartiavoimin siirtelyllä.
Valtava kiitos MPK:lle !!! Ilman
MPK:n tukea tämäkään tapahtuma
ei olisi toteutunut näin hienona ja
muistorikkaana.Sissimäisesti omaa
kalustoa täydennettiin taas lainaamalla yhteistyökumppaneilta. Kiitokset Rihlatuote.fi ja Yritysturvallisuus.fi.
Juhlavuoden kunniaksi leirillä
palkittiin ansioituneita henkilöitä.
Huomattavin huomion osoitus oli
Jujutsuliiton myöntämä 5.Dan Kaj
Westersundille.
Yhteenvetona voisi todeta, että
monipuolisesti pääsi harjoittelemaan
ja hienoja ihmisiä tapaamaan. Koko
sissiryhmän puolesta iso KIITOS kaikille osallistuneille !

Alla kouluttajat:
• Jori Ala-Keturi 6. Dan Ju-Jutsu, 3. Dan
Karate; • Kaj Westersund 5. Dan JuJutsu, B.I.F.F escrima (Level 5), Pekiti Tirsia (Guro); • Aarre ”Arkku” Järvinen Ju-Jutsu Black Belt, Ju-Jutsuliiton PJ; • Markku ”Juntta” Juntunen 4.
Dan BJJ, 2. Dan Ju-Jutsu; • Antti M CJJ
asekouluttaja

Combat Ju-Jutsuterveisin,
Jori, salivastaava

Karkialammen kasarmialue soveltui
leirikäyttöön erinomaisesti. Toki
pientä järjestelyä vaati liikkuminen liikkumisrajoitetuilla alueilla
kootusti.
Army Hostelin majoitustilat (kuva vasemmalla) saivat myös kiitosta.
Osallistujia oli paikalla vajaa neljä
tuvallista ja tilaa olisi helposti ollut
kolminkertaiselle määrällekin.
Kuntotalon tilat sopivat mainiosti harjoitteluun. Tatamin puutekin
saatiin korvattua karateseura

19

Metsäveljet Haminassa museossa
legendan jäljillä

Ikisissit Stadin turvaksi
-tapahtumassa

I

Lauri Törni 100 vuotta -näyttely
Haminassa Wanhassa veteraanissa
esitteli suomalaissotilaan elämän. Perusnäyttelyssä esitellään rauhanturvaajien historiaa, se näyttely on pysyvä. Törnin esittely koostui pääasiassa
kahden henkilön kokoelmista saaduista esineistä. Meidän onneksemme
toinen näistä henkilöistä oli paikalla,
joten saimme ensiluokkaista opastusta, kiitos siitä. Näyttelyesineenä
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oli myös lainaksi saatu Carl Gustav
m/45, mikä oli Törnin henkilökohtainen ase hänen kadotessaan Vietnamin viidakkoon.
Lisänäyttelynä oli kokoelma suomalaisen Waffen-SS-vapaaehtoispaljoonan vaiheista, sekin lähes kokonaan yhdestä kokoelmasta kasattu.

kisissit vastasivat myönteisesti Ossi
Ikosen kyselyyn avustajista Helsingin Reservipiirin rastille Helsingin
pelastusliiton (Helpe) järjestämä Stadin turvaksi -tapahtumaan. Lauantaina 31.8. klo 09.00 ilmoittaudumme
Ikoselle ja rupesimme kiireesti vaihtamaan maastopuvut päälle, toiset
omiin ja toiset lainapukuihin. Oli
muuten ensimmäinen kerta kun olen
stripannut Rautatientorilla, koska
mitään varsinaista huoltopaikkaa ei
ollut. No hyvä, tämän jälkeen alkoi
meidän rastin eli laserpistooliratojen
rakentaminen ja sen toiminta hoidettiin Nuku Rauhassa -tapahtumassa
saadulla rutiinilla. Helsingin Reservipiirin rastilla oli laserammunnan
lisäksi viestikaluston esittely, puristusvoimamittaus, veteraani keräys
ja Reservin Sanoman jakelu. Lisäksi
torilla soitti MPK; oma soittokunta ja
Helsingin eri kaupunginosien VPK:t
esittivät omat osaamisensa, m.m. lähisammutusta ja ensiavun antamista
henkilölle joka oli jäänyt auton alle.
Auto jouduttiin ensin nostamaan pois
henkilön päältä ja sitten vasta voitin
antaa ensiapua. Näppärästi se auto
sieltä nousi. Myös etsintäkoirat esiintyivät. Jaa niin vielä, Viipurin lauluveikkojen kuoro esiintyivät myös.
Ensi vuonna on jälleen Nuku rauhassa
-tapahtuma Kansalaistotorilla.
Teksti ja kuvat: Christer Mikkonen

Matti Huomanen, Urho Ilmonen,
Jorma Skippari ja Tapio Haavisto.
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Saksalaiset antautuvat
Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944
Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

Y

hdeksäs Torjuntakomppania oli
saanut käskyn puoli kahdentoista aikaan hyökätä Kotokalliolle.
Siellä olleet saksalaiset huomasivat olevansa saarrettuja ja kello 12
mennessä antautui neljä upseeria ja
80 miestä. Vallattuaan Kotokallion
luutnantti Hämäläinen jatkoi kahdella ryhmällä hyökkäystä Suurkylän suuntaan. Eteläiset taloryhmät
vallattiin ja 108 saksalaista antautui
vangiksi. Heidän joukossa oli lievästi
haavoittunut komentaja Mecke. Koko
aamupäivän käytiin kiivaita taisteluja.
Vihollinen oli tuhottava käsikranaatein ja kasapanoksin pesäkkeisiinsä.
Kilometrin pituisen hyökkäyksen
jälkeen osasto saavutti rantaviivan
Suurkylän itärannalla. Kolmannen
komppanian hyökkäys kohti Pohjoiskärkeä oli alkanut klo 6.50, mutta
pysähtyi kuitenkin PohjoiskorkianKaseniityn tasalla kahdesta suunasta tulevaan kiivaaseen tuleen. Puoli
tuntia myöhemmin hyökkäys uusittiin lännempänä ja saksalaisen oli
vetäydyttävä. Saksalaisjoukot oli nyt
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pirstottu neljän osaan ja oli aiheellista
pelätä, että he saisivat pimeä turvin
vahvistuksia Pitkäliúun-Hirsikallion
alueelta olevilta päävoimilta. Siis ratkaisu oli saatava aikaan ennen sitä.
Vaikka myös suomalaisten voimat
olivat vähissä ja ampumatarvikkeista
oli pula, everstiluutnantti Miettinen
kokosi rannikkopataljoonan lisäksi
Majakallion maastoon hyökkäystä
varten joukkuetta viidestä eri yksiköistä. Rykmentinkomentaja antoi
vähän ennen klo 15. hyökkäyskäskyn,
mutta hyökkäystä ei ehdytty aloittaa
ennen kuin prikaatin esikunnasta
tuli radiosanoma, missä kehotettiin
vaatimaan saksalaisten antautumista.

Tietämättä hyökkäysajankohdan lykkääntymisestä, Suurkylän suunnassa
toiminut kersantti Nurmi puolijoukkueineen aloitti etenemisen klo 16.30.
Tämä pieni osasto valtasi koko laiturialueen ja osuuskaupan talon, missä
hän vapautti saksalaisten vangitsemat
linnoitusmiehet, alusten miehistöt ja
sotilaskodin sisaret.
Päivällä vangiksi jäänyt Mecken
niskasta poistettiin sairaalassa pieni
sirpale. Levättyään hetken Mecke karkasi sieltä ja lähti kiertotietä hiipien
omiensa luo. Matkalla hän tarkkaili
suomalaisten hyökkäysvalmisteluja
ja totesi menettäneensä ottelun. Niin
Mecke antautui uudelleen vangiksi
Kotokalliolla, mistä hän soitti Miettiselle olevansa valmis antautumaan
joukkoineen ehdotta. Hän pyysi
ilmoittamaan asiasta Itäisen Itämeren amiraalille. Ilmoitus välitettiin
prikaatin esikunnan kautta Tallinnaan. Miettinen ja Mecke sopivat
antautumisjärjestelyistä 18.45 mennessä ja lähtivät yhdessä käymään eri
kohteissa antamassa siitä käskyt. Yön
pimeydessä kokoontui SuurkylänKiiskinkylän tielle noin 800 saksalaista sotilasta. Viimeisenä antautui

vangiksi 23.9. laivaston korpraali
Heinz Michael. Hänen yksikkönsä
oli siirretty Tallinnaan ja kuormattu
laivoihin. Miehille oli ilmoitettu, että
nyt mennään Suursaareen auttamaan
suomalaisia torjumaan venäläisten
hyökkäys. Hän oli joutunut tulituksen tauottua erilleen omasta joukosta
luultavasti tahallisesti ja elänyt puolukoilla ja odottanut aikoja parempaa.
Kun muuta ratkaisua ei ollut, päätti
hän antautua vangiksi.
Saksalaisten puolella jatkui edelleen
esikunnassa epätietoisuus tilanteesta.
Kieffer saapui iltapäivällä Tallinnaan,
missä antoi pitkän selvityksen yön ja
aamun taisteluista. Amiraali päätti
lähettää Suursaaren vesille viisi moottoritorpedovenettä joissa jokaisessa
oli mukana syöksyvene. Veneet lähtivät 17.30 Tallinnasta tarkoituksenaan viedä saarelle ampuma- ja elintarvikkeita. Moottoritorpedoveneet
kiersivät Suursaaren tutkien sitä yökiikarilla näkemättä mitä elonmerkkejä. Laivueenkomentaja käski antaa
vilkkumerkkejä. Mistään ei vastattu.
Kello 23.00 Itäisen Itämeren amiraali
ilmoitti ylimmälle merisotajohdolle,
että lentotiedustelun perusteella on
todettu, että taistelut saarella ovat
päättyneet.

Suursaaren taisteluissa lopputulos
oli karu. Saksalaisia kaatui 155 ja
vangiksi joutui 1231 miestä. Heistä
29 upseereita. Haavoittuneita oli 175.
Suomalaisia kaatui 37, haavoittui 69
katosi 8 ja vangiksi joutui 7. Kaatuneiden joukossa oli viisi linnoitustyömiestä, jotka olivat tehneet enemmän
kuin mitä heille kuului. Mecken ilmoituksen mukaan saksalaiset menettivät 1386 miestä, 155 kaatunutta ja
loput sotavankeina 1400 miehen maihinnousujoukoista. Noin 900 miestä
eivät päässeet nousemaan maihin ja
osa heistä menehtyi laivoilla. Suomalaiset saivat sotasaalina muun muassa
maihinnousulautoja, syöksyveneitä,
kenttä- ja ilmatorjuntatykkejä. Sotavangit luovutettiin aselepoehtojen
mukaisesti neuvostoliittolaisille.
Muutamaa päivää syyskuun 15.
päivänä käytyjen taistelujen jälkeen
saarta lähestyi jälleen maihinnousuosasto. Tätä osastoa vastaan suomalaiset eivät ampuneet, koska heillä
on määräys luovuttaa Suursaari

venäläisille. Vaieten suomalaiset
riisuvat itsensä aseista kun kukkulaasemiin ja satamaan nousi punaisia
lippuja. Taistelu Suursaaresta on lopullisesti ratkennut.
Suursaaren miehitysyritys oli osoittautunut sotilaallisesti, poliittisesti
ja psykologisesti virhelaskelmaksi.
Vaikka taistelu olisi ollut saksalaisten kannalta voitollinen, sen merkitys
olisi ollut mitätön, koska Adolf Hitler
antoi jo 19. syyskuuta luvan luopua
Virosta.
LOPPU

Lähteet:
Niilo Lappalainen: Suursaari
Toisessa maailmansodassa
Cajus Bekker: Itämeri ja Suomenlahti 1944–1945
Google
teksti ja piirrokset Christer Mikkonen

Mietinen luovuttaa Suursaaren
venäläisille
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SISSIKALENTERI
2019

. Maasto/

Johtaminen

Tammikuu

Lopen radalla harjoitukset
Lopen radat varattu:
– 150 metrin rata
lauantai
21. 3.
Normivuorot
– 100 metrin rata
sunnuntai 17.5.

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu

Pahkis 2020
18.-20.9.
Varaa aika jo nyt.
Yhteystiedot
maasto:
Sami Manner
sami.manner(ät)
gmail.com
Maija Gardemeister
maija.gardemeister(ät)
pp.inet.fi
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Ammunta

Ampumavuorot
• Töölön ratavuorot
parillisilla viikoilla ma
ja pe klo 19–21:30.
Normivuorot
• Nitrojen vuoro parillisten viikkojen keskiviikkona klo 14–16
Töölön radalla.
Mukaan mahtuu
Normivuorot
muitakin kuin nitroja.
• Jos haluat mukaan
ampujien sähköposti-tiedotuslistalle
ampujat(ät)stadinsissit.fi
ota yhteys Heikkimatti.
harkonen(at)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KaartJR killan vuoroilla,
MPK:n ja piirin ampumavuoroilla
www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoituksetsantahaminassa.
Huomioi ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille

Sali
Combat Ju-Jutsun
lyhytkurssi
22.01.2020
klo 17.30 Töölön
torinkatu 2
Kurssin kesto
22.01. - 1.4. 2020
Harjoitusajat:
keskiviikkoisin
klo. 17.30-19.00,
hinta 4€/kerta.
Kurssin jälkeen on
mahdollista jatkaa
harjoittelua maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo. 17.30 19.00
Ilmoittautumiset
sähköpostilla:
sali.sissit@
gmail.com
Lisätietoa
samasta
osoitteesta
tai numerosta
040 5662580
Salivastaavalta
tietoa toiminnasta:
sali.sissit(ät)
gmail.com

Muu

Tiedotus
• Sissisanomat 1/20
aineiston deadline 15.2.

• Kevätvuosikokous 23.3.

Kevätsauna pe 5.6.

Katso myös
Helsingin Reservin
Sanomat

