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PäätoimittajaltaIn memoriam 
Martti ”Mara” Kallio

Tämä on henkilökohtainen muisto Marasta. 
Muistelijoina Timo Järvinen ja Urho Ilmonen
Synnyit 1952, kuolit 2019. Ammatiltasi olit kokki. 
Sydämesi ja kiinnostuksesi elämään oli suuri.

Urho kertoo:

Itse tulin tuntemaan Maran ainakin jo vuonna 2003, kun 
Pahkis pidettiin Padasjoella ja olit keittiöryhmässä kehit-
täen hankalissa olosuhteissa maittavaa ruokaa suurelle 
joukolle. Sinut oli rekrytoinut mukaan Yrjö Jukola, legen-
daarinen suurkeittiökokki, johon olit tutustunut työssäsi. 
Panin jo silloin merkille Maran valppaan olemuksen ja 
hyvän huumorin.

Seuraavana vuonna pyysin Maran vetämäni Pahkiksen 
huoltopäälliköksi. Tehtävä jännitti Sinua, mutta otit sen 
vastaan ja täytit odotukset kunnialla. Sen jälkeen meillä oli 
luottamuksellinen ja avoin yhteys, jossa ratkottiin kaikkia 
asioita mm. metsästykseen liittyen. Ennen tutustumis-
tamme Mara oli jo tehnyt monia merkittäviä juttuja. Hän 
oli perustamassa Järvenpään Puistobluesia ja piti myös 
ravintolaa Thaimaassa.

Timo kertoo: 

Martti “Mara” Kallio oli pitkäaikainen pahkiskokki 
ja ystävä. Iso kokki suurella  sydämellä ja syy omaan 
reserviläisinnostukseeni. Muistan kun Jakomäestä hain 
kyseisen miehen ensimmäisen kerran ja se tapaaminen 
aloitti tämän kaiken. Olimme olleet puhelimessa yhtey-
dessä muutaman kerran ja sopineet viikonlopun, jolloin 
pääsen mukaan ampumaan. Saavuin Jakomäkeen ja 
vastassa sovitussa osoitteessa odottaa kasa tavaraa ja 
aseita sekä isompikokoinen mies, ”us army”  maastopuku 
päällä jossa suojeluskunnan kilpi hihassa. ”Tästä tulee 
hyvä”. No reissuhan meni hyvin. Saatiin uusia kavereita 
sekä tutustuttiin ampumarataan Lopella.  Tutustumisen 
arvoinen oli myös majapaikkamme,  tukeva hirsimökki ja 
sauna Lopella Kalaton-järven rannalla. Samalla reissulla 
oli useasti puhetta tulevan syksyn Pahkis-harjoituksesta 
ja innostuin siitä heti.  Syksyllä lähdimmekin Padasjoen 
Pahkikselle, missa Martti otti minut mukaan huollon 
tehtäviin. Viikonlopun aikana tuli selväksi, että tähän 
porukkaan on kunnia kuulua.

Martti halusi aina, että Pahkiksen huolto pääsisi ampu-
maan. mikä ei aina Pahkiksella onnistunut. Siksi pyrittiin 
pitämään huoli, että 2 kertaa vuodessa pieni irtiotto arjesta 
Lopella on paikallaan. 

Tästä syntyi perinne, jossa rehti ja tuttu porukka ta-
pasi mieleisessään puuhassa.  Toki mukaan tuli myös 
uusia kasvoja. Näin muodostui nykyisen huollon ja 
kuljetuksen runko.

Martilta sai aina tukea ja apua  pulmiin ja ongelmiin. 
Keskustelu ja apu oli luonnollisesti molemminpuo-
lista.

Urho kertoo: 

Mara muutti sitten rakkautensa perään Filippiineille. 
Pidettiin mahtavat läksiäiset, eikä luultu miestä enää 
nähtävän. Matkarahatkin kerättiin, että mies pääsi 
matkaan. Mara palaili sitten kotimaahan terveyttään 
vaalimaan, ja jaksoi Suomessa melkein 4 vuotta. Täällä 
päättyi maallinen vaellus. Suomessa odotti Maran 
ehkä tärkein henkilö, sisar Lissu, jonka kanssa Mara 
vietti paljon vapaa-aikaansa käyden mm. Lopella 
retkeilemässä ja uimassa Iso-Melkuttimen kirkkaissa 
vesissä.

Martin muistoa kunnioittaen 
Timo Järvinen, Urho Ilmonen

Martti  Sotkamossa mökillä. Kalaa   tuli 
järvestä  kuin siimaa. Lissu -siskon Ranttu-koira 

toimi vartiopäällikkönä

Päätoimittajalta
Vuosi 2020 jää monelle mieleen Corona -vuotena. Epidemiasta toipuminen kestänee vuosia, ennen kuin kaikki, 
myös Sissien, toiminta palaa normaaliksi. Toimintakalenteria ei löydy lehden takasivulta em. syystä, seuratkaa 
spämmiä, kotisivua ja Helsingin Reservin Sanomia. 
Vuoden ensimmäinen numero ilmestyy tavallista myöhemmin, viime vuoden viimeinen numero ilmestyi alku-
vuodesta, eikä tiedottamisen tarvetta ole juurikaan ollut. Kaikki isomman joukon kokoontumiset on peruttu ja 
Piirin toimitilojen käyttö kielletty. 
Yksi iso muutos, varmasti näkyvä sellainen, on lehden taittajan vaihtuminen. Tässä vaiheessa iso kiitos Jukka 
Talarille ammattimaisesta taitosta useamman vuoden ajalta. Uutena taittajana aloittaa Sirkka-Liisa Kallio, 
minkä myötä lehden ulkoasu muuttuu jonkin verran.

Kesää ja lämpimiä säitä odotellessa..
Matti Huomanen
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taudin leviämistä pystytään rajoittamaan ja ihmishenkiä säästämään. Vaikka ei itse riskiryhmään kuuluisikaan on 
leviämisen rajoittamiseen tähtäävät toimenpiteet kuitenkin erityisen tärkeitä riskiryhmään kuuluvien näkökulmasta. 
Tällä hetkellä Sissiparlamentin ajatus edellä mainittujen, peruttujen tapahtumien osalta on se, että ne järjestetään 
normaalisti, kun tilanne on rauhoittunut. Kevätkokouksen osalta ajatus on siirtää se syyskokouksen yhteyteen ja 
Toiminta tutuksi päivän osalta puolestaan se, että tilaisuus pidetään sopivana ajankohtana syksyllä. Näistä kuiten-
kin tiedotetaan tarkemmin heti, kun tilanne mahdollistaa tarkempien suunnitelmien tekemisen. Siihen asti toivotan 
kaikille turvallista ja tervettä kevään jatkoa!

  Aarne Björklund
  Puheenjohtaja
  Helsingin Sissiosasto ry

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Koronan varjossa 

Viimeaikaisten tapahtumien perus-
teella voidaan varsin yksiselitteisesti 
todeta, että elämme tällä hetkellä 
poikkeusoloissa. Hallitus on päättä-
nyt valmiuslain käyttöönotosta, joka 
rajoittaa niin yritysten, kuin yksilöi-
denkin toimintaa monella tavalla. 
Näillä päätöksillä on luonnollisesti merkittäviä 
vaikutuksia myös Stadin Sissien toimintaan. Sis-
sit tulee tietenkin noudattamaan toiminnassaan 
kaikkia edellä mainittuja määräyksiä ja suosituksia 
ja tästä johtuen Sissiparlamentti onkin päättänyt 
perua kaikki Sissien tapahtumat 13.4 asti. Tilan-
netta tietenkin seurataan ja uusista rajoituksista 
päätetään tilanteen vaatimalla tavalla. Koronavirus 
on iskenyt päälle jopa huomattavan nopeasti, eten-
kin normaalin arjen näkökulmasta. Vasta viikkoa 
aikaisemmin, eli 9.3. Sissiparlamentti kokoontui 
normaalisti, eikä koronaviruksen mahdollisista 
muutoksista toimintaamme suuremmin puhuttu. 
Viikossa ehti kuitenkin tapahtua paljon. Hallituksen 
edellä mainituista päätöksistä alkoi luonnollisesti 
massiivisten muutosten vyöry, jonka seurauksena 
muun muassa toiminta Helsingin suojeluskuntata-
lossa on pitkälti lopetettu. Lisäksi MPK ja RESUL 
ovat peruneet koulutukset ja tapahtumat 31.5 asti ja 
Puolustusvoimat on peruuttanut kertausharjoitukset 
toistaiseksi.
Vaikka kaikki tämä onkin varsin ikävää, on kaik-
kien kuitenkin syytä pitää mielessä syyt, minkä 
vuoksi näin toimitaan. Rajoittamalla lähikontakteja 

Tätä kirjoitettaessa Talvisodan päättymisen 80v vuosi-
päivänä Koronavirus on jo pandemia ja Suomessa on 
poikkeustila. Lepakoissa esiintyvä virus on siirtynyt 
tunnistamattoman väli-isännän kautta ihmiseen, ja voi 
tarttua oireettomalta kantajalta toiselle jopa 14 päivän 
ajan, Globaali pandemia on julistettu. 10% maapallon 
kaikista ihmisistä on jo jonkin asteisessa karanteenissa 
viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toivottavasti va-
paaehtoiset ja yhteiskunnan suosittelemat/määräämät 
rajoittavat toimenpiteet auttavat, ja toivottavasti nopeat 
massadiagnoosimenetelmät tulevat ajoissa markkinoil-
le. Meillä on jo alkanut kiinalaisittain ymmärrettävä 
”mielenkiintoinen aika”.

Yhdistelen tässä monista lähteistä saatuja arvioita ja 
johtopäätös on tietenkin omani. Toivottavasti olen tar-
peettoman pessimistinen.

1. Epidemia leviää nopeasti. Suuri määrä asukkaita 
joutuu eri tavoin eristykseen – omaehtoiseen tai pa-
kolliseen. Runsaasti sairastumisia esiintyy, ja monet 
ovat poissa töistä joko sairaina tai hoitamassa sairasta 

KUNNIAPUHEENJOHTAJAN PALSTA

perheenjäsentä. Tai muuten vaan, kun työpaikka on 
suljettu varotoimenpiteenä. Tiedossa on häiriöitä elin-
tarvikkeiden ja polttoaineiden kaupassa, samoin säh-
könjakelussa. On siis syytä varautua mahdollisuuksien 
mukaan. Toivottavasti omaehtoiset torjuntatoimenpiteet 
auttavat pitämään sairastumisen ”aallot” maltillisina, sil-
lä muuten sairaanhoidon kapasiteetti ei riitä, ja potilaita 
joudutaan priorisoimaan.

2. Tietopohjaista työtä tekevät voivat harjoittaa ammatti-
aan kotoa käsin, jos työpaikalle ei uskalla tai saa mennä. 
Etätyömahdollisuudet on syytä panna kuntoon.

3. Käsien peseminen aina, kun on oleillut kodin ulko-
puolella, ennen ruokailua ja oikeastaan melkein joka 
käänteessä ei maksa mitään ja suojaa hyvin monilta tar-
tunnoilta. Pesun vain tulee olla perusteellista, saippuaa 
käyttäen, ja kestoltaan lastenlaulun säkeistön mittaista 
tai pidempää. Saa hyräillä Jääkärimarssiakin, jos se 
tuntuu paremmalta.

4. Lisäksi kuvaan astuu vanhastaan tuttu Kotivara. Jo-
kaisen tulisi pärjätä ilman ulkopuolista huoltoa ainakin 
72 tuntia. Tarvitaan säilyvää ruokaa ja keinot sen val-
mistamiseen ilman sähköä. Pakastimessa olevan ruoan 
päälle ei pidä laskea, sillä sähkön puuttuessa pakastinta 
ei uskalla avata. Hankkikaa siis kuivamuonaa ja säi-
lykkeitä. Juomavettä saa monessa paikassa maastosta 
(kannattaa katsoa paikka valmiiksi), mutta muutama 
pullollinen lähdevettä on silti hyväksi (itse varaisin 2l 
/henkilö / päivä). Ajoneuvo pidetään tankattuna ja va-
rapolttoainetta kanistereissa niin, että säännöstelemällä 
ajojaan pärjää jopa kuukauden. Käteistä rahaa varataan 
sopivina seteleinä, sillä sähkönjakelun häiriö sulkee 
myös kassapäätteet ja nettimaksut. Varavirtalähde 
puhelimen lataamiseen ja paristoilla toimiva FM-radio 
kuuluvat tietenkin varustukseen. Myös kodin tms. läm-
mittäminen voi osoittautua haasteeksi. Kaikilla ei ole 
uunia eikä takkaa, eikä ehkä tarpeeksi polttopuitakaan. 
Tässä on muistutettava paloturvallisuudesta. Tilapäis-
keinojenkin on oltava riittävän varmoja.

Kaikesta kuitenkin selvitään, toinen toistaan auttaen 
ja tukien. Asiointiapu, kauppa-asioiden hoitaminen jne 
ovat karanteenissaolijalle, sairastuneelle ja tämän lähi-
piirille arvokkaita.

 Maanpuolustusterveisin
 Urho

Koronaviruksesta kotivaraan
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Urho Ilmoen

 Aarne Börklund
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 Radioselostuksen lopussa White sanoo: 

”Joten kun viimeisen kerran vilkaisette omaa kuustan-
ne siellä kotona, ennen kynttilöiden sammuttamista, 
minusta tuntuu, että pidätte siitä enemmän, kun tie-
dätte kaikkein surkeimmasta ja surullisimmasta pikku 
joulukuusesta, joka ei edes saanut polttaa surkeita 
kynttilöitäkään, koska se sijaitsi rajalla, jonka takana 
ei ole joulua ollenkaan. Ehkäpä sen pienen jouluisen 
pahvinpalan oli lähettänyt joku isän pikkupoika tai 
tyttö, joka ei osannut vielä kirjoittaakaan, mutta 
ajatellen mielessään antaa arvokkainta mitä hän 
omisti. Tässäkin teltassa kajahti illan tullen jouluvirsi 
ja luettiin jouluevankeliumi.

Kirjoitti 

Antti Juhani Kärja, 
Sissikerhon perustajajäsen,
s. 1932
antti.karja@elisanet.

Joulun 2019 kunniavartioon

Vesa Vepsä ja Tommi Saikkonen

Vartioon valmistautumassa
Sankariristillä

saapui lähes sama joukko sissejä kuin 
aikaisempinakin vuosina, 13 sissiä. 
Eräs monikymmenvuotinen traditio 
kuitenkin katkesi ulkomaanmatkan 
vuoksi. On hienoa, että kun kutsu var-
tioon käy, muutamassa päivässä tulee 
toistakymmentä ilmoittautumista ja 
saadaan näyttävä vartio aikaan. Ihan 
ennätysmäärään osallistujia ei ylletty, 
mutta hieno näky joka tapauksessa. 

jonka allekirjoittajana oli presidentti Rooseveltin puoliso 
Eleanor Roosevelt! Hän pääsi tapaamaan suomalaisia 
rintamasotilaita, lentäjiä, ja jopa saatuja sotavankeja. 
Sotavankien määrästä hän myöskin osasi vetää omat 
johtopäätöksensä.

Pohjoisen rintamalta Martha kirjoitti ensivaikutelmis-
taan asiallisesti mutta samalla kauniisti: ”Tämä öinen 
sota lumen ja jään keskellä äärettömien metsien kätkemi-
ne armeijoineen oli liian mielikuvituksellinen ollakseen 
totta”. Sodankäynnin kenties tärkeimmän todellisuuden 
hän tajusi kirjoittaessaan: ”Sotilasosasto edessämme 
kuormasi pieniä keveitä rekiä (po. SA ahkioita), joita 
käytettiin kuljetuksiin. Näissä metsissä ja näillä teillä 
koneellistettu tehokkuus ei yllä rekien käyttöä pitem-
mälle.

Suomalaisten ensimmäiseen voittoon Pelkosenniemelle 
pääsi tutustumaan ensimmäisenä The New York Timesin 
James Aldrigde joka joutui toteamaan: ”Se oli kauhein 
näky jonka koskaan olen nähnyt, tuhottu neuvostoliit-
tolainen JR 273. Kuin vahaksi hyytyneinä kaksi tai kol-
metuhatta venäläistä ja jokunen suomalainen jäätynyt ja 
kaikki taisteluasentoihin jääneitä sotilaita. Suomalaisten 
kaatuneitten valokuvaaminen määrättiin lopettamaan 
tämän jälkeen. Veteraanitoimittajan Leland Stoven, jonka 
artikkeleita miljoonat amerikkalaiset lukivat, loi osaltaan 
myyttiä ”bielaja smertistä”, valkoisesta kuolemasta, joka 
oli puna-armeijalaisten käyttämä nimi tarkka-ampuja 
Simo Häyhästä. 

Joulukuun 2. päivänä kirjoitti Anne O. Hare McCormick 
riipaisevan otsikon The New York Timesiin ”Suomi tais-
telee yksin, mutta enkelit rinnallaan”. CBS:n toimittaja 
William White sai koko Amerikan kyyneliin radioselos-
tuksellaan rintamalta: 

”Kaikkein surkein joulukuusi”. 
Hän kertoo: 

”Pikkuinen joulukuusi seisoo teltassa kamiinan tun-
tumassa. Sotilaitten kömpelöt sormet olivat sitoneet 
pieniä valkoisia ja punaisia kynttilöitä sen oksille. 
Upseeri sanoi, ettei kynttilöitä sytytettäisi, koska vi-
holliskoneet olisivat nähneet ne ohuen telttakankaan 
läpi.  Vihreään kuuseen oli ripustettu myöskin muu-
tama värikkääseen paperiin kääritty karamelli. Sen 
latvassa ei ollut kimmeltävää lasitähteä vaan halpa 
jouluaiheinen pahvikoriste, ja tässä kaikki”.

Pienen joulukuusen tarina talvisodan aikana
 
Vuonna 2010 ilmestyi amerikkalaiselta journalistilta ja 
kirjailijalta Gordon E. Sandlerilta 600-sivuinen teos TAIS-
TELU SUOMESTA 1939 – 1940. Sandler tarkastelee on-
nistuneesti ja hyvin laajasta perspektiivistä kokonaisuutta 
Suomen, Neuvostoliiton, Ruotsin, Amerikan, Englannin ja 
Ranskan kannalta, huomioiden sodan poliittiset, ja sotilaal-
liset näkökohdat sekä inhimilliset tekijät ja olosuhteet.

Sotakirjeenvaihtajat
Suomessa oli yli 300 journalistia 20 eri maasta ja heidän 
suhtautumisestaan ja joka-päiväisestä elämästään kirja 
antaa myös värikkään ja ehkäpä vähemmälle huomiolle 
jääneen kuvauksen. Kun hotelli Kämpin tilat kävivät pie-
neksi, siirryttiin Seurahuoneelle asumaan. Taisteluiden 
pääpainon siirtyessä jo joulukuussa Pelkosenniemelle, 
Suomussalmelle, Raatteentielle ja Kuhmoon, siirtyi osa 
heistä Rovaniemelle hotelli Pohjanhoviin, jonka pöydät 
poronlihakattauksineen saivat runsaasti kiitosta, myös-
kin toimiva keskuslämmitys ja maailman pohjoisin hissi 
mainitaan. Kadulla heitä kohtasi täydellinen Lapin elämä, 
puhdas lumi, värikkäät lapinpuvut, porot rekineen tai pulk-
kineen sekä revontulet taivaalla. Pohjanhoviin oli sijoitettu 
myöskin pieni sotasairaala, joten sekin sodan alue kohtasi 
heitä joka päivä.

Maarintamilta ei mitään uutta, kertoivat 
uutislähetyksemme …
Mannerheim ja sodan ylijohto suhtautuivat aluksi hiukan 
nyrpeästi kirjeenvaihtajien toimintaan. Journalistit olivat 
kuitenkin yritteliäitä ja nokkeliakin hankkimaan tieto-
ja. Kun kaatuneittemme tietoja ei julkistettu virallisesti, 
osasivat he vilkaisemalla suomalaisia sanomalehtiä huo-
mioida tuhannet kaatumisilmoitukset ja vetää siitä omat 
johtopäätöksensä. Pian tuhannet lehtiartikkelit saivat val-
tavan mielenkiinnon ja eri puolilla maailmaa, Englannissa 
ja sitä kieltä käyttävissä maissa, Ranskassa ja Ruotsissa. 
”Myötätuntoa”, rahaa ja humanitääristä apua saatiin, aseita 
ei, paitsi Ruotsista.

Ensimmäisiä saapujia oli amerikkalainen Martha Ge-
lihorn. Hänkin oli tullut katso-maan, kuinka mahtava 
Neuvostoliitto nielaisee muutamassa päivässä pienen 
Suomen. Martha ehti juuri näkemään ensimmäiset 
pommitukset Helsingissä sekä toteamaan myöskin lujan 
puolustustahtomme. Mieltään purkaen hän kirjoitti Ernest 
Hemingwaylle: ”Me olemme nähneet niin paljon päähän 
potkimista, että minä pidän niistä, jotka pistävät hanttiin 
ja taistelevat”. Martha oli ensimmäinen, joka pääsi lähelle 
rintamaa. Taitavasti hän käytti hyväkseen suosituskirjettä, 
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Aseet ja tarvittavat välineet kuittasimme kisapaikalla ja 
noin vartin käyttökoulutuksen jälkeen olimme tarvittavin 
osin perillä, miten AK5 toimii punapisteen kanssa. Siitä 
matkasimmekin valaistulle sisäradalle kohdistamaan aseet. 
Kuusi laukausta ja homma oli tehty. 

Itse kisassa olimme osana ruotsalaista ryhmää ja olimme par-
tio nr 4. Yhteinen sävel löytyi heti ja toverillinen huulenheitto 
alkoi heti. Suomalaisiahan muistutettiin heti ensimmäisellä 
rastilla, että AK5 aseen vaihtimen A asento on ”automatic 
accurasy”, jota kannattaa käyttää.. 

Rasteilla maalitaulut valaistiin joko valotikuilla, valopistoo-
lilla, auton valoilla ym. Etäisyydet maaleihin oli 40-250m, 
joskin etäisyyttä ei kerrottu etukäteen. Rastien väliset matkat 
käveltiin valotikkujen näyttäessä tietä. Rastit olivat hyvin 
mielenkiintoisia ja osa jopa hankaliakin ampua täydellisen 
pimeyden takia. Viimeinen rasti oli hieman erilaisempi, sillä 
matka alkoi Bandwagnin kyydissä ja muutaman minuutin 
rytkytyksen jälkeen käskettiin ulos. Ulkona piti juosta va-
lorakettien loistaessa ampumapaikalle, etsiä oma maali ja 
ampua. 

Kilpailun jälkeen oli vuorossa aseiden putsaus ja sitten olikin 
ansaitun ruuan vuoro. Kilpailu kesti pitkälle yöhön, joten 
hodarit maistuivat. Seinälle ilmeistyivät myös tulokset, josta 
laskeskelimme, että olimme voittaneet ryhmäkilpailun, jota 
myös ruotsalaiset pitivät henkilökohtaista kilpailua tärkeäm-
pänä. Poistuimmekin paikalta tietämättömänä siitä, että 
tulokset eivät olleet lopulliset, vaan  lopullisissa tuloksissa 
olimme tulleet pisteen erolla toiseksi. 
Matkalla hotellille alkoi jälleen maha kurnia, joten Mer-
cedeksen keula suuntasi jälleen kohti tuttua mäkkäriä. 
McDonald’sin ovet eivät enään meille avautuneet, niin suun-
tasimme autokaistalle. Hotellilla vielä yhden rentouttavan 
oluen jälkeen ei tarvinnut paljoa unta odotella. 

Suuren suuret kiitokset isännille, jotka järjestivät hienon 
kilpailun. Yhtä suuret kiitokset kanssakilpailijoille. Yh-
teishenki oli kova ja oli mukava olla ammattilaisten kanssa 
liikkeellä. 

Ensi vuonna kilpailu järjestetään 30.01.2021.

Joukkuetulokset
Glassbilen                  138
Finland                   137
Värmland                 136
Engelbrekt                 135
Stockholms luftvärnsfrivilligas förening  132
234 Filip Bertil               128
Flottans glada                124
AQ 241                   122
233 lag 1                  119
HB261                   113
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Finland                   137
Värmland                 136
Engelbrekt                 135
Stockholms luftvärnsfrivilligas förening  132
234 Filip Bertil               128
Flottans glada                124
AQ 241                   122
233 lag 1                  119
HB261                   113
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Brasilian Ju Jutsu -leiri 
lauantaina 7. maaliskuuta
Sissit järjestivät Töölön salilla lauantaina 7. maaliskuuta Bra-
silian Ju Jutsu tekniikkaleirin. Leirin ideana oli hakea oppia 
BJJ:n lajinomaisesta perusliikkumisesta ja tekniikoista. Har-
joitukset nivoutuivat kokonaisuutena itsepuolustustilanteen eri 
vaiheisiin, alkaen pystystä ja päätyen maahan. Tavoitteena oli 
oppia erilaisia tapoja irtaantua näistä tilanteista ja tarpeen tul-
lessa kyetä kääntämään tilanne myös omaksi edukseen. Näissä 
tekniikoissa korostuivat sujuva liikkuminen eri asennoissa ja 
kulmien hyödyntäminen. Tekniikoita käytiin läpi vaiheittain 
ja ne avautuivat tämän kautta tehokkaasti. Mielessä olivat aina 
todenmukaisuus ja käytännöllisyys. Maassa ollessa tarkoituk-
sena on sujuvalla liikkeellä saada pidettyä hyökkääjä loitolla 
ja estää itsensä ajautuminen huonompaan asemaan. BJJ:ssä 
korostuvat luonnolliset liikeradat ja kehon hallinta.
Leirin vetäjänä toimi ansioitunut Markku ”Juntta” Juntunen, 
joka on Alexandre Paivan valtuuttama ohjaaja, ja jolle on 
myönnetty lajin musta vyöarvo ensimmäisenä suomalaisena. 
Markulla on laaja tausta eri itsepuolustuslajeissa, niin koulut-
tajana kuin kilpailijanakin. Hän on aiemminkin osallistunut 
Sissien CJJ leireille ohjaajana. 
Leiri aloitettiin perusteellisella alkulämmittelyllä, jossa haet-
tiin jo lajinomaisia liikkeitä. Ohjaajan kokemus ja mielenkiinto 
lajia kohtaan oli erittäin tarttuvaa ja ryhmä seurasi koulutusta 
herkeämättä. Tahti oli hyvä ja toistoja kertyi riittävästi päi-
vän aikana. Harjoittelu sujui hyvässä hengessä eikä hikeä 
säästelty. Lopuksi pääsi kokeilemaan oppimiaan tekniikoita 
mattopainissa. 
Leirin jälkeen kokoonnuttiin vielä lounaalle, jossa pääsi käymään harjoituskavereiden kanssa läpi päivän kokemuksia.
Päivään sisältyi paljon asiaa ja tauoton kolmen tunnin harjoitus meni ohi liiankin nopeasti. Toistojen kautta päähän jäi 
paljon uutta asiaa ja näitä pääsee kertaamaan CJJ:n normaalivuoroilla. Näköpiirissä on järjestää jatkoa leirille viimeis-
tään kesän jälkeen. 

Perinteikäs Vintergatan-kilpailu 
ammuttiin tänä vuonna lauantaina 25.1. Paikkana toimi 
Ruotsin Kungsängen, Arlandan lähellä. 
Kilpailu on pimeätoimintakilpailu, jossa 11-12 hengen 
partiot ampuvat 8:lla eri rastilla. Patruunoita oli 6 per 
rasti ja jokainen osuma tauluun oli 1 piste. 

Suomen joukkueeseen kuuluivat Åke Smolander, Lauri 
Jantunen, Kosti Kallunki, Johan Rönnskog ja Niklas 
Häggblom. Joukkueemme kokoontui Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla, jossa nimet saivat vihdonkin kasvot. Tun-
nin lento Arlandaan teki hyvää ryhmäytymisen kannalta, 
sillä olimme ennestään toisillemme vieraita. Ruotsiin 
päästyämme alkoi monelle varusmiesajoista tuttu kiire 
varusteiden vaihdon kanssa, sillä aikataulu oli hiukan 
tiukka. Kyydin kisapaikalle olivat isännät järjestäneet 
hienosti Mercedeksen kyydissä ja matkalla haimme 
maittavan lounaan McDonald’ssista. 
Kisapaikalla saimme lämpöisen vastaanoton ja moni 
halusikin tulla juttelemaan suomalaisvieraiden kanssa. 
Järjestelyt olivat kaikinpuolin toimivat ja saimmekin 
hyvät ohjeet, miten kilpailu tulee menemään. 

Vintergatan 2020

Talvisodan muistojuhlaa 

vietettiin Kasarmitorilla 13.3.2020 
talvisäässä Coronavirus -rajoittei-
den vuoksi pienimuotoisesti vain 
pienen osanottajajoukon läsnäol-
lessa. Patsaan juurelle laskettiin 
muistoseppeleet varuskuntasoitto-
kunnan musiikin tahdissa, minkä 
jälkeen seppelpartiot lähtivät 
autosaattueessa Hietaniemen san-
karihaudalle. Sissikerhon lippua 
kantoi kunniapuheenjohtaja Urho 
Ilmonen ja Sissiosaston lippua 
Matti Huomanen

8 Piirien lippulinna

Urho Ilmonen ja Matti HuomanenUrho Ilmonen ja Matti HuomanenU
valmistutuvat lippulinnaan
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(Samalainen, ”Kaptens boställe” on  perinnetalona 
ja museona Uudenmaan Prikaatin ”Traditions kulle-
nillä”) Kapteenin Puustellilla on myös esillä Suomen 
historian käännekohdat  paikkakunnan varuskuntahis-
torian kautta. 

Kapteenin Puustellistä siirryimme Helsinki halliin, 
missä oli esillä Helsingin puolustuksesta käytettyjä 
kalustoa ja puolustussuunnitelmia - ja se tietenkin 
kiinnosti meitä stadilaisia!

Heti sisään tullessamme edessämme oli 76 ITK/14PK 
(Putilov) -kanuuna. Punaisilla oli vuona 1918 käytössä 
kaksi venäjältä saatua panssarijunaa, mihin kumpaakin 
kuului yksi Putilov-kanuuna. Vuonna 1926 Putilovit 
otettiin koulutuskäyttöön ja kapteeni Åke Törnroos 
kehitti ampumamenetelmän ja ennakkolaskennassa 
tarvittavat taulukot. 

Seuraavaksi törmäsimme uuteen versioon vanhasta 
tutusta, ilmatorjunta kivääri 7,62m/m Degtarjerevista. 
Kuuluisa ”Emma”-pikakiväärin ilmatorjuntaversio 
jota venäläiset kehittivät jo 1920-luvulla. Suomalaiset 
saivat näitä aseita sotasaalina talvisodassa ja ottivat ne 
hyväkuntoisena ja toimintavarmoina heti käyttöönsä.

Ja sitten, 7,62 ITKK/09-31 ”Urkukonekivääri” 
mikä on  neljän Maxim -konekivääriaseen 
yhdistelmä varustettuna ilmatorjuntajalustalla 
ja ilmatorjuntatähtäimellä. Suomalaiset  saivat 
näitä aseita käsiinsä Talvisodassa Suomussal-
men taisteluissa. 

Hallissa oli myös esillä monta erilaista ja eri 
kaliiperista IT-tykkiä. Helsingin ilmatorjun-
tasuunnitelma oli esitetty kartalla, mihin oli 
merkattu IT-pattereiden sijoitukset ja sul-
kutulen periaate yöllä otetussa valokuvassa. 
Sulkuammunnassa tavoitteena oli ampua 
hyökkäävän pommikoneen eteen mahdolli-
simman monella tykillä ”räjähtävä tulimuu-
ri”, ja sen tarkoitus oli pelotusvaikutuksella 
estää vihollista pääsemään pommitusalueelle. 
Pelotuksen tehostamiseksi porattiin kranaat-
teihin yläosasta pala pois ja syntyneeseen 
tilaan laitettiin magnesiumista ja alumiinista 
tehty seos. Kranaatin räjähtäessä valoilmiö 
vahvistui. Näiden it-torjuntasuunnitelmien 
viereen oli näytöllä FAB-1000 lentopommi 
jonka tehon vaikutus on keskikovan maape-
rään muodostunut kuoppa 4-5-metriä syvä ja 
15-20- leveä.

Täältä siirryimme  Tuusula Halliin, minne oli koot-
tu sodanjälkeistä ja uudempaakin kalustoa, mikä 
tekniikan nopeasta kehityksestä johtuen oli jo myös 
vanhentunut. Oli monta erilaista sekä raskaampaa että 
kevyempää, eri kaliiperista ilmatorjuntatykkiä, oli eri 
tulenjohtojärjestelmiä, sekä panssaroituja, ilman pa-
naarisuojaa, telaketjuilla kulkevia ja ilman. Oli myös 
tutkajärjestelmiä ja vanhentuneita ohjuksia.

SISSIVUODEN TAPAHTUMIA

Ikisissien lounaskokous 
Lottamuseolla

Keskiviikon kuudentena, marraskuisena aamupäivänä 
Ikisissien iskuryhmä valloitti IT-museon kahvilan/myy-
mälän missä jäi ”vangiksi” everstiluutnantti e.v.p.Esa 
Kekonimi joka sitten toimi meidän oppaanamme. Hän 
kertoi ensin alueen historiasta meidän juodessamme 
munkkikahvit.
Kahvittelun jälkeen siirryimme kohti museon ulkoaluetta 
missä  saimme tutustua eri aikakausien IT-tykkeihin, 
tulenjohtopanssarivaunuihin, IT-ohjuksiin ja koulutuk-
sessa käytettyihin lennokkeihin. Mielenkiintoista  oli 
tutustua talvisodan aikaisiin monenlaisiin IT-tykkeihin. 
Oli varmaan hankalaa hankia a-tarvikkeita näin monen 
eri valmistajien tykkeihin. Mainita voi vielä, että näy-
tillä oli myös ilmatorjuntapanssarivaunu, jonka Suomi 
ensimmäisenä maana otti käyttöön. 

Kun olimme kiertäneet ulkoalueen siirryimme Kaptee-
nin Puustelliin joka on vanha, 1700 -luvulta oleva virka-
talo. Nykyään siellä esitellään Suomen sotahistoriaa aina 
1500 -luvulta asti. Kapteenin Puustelli on harvinainen 
esimerkki Ruotsin ajan sotilasvirkataloista. 

Ikisissit pitivät syyskokouksen Lottamuseossa 10. päivä 
lokakuuta. Kokouksessasiellä suunniteltiin loppusyk-
syn ohjelma. No, suunnitelma on suunnitelma eikä 
aina toteudu...
Ensimmäinen harmittava takaisku oli, että emme 
voineet osallistua Lopen kivääriammunta -tapahtu-
maan 27.10., vaikka tarkoitus oli ollut tulla Lopelle 
nauttimaan kuulemamme mukaan hyvin onnistuneesta 
tapahtumasta. Seuraava muutos tuli, kun viikonloppu 
Lopen laavulla peruuntui. Suunnitelmassa myös oli 
ollut osallistuminen HelResP:in toimintapäivään jo-
ka perutettiin liian vähän ilmoittautuneiden vuoksi. 
Niin meni toimintasuunnitelma uusiksi, mutta jotain 
keksittiin tilalle...

Kokous Lotta-museolla. 
Vasemmalta. Reijo Kivelä, Matti Keinänen, 
Topi Vanhanen ja Seppo Kulonen.

Kohti Hyrylää ja 
IT-museota 6.11.

Putilov -kanuuna

Ilmatorjuntakonekivääri Maxim

  Helsingin puolustuksen IT-tykkien sijoitus       
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Hallissa oli myös ilmatorjunnan kohteita.Esimerkiksi ilmatorjun-
nan vuonna 1941 alasampuma MiG-3 -hävittäjän jäänteet. Artem 
Mikojan ja Mihail Gurevitsh aloittivat vuonna 1939 MiG-hävittäjän 
suunnittelun ja prototyyppi 1-2000 oli valmis huhtikuussa 1940. Sen 
pohjalta valmistui MiG 1 jota valmistettiin vain 300 kpl. Vuonna 
1940 valmistui paranettu  malli MiG-3 ja sitä valmistettiin 3172 kpl 
vuoden 1942 alkuun mennessä. Kone osoittautui alakorkeuksissa 
heikommaksi Lufwaffen hävittäjiä vastaan, joten se vedettiin pois 
Saksan rintamalta. Saksalaiset tarjosivat joulukuussa 1942 Suomelle 
22 kpl lentokelpoista sotasaaliina saatua MiG-3 koneitta, mutta ne 
tuhoutuivat Saksan pommituksessa ennen toimitusta.

Kuvan Airocobrassa näkyy 
ohjaamon takana  moottorin 
ilmaottoaukko ja kyljessä 
pakokaasun putket. 
Rungossa hätäisesti maalilla 
peitetty US Air Forś in tun-
nuksen ja päälle maalattu 
punatähti

Entisajan MiG;in jäännös 

Toinen IT-kohde oli Amerikkalaisten lahja 
Neuvostoliitolle ja se lahja oli Bell P-39 Q 
Airocobra, yksipaikkainen kokometallirun-
koinen hävittäjä, mikä oli suunniteltu 37m/m 
T9 -tykin ympärille joka sijoitettiin koneen 
nokkaan. Tämä saneli koneen poikkeuksel-
linen rakenneratkaisu eli moottori sijoitettiin 
ohjaamon taakse ja kone varustettiin nokka-
pyörälaskutelineellä. 

Ohjaamossa ei ollut kupu-,  vaan sivuovi. Tä-
mä johti siihen että lentäjät yrittivät viimeiseen 
asti pakkolaskua koska pelkäsivät osuvansa 
takavakaajaan hypättäessä laskuvarjolla.                                                                                      
Ensimmäisen sotalennon Airokobralla teki 
RAF Ranskaan lokakuussa 1941. Englanti-
laiset pitivät konetta täysin sopimattomana 
hävittäjän toimintaan ja myös amerikkalais-
ten sotakokemukset Tyynenmeren rintamalla 
olivat kielteiset.

Airocobrien menestyksellisin käyttäjä oli 
Neuvostoliiton ilmavoimat, koska konetta 
käytettiin pääasiassa maavoimien tukemi-
seen hyvällä menestykselläjoka tietenkin 
kiinnosti meitä stadilaisia, alakorkeuksissa, 
mitä myös suomalaiset joukot saivat kokea.
Tässä raapaisu siitä mitä Tuusulan IT-muse-
ossa on nähtävänä.

 ... marssivat ikisissit Sipoon korvessa

Kuvat ja teksti: Christer Mikkonen  

Aamuhämärässä ikisissien partio kokoontui Östersun-
domin keskustan K-Marketin P-paikalla tarkoituksena 
lähteä viettämää Isänpäivän Sipoon korvessa. Kun par-
tio oli koossa lähdimme ajamaan Uuden Porvoon tietä 
pitkin itään ja Landbon kohdalla käännyimme vasem-
malle Länsitie 152;lle ja jatkoimme kohti Byabäckeni 
luontopolun alun P-paikalle. Siellä suunniteltiin tuleva 
reitti. Lähdimme sitten luontopolkua pitkin kohti 
Ängsbölen tulipaikka. Ja vettä satoi. Lähestyessämme 
tulipaikka siellä näkyi paljon liikettä ja, vaaleapunai-
nen ½ joukkueteltta! Siellä partiolaiset tekivät lähtöä 
sadetta pakoon. Olivat laittaneet teltan kuoppaan niin 
siellä teltan pohjalla riitti kyllä vettä. Itse tuli tulipaikka 
oli niin avonaisella paikala että siihen ei voitu virittää 
katosta ja toinen tulipaikka muistutti lähinnä savusauna 
koska oli täysin umpinainen (paitsi oviaukko) , niin 
päätimme sahata ja pilkottaa polttopuut puuvajassa 
ja ottaa ne mukaan. Jatkoimme matka polttopuut mu-
kana ja päädyimme Bergströmmin torppaan kuuluva 
katettuun tulipaikalle missä pidettiin kahvitaukoa. Itse 
Bergströmin torppa, joka on varattavissa Metsähalli-
tukselta, on 1800-luvulta. Asutusta paikalla on ollut 
1700-luvulta lähtien.      

 Kun kahvi oli juotu teimme lähtöä niin samalla pai-
kalle tuli perhe, mummi, vaari, isä, äiti ja lapsi plus 
cockelspanielpentu likomärkinä polttopuita kantaen. 
No he pääsivät valmiin tulen ääreen ja me jatkoimme 
matkaa. Kahlaten ja liukastuen sateessa marssimme 
kohti Bisapottsberget. Kun kerran oltiin Siponkorvessa 
niin piti sitä kiivetä ylös ainakin yhden jyrkänteen. 
Niin me sitten kiivettiin Bisaspottbergetin rinnettä 
ylös, minkä huipulla haetti ja myös löysimme sopivan 
leiripaikan. Viritettiin katoksen ja tehtiin nuotion. 
Saatiin muuten aikaiseksi kunnon tervastulet joilla 
kukin valmisti makuunsa mukaisen aterian ja päälle 
juotiin kunnon pakkikahvit. Sade oli sopivasti lakan-
nut hetkeksi meidän nauttiessa lounasta niin että mikä 
meidän oli siinä ollessa.

Lounastulilta jatkoimme kohti Fallträskrännanille, 
sateessa joka jälleen alkoi. Sieltä jatkettiin kiertäen 
Bisaspottsbergetin pohjoissivun komea kalliojyrkän-
nettä  takaisin P-paikalle. Ilma oli sopivan happirikas, 
siis pääosin sadetta  -  siis varsin sissimäinen ja nitroille 
sopiva sää viettää isänpäivä.

     

Auringon noususta auringon laskuun....

Reittiä suunnitellan

Marssi sateessa

Lounas Bisaspottsberetin huipulla

SISSIVUODEN TAPAHTUMIA
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  Teksti ja kuvat: Christer Mikkonen  

  Kuva yllä vas. Perinneryhmä                                                                                         
  Alareuna vas. Taistelijan ihmesormi sytyttää 
  jätkänkynttilän 
  Alareuna oik. Pöytä on katettu                                                                                              
  

SISSIVUODEN TAPAHTUMIA

Oli taas se päivä, kun sissien ”perinneryhmä” 
kokoontui Santahaminan portilla klo 0800 
tukeaksemme Kaartin rykmentin kiltaa Läheis-
tenpäivän järjestelyissä. Saapumiserä I/2020:
n läheistenpäivä oli 11.1. eli Wiisaiden laavun 
tulien jälkeinen päivä. Siitä huolimatta portilla 
kokoontui 8 sissin Perinneryhmä, vahvistet-
tuna yhdellä tämä päivän taistelijalla Jari L. 
Porttisulkeiden jälkeen ajoimme sitten letkassa 
kohti Perinnetaloa. Siellä alkoi lumipukukasasta 
oman kokoisen etsiminen ja päälle pukeminen. 
”Hyvin” maastoutuneena lumipukuun puettuna 
hiekkakentällä, siirsimme sitten aseet asemiin, 
sytytimme jätkänkynttilän ja jäimme odottamaan 
alokkaiden omaisten saapumista, eikä meidän 
kauan tarvinnut odottaa ensimmäisten vierai-
den saapumista.  Tasan klo 10.00 Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri kapteeni 
Maria Hokkanen piti tervetuliaispuheen ja kertoi 
päivän ohjelmasta. No päivästä ei ollut kysymys 

vaan kahdesta tunnista, klo 10.00 – 12.00, koska 
Kaartin pataljoonan vastaava tilaisuus alkoi klo 13.00.
Ohjelma noudatti entistä kaava, tutustuminen kasarmialueeseen 
ja perusyksikköön, missä voi tavata yksiköiden henkilökuntaa 
ja tutustua majoitustiloihin. Myös taisteluvarusteisiin oli mah-
dollisuus tutustua. Perinnetalolla oli mahdollisuus tutustua 
joukkoyksiköiden perinnenäyttelyyn, sotilaskivääri ”Pystykor-
van” kehityshistoriaan, varusmiestrion jazzahtavaan soittoon ja 
verenpainemittaukseen. Perinnetalon pihalla oli Sissien sota-
aikaisten aseiden esittely ja lämmitetty ½ - joukkueteltta. 
Kaartinpataljoonan alokkaiden omaisten vuoro oli klo 13.00. 

Wiisaiden laavun tulilta alokkaiden viihdyttäjiksi

Tervetuliaispuheen piti pataljoonan komentaja everstiluut-
nantti Olli Järvinen ja puheen jälkeen ohjelma jatkui sama-
laisena kuin aamupäivällä Jääkäripataljoonalla. Molemmissa 
pataljoonissa oli noin 400 alokasta ja vieraita yhteensä noin 
2000. Kiitos mukana olleille asiantuntevasta ja värikkäästä 
aseiden esittelystä.

Teksti ja kuvat: Christer Mikkonen

Yllä: Nitrotuoppi luovutetaan
Keskellä oik: 
Ammunta; taulut kääntyvät - NYT
Oikea alin: Seremonia alkaa
 
 

Yllä:Pataljoonaupseeri kapteeni Maria Hokkanen 
ja Christer Mikkonen
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Nitrojumpassa juhlava ilta 
tammikuussa
Perjantai tammikuun 24 jumppailta alkoi pie-
nellä juhlaseremonialla kun Aku Karalahden 80 
v. syntymäpäivä muistettiin ojentamalla hänelle 
nitrojen lasisen tuopin. Tämän jälkeen nautittiin 
vielä Akun mukanaan tuomista kakkukahveista. 
Kahvittelun jälkeen jumppa jatkui normaalises-
ti. Aku Karalahti on pitkän linjan sissi joka liittyi 
kerhoon jo vuonna 1965 ja ollut siitä lähtien 
aktiivinen jäsen joka vielä jatka toiminnassa 
käymällä nitrojumpassa. 

Ikisissien iltapäiväammunnat 
- ovat saaneet vanhemmat sissit liikkeelle.
Vuosi on alkanut lupaavasti Ikisissien ampuma-
vuorolla. Tammikuussa on ollut ”tupa täynnä” 
uudelleen aktivoituneita vanhoja sissejä. Mainita 
voi vaikka Pekka A., Petteri K., Jarmo H, Vesa 
H.  ja Jari M. Vielä mahtuu mukaan päivisin va-
paalla olevia sissejä. Ammunnat pyritään tehdä 
mahdollisin vaihteleviksi, ei pelkästään kympin 
jahtaaminen. Niin että rohkeasti mukaan. Laina-
aseita löytyy ja patruunoita on myytävänä.
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Tokrajärven majalla

Kämppäisännän Sauli Hassisen kanssa pääsimme 
kuhaverkkoja kokemaan. Saalistakin saatiin.

Kotiseutu- ja sotahistorian harrastajat Aini ja Jouni Peltola tulivat vieraiksem-
me. Jouni Peltola piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän Italvi- ja jatkosodan 

taisteluista Ilomantsissa. 

Vanhat retkikaverit; 
Huomanen, Ilmonen, Jaakkola ja Skippari 
tekivät maaliskuun alkupäivinä perinteisen 
talviretkensä. Aikaisempina vuosina olimme 
hiihdelleet Lapin hangilla, mutta tällä kertaa 
arvelimme lunta löytyvän vähän lähempä-
nä. Retken tukikohdaksi saatiin Ilomantsin 
Tokrajärvellä sijaitsevan metsästysseuran 
maja. 

Pohjois-Karjalaan saavuttuamme lumet oli-
vat sieltäkin huvenneet. Pogostan hiihtokin 
oli jouduttu lumen vähyyden vuoksi peruut-
tamaan. Hiihtoretkestämme tulikin talvikalas-
tus, sotahistoria- ja ruokaretki. Paikallinen 
lammastalous, järven kalat - ja K-market 
- pitivät nälän todella loitolla. 

Tokrajärven majalla

RAAPPANAN JÄLJILLÄ ILOMANTSISSA

Eräopas Mikko Kettunen ( www.karusurvival.com) kävi seuraa-
vana päivänä perehdyttämässä meitä Tokrajärven pilkkiapajiin.



18 19

RAAPPANAN JÄLJILLÄ ILOMANTSISSA
Kolmantena päivänä
lähdimme autolla tutustu-
maan Ilomantsin taistelu-
paikkoihin. Ensimmäinen 
kohde oli kirkonkylän korke-
alla Pappilanvaaralla sijait-
seva kenraalimajuri Erkki 
Raappanan komentopaikka. 
Ilomantsin sotahistorian seu-
ra on koonnut entisen pappi-
lan saleihin näyttelyn, jossa 
on valokuvia sekä joitain 
kirjallisia dokumentteja.

Seuraava pysähdyspaikka oli Möhkön tien 
varressa noin 10 km kirkonkylästä itään si-
jaitseva Taivallammen taistelun muistomerkki. 
Siitä matka jatkui Oinassalmelle, jossa on 
talvisodan taisteluiden päämuistomerkki ja 
kunnostettu konekivääripesäke.

Möhköstä kiertoajelumme jatkui läpi laajojen metsi-
en pitäjän pohjoiskulmalle. Hattuvaarassa Taisteli-
jan taloa meidän piti tyytyä katselemaan ulkoapäin.  
Hattuvaarasta ajelimme kevät auringon kirkkaudes-
sa Korentovaaran tietä takaisin kirkonkylään.

Automatkailijalle kesä on epäilemättä paras aika 
tutustua Ilomatsiin ja sen historiallisiin kohteisiin. 
Kaikki matkailupalvelut, kuten museot ovat sil-
loin auki. Taistelupaikoihin ja muihin historialli-
siin kohteisiin pääsee tutustumaan kuivin jaloin. 

Pohjois-karjalaiset ihmiset ovat ystävällisiä ja lupsa-
koita kesät talvet.

 - Jorma Skippari

Sen jälkeen ajettiin talviunta nukkuvaan Möh-
kön kylään, josta vielä muutama kilometri 
Öykkösenvaaran museoalueelle.
Täällä Sysmä- ja Konnukkajärvien välisessä 
kapeikossa 21.Pr pysä ytti venäläisten suur-
hyöykkäyksen  29. 7.1944.

Lähteitä 
Internetissä
Youtube:
 Suomen Sodat – Kesän 1944 Torjuntataistelut
 https://viakarelia.fi/teema/sotahistoria/talvisota/
 ilomantsin-taistelut/ 
 https://jput.fi/Ilomantsin_torjuntavoitto_1944.htm
 https://mohko.net/d/oykkosenvaaran-sotahistoriallinen- 
  alue
Kirjallisuutta
 E.W. Kukkonen 1955, Tolvajärven ja Ilomantsin taistelut 
 1939 – 1940
 Jukka L. Mäkelä 1968, Lumi palaa
 Aini Peltola 2009, Möhköstä Megriin
 Vanhan Ilomantsin itäiset kylät sodassa ja rauhassa.
 Antti Juutilainen 1994, ILOMANTSI, lopultakin voitto

Toinen maailmansota Ilomantsissa 
Talvisodassa neuvostojoukot ylittivät rajan Ilomantsissa 30.11.1939. Väestön evakuointi pitäjän itäi-
sisimmistä kylistä aloitettiin ilman lupaa Erillinen pataljoona 11 komentajan Vilho Nikoskelaisen 
ja komppanian päällikkö Viljo Kivikon toimesta. Siviilit saatiin turvaan aivan viime hetkellä. Pieni 
joukko viivytti suuren neuvostojoukon etenemistä, rakennukset poltettiin aina Möhköön saakka, 
josta peräännyttiin. Omissa joukoissa merkittävä rooli oli paikkakunnan rajamiehillä. Mukana oli 
myös koulupoikia, muun muassa möhköläiset pojat taistelivat aivan entisten leikkipaikkojensa lä-
heisyydessä. Vihollisen eteneminen saatiin joulukuun puolessa välissä pysäytettyä Taivallammelle 
ja Hattuvaaran suunnalla Kallioniemessä.

Talvisodan aikana Ilomantsin alueella poltettiin 177 asuinrakennusta ja 649 ulkorakennusta.
Moskovan rauhassa luovutettiin Ilomantsista Neuvosto-liitolle kolmannes, noin 160 000 hehtaaria.

Jatkosota 
Jatkosodan alettua taistelut siirtyivät Ilomantsin alueelta nopeasti kauas itään aina kesään 1944 
saakka. Heinäkuun puolen välin jälkeen 1944 puna-armeijan suurhyökkäys Karjalan kannaksella oli 
onnistuttu ankarissa torjuntataisteluissa pysäyttämään. Sen jälkeen venäläiset yrittivät vielä murtaa 
suomalaisten puolustuslinjat pohjoisempana, Ilomantsissa. Ilomantsin taistelut alkoivat heinäkuun 
26. päivänä 1944, kun venäläiset alkoivat kahden divisioonan voimin edetä Hattuvaaran ja Möhkön 
suunnasta. Mannerheim siirsi Ilomantsin taistelujen ryhmän johtajaksi kenraaliluutnantti Erkki J. 
Raappanan, joka tunsi Ilomantsin maaston niiltä ajoilta kun hän toimi Pohjois-Karjalan rajavartioston 
komentajana. Raappanan johdolla saavutettiinkin jatkosodan viimeinen voitto elokuun alkupäivinä. 
Jälkeen päin on arvoitu, että puna-armeijan tappio Ilomantsissa sai Stalinin luopumaan tavoittelemasta 
Suomen valloitusta. Voimat haluttiin keskittää ”kilpajuoksuun” kohti Berliiniä. 
Voitto Ilomantsissa tarjosi toisaalta Suomelle mahdollisuuden erillisrauhaan. Rajapitäjä Ilomantsi 
joutui kestämään sota-aikaa lähes kuusi vuotta. Melkein viisisataa ilomantsilaista menetti sodissa 
henkensä.

 Suomen Sodat – Kesän 1944 Torjuntataistelut
 https://viakarelia.fi/teema/sotahistoria/talvisota/

 https://jput.fi/Ilomantsin_torjuntavoitto_1944.htm
 https://mohko.net/d/oykkosenvaaran-sotahistoriallinen- 
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Marssi ja kuvaa! -haaste
Nyt kun suurin osa reserviläistapahtumista on peruttu, kan-
nattaa jokaisen Sissin osallistua HRUP Nuorten toimikunnan 
haasteeseen. Haaste on avoin kaikille reserviläisille.
Miten osallistut:
1.  Suorita (jalka)marssi kiinnostavalle sota-
 historialliselle kohteelle
2.  Ota halutessasi kohteesta kuva
3. Kirjoita Facebook-tapahtumaan: 
MARSSI JA KUVAA -HAASTE 2020 
(https://www.facebook.com/ events/236208301041082/) 
informatiivinen, osuva ja ytimekäs teksti kohteesta ja lisää 
mahdollinen kuva. Myös paikkatiedon ilmoittaminen on suo-
tavaa. (Sissit voivat lisätä sanan “Sissit!” tekstinsä perään, 
niin näkevät kaikki mikä järjestö on aktiivisin.) 
4.  Halutessasi merkitse marssimasi kilometrit
5. Julkaise!
Nyt on hyvää aikaa käydä tutustumassa paikallisiin nähtä-
vyyksiin ja samalla kohottaa kuntoa!
HAASTE ON MYÖS KILPAILU
Sinulla on 31.5. asti aikaa julkaista tekstejä ja kuvia. HRUP 
Nuorten toimikunta palkitsee parhaat.

Mikäli et ole Facebookissa tai et halua itse tekstiä julkais-
ta, lähetä se keksimälläsi nimimerkillä tai anonyymisti 
osoitteeseen marssijakuvaa@hrup.fi, jolloin HRUP 
Nuorten toimikunnan sosiaalisen median vastaava julkai-
see sen puolestasi.

SISSISANOMAT on Helsingin Sissikerho Ry:n 
ja Helsingin Sissiosasto Ry:n jäsen- ja � edotusleh� .

Päätoimi� aja: Ma�   Huomanen 
(paatoimi� aja@ stadinsissit.fi  
Layout ja tai� o: Sirkka-Liisa Kallio
Painolaitos: MAILHOUSE

Sissisanomat julkaisee sitoumukse� a Stadin Sissien toimialaan 
kuuluvia ar� kkeleita käyte� ävissän oleva � la huomioiden.

Toimitus pidä� ää oikeuden lyhentää ja editoida tekstejä, sisältöä 
oleellises�  muu� ama� a. Sissisanomat ja siinä julkaistut ar� kkelit, 
kuvat ja piirrokset kuuluvat tekijänoikeuslain piiriin. Kirjoi� ajien 
esi� ämät näkökannat ovat heidän omiaan, eivätkä väl� ämä� ä 
edusta Sissiparlamen� n päätöksiä.

SISSISANOMIEN AINEISTOJEN TOIMITUS
Sähköpos� lla päätoimi� ajalle mieluiten doc. Word -muodossa. 
Mahdollisen kuva-aineiston (jpg-muodossa) toimi� amisesta on 
sovi� ava erikseen päätoimi� ajan ja tai� ajan kanssa. 

OSOITTEENMUUTOKSET
RUL:n jäsenet: www -lomakkeella - www.rul.fi /jaseneksi
email: jasenasiat@rul.fi  
 puh.  09 405 62011 (MPY / Virpi Kukkonen)
RES:n jäsenet: email: jasenasiat@reservilaislii� o.fi   
 puh . 09 405 62010  (MPY / Sara Välimäki)

 Sissi� li: FI04 4055 5610 0004 29
 y-tunnus_21647014
      ISSN 12390879


