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Ylennettyjä ja palkittuja 6.12.2020

YLIK    Forsman Dan Patrick Vindician Helsinki
VÄÄP   Gerasimoff Jari Paavo Helsinki
SOTMEST Kahala Jarmo Tapio Vantaa
KERS   Karhu Emmi Juuli Kirsikka Helsinki
KAPT   Laitinen Arttu Ilmari Helsinki
ALIK    Latvasto-Hyvärinen Elisa Maria Vantaa
KORPR  Liesimaa Tomi Mikael Vantaa
YLIL    Liimatta Joonas Arttu Iivari Mäntsälä
YLIL    Nieminen Touko Kaspian
KAPT   Ojala Perttu Juha Samuel Espoo
VÄÄP   Pentunen Janne Helsinki
LTN    Rosenlew Alexander Wilhelm Helsinki
PURSIM  Siimeslehto Seppo Juhani Helsinki
YLIK    Sulin Otto Werner Helsinki
KAPT   Suvisaari Juha Pekka Vantaa
LTN    Törmä Markus Mikael Axel Espoo
SOTMEST Törmäkangas Aki Tapio Porvoo
VÄÄP   Tourunen Henri Viktor Helsinki
LTN    Turku Perttu Ilmari Helsinki 

RES:n eriasteisen ansiomitalin saaneet

KULTAINEN ANSIOMITALI
        Lehti Marko
        Kivelä Reijo

HOPEINEN ANSIOMITALI
        Kallunki Kosti
        Törmäkangas Aki

PRONSSINEN ANSIOMITALI
        Hakosalo Vili
        Kaskinen Antti -Jussi
        Koistinen Marko

Koska juhlatilaisuudet kokoontumisineen ovat maamme 
pääkaupungissa pannassa, koronasta huolimatta mitalit 
menivät jäsenille perille, ja itsenäisyyspäivästä tuli 
muistettavampi.

Seppo Siimeslehdolle toimitettiin RESUL:in hopeinen 
mitali 4.12.2020.

Kuvassa etualalla mitalisankarimme Seppo Siimeslehto 
ja dynaaminen duo Aarne Björklund, vas.(osaston PJ) 
sekä Jouni Nylén, keskellä, Lippu- ja perinne au.

Katso informaatio- ja tso informaatio- ja 
ilmoittautumistiedotilmoittautumistiedotil sivultasivulta 23
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YHTEYSTIEDOT SISSIEN 
TOIMINTAAN
www.stadinsissit.fi

HELSINGIN SISSIKERHO RY
Puheenjohtaja: Vesa Vepsä
 puh. 040 568 7009
 vesa.vepsa(at)gmail.com  

HELSINGIN SISSIOSASTO RY
Puheenjohtaja: Henri Tourunen
 puh. 040 847 8121
 henri.tourunen(at)gmail.com

JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET
Käytämme RUL- ja RES - järsenrekisteriä, 
minne voit itse päivittää muuttuneet tietosi 
www.rul.fi ja www.rwservilaisliitto.fi / 
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä 
tommi.saikkonen(at)gmail.com

ONHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI 
AJAN TASALLA? 
Samassa paikassa voit päivittää sen ja näin 
saada Sisseiltä tiedotteita suoraan meiliisi

PÄÄTOIMITTAJALTA

Valoa kohti
Muutokset yhteiskunnassamme haastavat vanhat viestintätavat ja keinot

Olemme eläneet yli vuoden koronan vaikuttaessa yhteiskunnassamme. Vuosi, joka on muuttanut meitä ja 
toimintatapojamme. Suuri osa suomalaisista on siirtynyt etätyöntekijöiksi, pois totutusta työyhteisöstä.
Meille reserviläisille tämä on näkynyt siirtyneinä, jopa peruttuina, harjoituksina. Niin MPKn kuin PV:n 
harjoitusten suhteen. Myös reserviläisjärjestöt, niiden joukossa Stadin sissit, ovat joutuneet vähentämään 
yhdessä tapahtuvaa toimintaa.
Itse näen tämän tilanteen mahdollisuutena. Jos yhdessä tapahtuva toiminta onkin katkolla, kehitetään muita, 
sähköisiä järjestelmiä. 
Mahdollisuuksia on monia. Sähköinen lehti painetun rinnalle, verkkosivujen uudistus. Muiden somekanavien 
hyödyntäminen: Face-book, Twitter ja Instagram. Sekä kokousten siirtäminen sähköisiin pöytiin, välineinä 
Teams ja Zoom.
Näillä voimme viestiä ja pitää yhteyttä jäsenistöön ja toimijoihin. Ajasta ja paikasta riippumatta. Koronankin 
aikana.
Mutta muistetaan silti pitää yhteyttä ressu-siskoihin ja -veljiin, ihan soittamalla ja kysymällä mitä veljelle tai 
siskolle kuuluu.

 Nikolai Ylirotu
 Sissisanomien päätoimittaja
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Pandemian toinen vuosi alkaa, mitä teen?

Urho Ilmoen

Kun kirjoitin edellistä palstaani, uumoilimme pandemian 
toisen aallon olevan tulossa ja toivoimme parasta. Roko-
tuksista ei ollut tietoa, eikä virus ollut mutatoitunut. Nyt 
moni asia on toisin. Covid 19 on edelleen voimissaan ja 
elämme jo vuotta 2021. Tätä kirjoitettaessa (23.2.2021) 
sairastuneita on 112 miljoonaa ja kuolleita 2.4 miljoonaa 
koko maailmassa. Parantuneiksi ilmoitetaan 89 mil-
joonaa. Suomi on väkilukuunkin verrattuna säästynyt 
hyvin. Tämä on seurausta ankarista rajoituksista ja ky-
vystämme noudattaa viranomaisten ohjeita. Olennaista 
mielestäni on käyttää omaa harkintaa ja noudattaa paitsi 
pakollista linjaa, myös suosituksia.
Lääketeollisuus on saanut valmiiksi muutamia rokotteita, 
ja joillekin on jo saatu viranomaishyväksyntä EU:ssa. 
Haurainta kansanosaa ja muita kriittisimpiä kohderyh-
miä rokotetaan parhaillaan, lääketieteellisin perustein 
valittuna. Pullonkaulana on rokotteiden saatavuus. Niistä 
käydään kovaa kilpailua. Lääketeollisuudella on näytön 
paikka. Useimmat meistä eivät voi tehdä rokotuksien 
saatavuudelle ja jakelulle mitään muuta kuin odottaa 
kärsivällisesti ja koittaa pysyä terveinä. Saatavien ro-
kotteiden tehokas jakelu on avainasemassa.

Monia yhteiskunnan tehtäviä hoidetaan etänä. Tältä 
osin toimitaan meille tutussa hajautetussa moodissa. 
Yhteisesti sovitun/käsketyn tavoitteen edistäminen 
itsenäisesti meille annettujen resurssien avulla on 
tärkein tehtävämme. Näin säilytämme yhteiskunnan 
toimivuutta ja varaudumme tilanteen kehittymiseen. 
Osaa toiminnoista ei luonnollisestikaan voi suorittaa 
hajautettuna eikä etänä. Näissä tehtävissä ollaan taval-
laan lähempänä ”etulinjaa” ja maltti sekä henkilökoh-
tainen suojautuminen ovat avainasemassa.
Haluan nostattaa toivoa ja kannustaa sitkeyteen. Esi-
isämme selvisivät sotien koettelemuksista. Meidän 
tehtävämme on selvitä itse ja suojata lähimpiämme 
rauhan ajan pandemian tilanteissa.
Samalla kun sinnittelemme, voimme valmistautua 
vuoden tapahtumiin kerhoyhtymässämme. Syksyn 
päätapahtuma Proto 21 lähestyy. Suunnittelu on hy-
vässä vauhdissa ja tilaisuudesta tulee varmuudella 
mieliin painuva, haastava ja opettava. Kerhoyhtymän 
toimikunnat ovat osaltaan avainasemassa ja vastuussa 
mielenkiintoisten tehtävien aikaansaamisesta ja koko 
tapahtuman junailusta. Toivon aktiivisuutta ja luovuut-
ta. Toivon yhteistoimintaa! 
Jatketaan edelleen mahdollisuuksien mukaan aktiivi-
sina, pidetään turvavälit ja henkilökohtaiset suojaimet 
käytössä. Ulkotilaisuudet ovat kunniassa, ja Lopen 
laavulle voi kokoontua! Henkilökohtaisen valmiuden 
ja taitojen ylläpitäminen on nyt tärkeää. Fyysisestä ja 
henkisestä kunnosta on pidettävä huolta. Varusteita 
voi huoltaa ja suunnitelmia voi tehdä, vaikka radat ja 
salit ovatkin kiinni. Ulkona harrastaminen on edelleen 
tehokasta ja suositeltavaa.
Milloin olet viimeksi yöpynyt ulkona?

 Maanpuolustusterveisin
 Urho Urho

Kunniapuheenjohtajan palsta  
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Vuosi vaihtui ja sen myötä Sissien puheenjohtajisto. 

Uuteen vuoteen

Sisseillä on vakiintunut tapa, että varapuheenjohtajat 
siirtyvät kolmen vuoden jälkeen puheenjohtajiksi ja 
puheenjohtajat perinneupseeriksi ja -aliupseeriksi. 
Toki, syyskokoukset tekevät lopulliset valinnat näis-
säkin kysymyksissä.

Puheenjohtajat eivät kuitenkaan yksin toimintaa tee. 
Sen tekevät toimikunnat ja niiden vetäjät, viikkotoi-
minnan pyörittäjät, projektien toteuttajat sekä tiedo-
tuksen ja hallinnon puurtajat. Jokainen tehtäviensä ja 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Mahdollisuudet ovat nykyoloissa kaventuneet. Moni 
toimintamuoto on hyllyllä. 

Kirja-arvostelu
Ville Kaarnakarin uusin jännäri ”Varjo” sijoittuu parin vuoden taakse, lähes nykyaikaan. Kirja on taattua ja tun-
nettua Kaarnakaria. Tiivis, suoraan asiaan menevä ja todellisuudentuntuinen. Yksityiskohdat on huolella laadittu ja 
tarkistettu, tämä selviää jo kirjan alkuun otetusta taustaryhmän nimilistasta.

Tapahtumat alkavat Ruotsin saaristossa havaitun vieraan veden-
alaisen tutkimisesta, jatkuvat Syndalenin alueella sattumalta tehdyn 
karmaisevan löydon kautta suomalaisen sotilastiedustelun ja muun 
virkamiehistön toimenpiteiden realistisella kuvauksella edelleen 
Lähi-Itään ja sieltä takaisin Suomeen, jossa jännittävä loppunäytös 
tapahtuu uudelleen Lounais-saaristossa.

Pääosissa ovat erittäin salaisen nykyajan kaukopartion jäsenet. 
Heidän taustansa kuvataan kevyesti mutta toimintaa ja heidän 
taktista logiikkaansa puolestaan yksityiskohtaisesti. Huippuosaajat 
täydentävät toisiaan ja he ovat tinkimättömän lojaaleja tehtävälleen 
ja toisilleen. Syvällisempää henkilökuvausta ei tässä ole eikä tarvita. 
Hahmot jäävät muilta osin lukijan mielikuvituksen varaan. Ehkä 
näin on hyvä. Ainakin minulle nousi heti mieleen mahdollisia esi-
kuvia. Tekniset yksityiskohdat loistavat realistisuudellaan. Silmiini 
ei pistänyt mitään mahdotonta tai epätodellista.
Olen tuntunut Villen vuosikymmeniä. Hän on armoitettu tarinan-
kertoja, joka nauttii yleisönsä ottamisesta aina yllättävillä juonen-
käänteillä ja nasevan pelkistetyllä tyylillään. Muistan jo 1970-luvun 
metsäreissuja Villen, Arton ym. kanssa. Kävelemisestä ei tahtonut 
tulla mitään, kun marssitauolla aina kerrottiin kovia juttuja ja vat-
salihakset olivat kovilla. Ne olivat hauskoja reissuja!
Olen luonnehtinut Villeä sotakirjallisuuden Z.Topeliukseksi. Hän 
sekoittaa onnistuneesti kovia faktoja todenomaiseen fiktioon. Lop-
putulos on nautittava ja jännittävä. Lukija jää miettimään, kuinka 

oikein kävikään ja onko meille kerrottu vain ns. virallinen totuus. Ville on toistaiseksi julkaissut 18 teosta. Toivon, 
että Varjo on vain ensimmäinen sarjassaan ja että saamme jännittää ilmeisen kyvykkäiden päähenkilöiden suorittamia 
tehtäviä vastakin. Vahva lukusuositus!

                         Urho Ilmonen, sissiveli

Samoin on hyllyllä järjestötoiminnalle niin olen-
naisen tärkeää sosiaalinen kanssakäyminen. Hyvän 
asian tekeminen hyvässä porukassa. Eli se polttoaine, 
jolla vapaaehtoista maanpuolustusta tehdään. 

Pidetään huoli siitä, ettei fyysinen eristys nujerra toi-
mintakykyämme. Huolehditaan sosiaalisesta kanssa-
käymisestä käytettävissä olevilla keinoilla. 

Sissihenkeä tarvitaan yhä – ehkä enemmän kuin 
pitkään aikaan.

 Vesa Vepsä
 Sissikerhon puheenjohtaja
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6

Laakavuorta pitkin Vantaan Länsimäen puolelle, mis-
sä linnoituksen ympärille on 1970 luvulla rakennettu 
Länsimäen lähiö, mihin on jäänyt piiloon ainutlaatui-
nen kokonaisuus, joka sisältää mm. taisteluhautoja, 
kaksiosaisen suojahuoneen, tähystys- ja kk-asemia ja 
piikkilankaesteiden tukipilareiden jäännöksiä.                                                           

Tutustumiskierros alkoi Tykkikujan (kadun nimi) 
kohdalla, missä on opastetaulu, valokuvia linnoituksen 
rakennusvaiheesta ja selostus aseiden asemista. Sen 
jälkeen kun olimme tutustuneet tauluun, alkoi tutus-
tumiskierros Harri Kaijansinkon opastuksella. Kun 
tämä mielenkiintoinen kierros oli tehty, siirryimme 
takaisin Laakavuorentielle ja autoihin. 

IKISISSIT TUTUSTUMASSA  

KREPOST SVEABORG - maalinnoitukseen.     

 Nämä linnoitteet ovat varhaisia esimerkkejä hajautetun 
järjestelmän linnoitteista joita ruvettiin rakentamaan 
vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Krepost 
Sveaborgin perustana oli Ruotsin rakentama Suomen-
linnan merilinnoitus, jonka maaympäristöön alettiin 
rakentaa uutta laajempaa linnoitusta. Nykyisen pää-
kaupunkiseudun alue päätettiin vuonna 1915 linnoittaa 
vahvemmin rakentamalla uusi puolustuslinja Laaja-
lahdesta Vantaanjoen itäpuolelle aina Vartiokylään 
ja Vuosaareen asti. Taisteluhautojen rakenne vaihteli 
niiden rakennusajankohdan mukaan. 

Esimerkiksi vuonna 1914 rakennetut kenttälinnoittei-
den haudat koostuivat vain kivivallista, kun vuonna 
1915 taisteluhaudat rakennettiin louhimalla kallioon 
tai pehmeään maahan kaivamalla. Hautojen etupuoli 
vahvistettiin harkkokivimuurauksella. Linnoitustyö  
silloin yli sata vuotta sitten oli valtava urakka. 

Työmaalla työskenteli arviolta 10 000 henkilöä. Raken-
tajina oli venäläisten linnoitussotilaita ja venäläistyöläis-
ten lisäksi suomalaisia, ympäröivän maaseudun tilatonta 
väkeä, koska heille maksettiin parempaa palkkaa kuin 
rengeille ja piioille maataloissa.

Huhutaan, että linnoituksen rakentamisessa olisi ollut 
mukana suuri joukko kiinalaisia. Työmaalle tuotiin 
syksyllä 1915 noin 3000 kiinalaista työmiestä. He vii-
pyivät Linnoitustyömaalla vain muutamia kuukausia ja 
poistuivat/poistettiin talven tultua.

Tämän historiaoppitunnin jälkeen Ikisissit, jotka olivat 
kokoontuneet Laakavuorentien päässä oleva parkkipai-
kalle, siirtyivät Harri Kaijansinkon johdolla 

Krepost Sveaborg on Helsingin ympäristös-
sä sijaitseva ensimmäisen maailmansodan 
aikainen linnoitus ja oli osa Pietari Suuren 
laajempaa merilinnoitusta. Sen tehtävä oli 
suojata Suomenlahden sulkevan rannikkoty-
kistön Suomen puoleisia asemia ja Helsingin 
laivastotukikohta. 

Tutustutaan infotauluun

Ikisissien tapahtumia   
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Autokolonna ajoi sitten Mustavuoren poh-
joiselle P-paikalle, missä alkoi tutustuminen 
siellä oleviin luoliin ja juoksuhautoihin. 

Itse jouduin jättämään ryhmän vähäksi 
aikaa, mutta tässä seuraa Harrin selostus 
tämän tutumisosuuden tapahtumista:

Harri kuvailee Ikisissien 
linnoitusretkeä...

Mellunmäen – Länsimäen suunnat tärkeim-
mät ja näkyvimmät linnoitteet kierretty-
ämme Topi, Seppo, Reijo ja Harri siirtyivät 
autoilla Mustavuoren Itäväylän puoleiselle 
parkkipaikalle. Autot parkkiin saatuamme 
kävelimme pienen matkan ulkoilutietä kul-
jettuamme maastoon kohti Mustavuoren 
läntistä luolaparia, joka on aikoinaan jäänyt 
kesken; se lienee tarkoitettu U:n muotoiseksi 
kaksiaukkoiseksi luolaksi, kuten monet 
muutkin.

Luolien edustalla on vaikuttavan näköinen, 
yli kymmenen metriä syvä, mutta vain parin 
metrin levyinen yhdyshauta, jonka sivussa 
luolat ovat. Kallio on tässä kohteessa hal-
keilevaa ja rapautuvaa ja joka vuosi luolien 
suuaukkojen edustalla olevat pudonneiden 
kivien kasat kasvavat – parempi jättää me-
nemättä sisään.

Kömmimme ylös yhdyshaudasta lähemmäs 
maanpintaa ja taisteluhautoja kohti kohoa-
vaa jyrkkää kuilua ja hetken hengitystä 
tasattuamme jatkoimme kohti Mustavuoren 
pohjoisosassa kulkevaa kivettyä tykkitietä ja 
vajaan kilometrin sitä pitkin kuljettuamme 
erkanimme polulle, joka vei Mustavuoren 
linnoitustöiden aikaiselle kaivolle. Kaivo on 
neliömäinen, noin kaksi metriä kanttiinsa ja 
hirsillä reunustettu – yli sata vuotta vanhat 
hirret ovat muutamaa ylimmäistä kerrosta 
lukuun ottamatta paikoillaan. 

Mittasimme kepillä kaivon syvyyden; se 
oli noin metri, mutta pohjalla on yli sadan 
vuoden aikana kertynyt lehti- ja neulasker-
ros – mikä lie ollut alkuperäinen syvyys? 
Kuivana kesänä 2018 kaivo oli kuivillaan, 
mutta onneksi siinä on vettä suurimman 
osan vuotta; muuten vanhat hirret lahoaisivat 
nopeasti.

Suojahuone tutkitaan 

Kk-pesäke häämöttää

jatkuu seuraavalla sivulla 
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Ikisissien tapahtumia    

Kaivolta palasimme tykkitielle ja sitä pitkin Mustavuoren 
itäisemmälle luolalle, joka on aivan tykkitien vieressä. 
Kyseisen luolan tuntevat ”kaikki” tuolla seudulla; nytkin 
luolalla oli useista perheitäkin sitä ihmettelemässä. Al-
lekirjoittanut on käynyt kyseisellä luolalla ensimmäisen 
kerran 8-vuotiaana kolkkapoikana partioretkellä v 1968. 
Luola on läpi kuljettava ja sen toisesta päästä lähtee 
yhdyshauta Mustavuoren itälaidan taisteluasemiin. 

Pidimme kahvitauon luolan päällä olevalle kalliolla ja 
siirryimme autoille. Jatkoimme matkaa kohti Skatan-
niemen rannikkopatteria, joka on ainoa mantereella 
oleva rannikkopatteri Helsingin seudulla. Patteri oli 
tarkoitettu neljälle 152mm Canét-rannikkokanuunalle, 
mutta tykkejä ei ehditty  asentaa paikoilleen; ne löytyi-
vät keväällä 1918 viereisen kivilaiturin tienoilta, tietää 
historia. Itsenäisen Suomen rannikkotykistö ei ottanut 
tykkiasemia käyttöön vaan ne jäivät tyhjinä paikoilleen. 
Romunkerääjät ovat repineet aikoineen teräspalkkeja 
betonista, joten aseman seinät ovat paikoin reikäiset. 
Tykkiasemien pulttikehien pultit ovat hämmästyttävät 
hyvässä kunnossa edelleen, vaikka ne ovat yli 100 vuotta 
vanhoja!

Skatan patterin koluttuamme siirryimme vielä tutki-
maan Mustavuoren eteläosassa, Vuosaaren puoleisessa 
päässä olevaa tykistöasemaa, linnoituksen inventointi-
raportin mukaan patteria numero 61. Maasto oli paikoin 
märkää ja osin varsin ryteikköistä, joten patterin asemia 
oli hieman hankala hahmottaa. 

Alueella on ollut kuusi maahan kaivettua, osittain kal-
liorinteeseen louhittuakin tykkiasemaa ja niiden välissä 
suojatiloja ammuksille ja henkilöstölle. Suojatiloista 
on jäljellä betonia siellä täällä ja paikoin maatuneita 
hirsirakenteitakin.

Kello alkoi lähennellä kolmea, joten oli aika siirtyä 
piirin saunapirtille syömään, kahvittelemaan ja sau-
nomaan.

Linkki Helsinkiä ympäröivästä I Maailmansodan 
aikaisesta linnoitusvyöhykkeestä kiinnostuneille:
http://www.novision.fi/viapori/avaus.htm  

Christer jatkaa..

Sovittuun aikaan klo 15:00 tapasimme Reserviläispii-
rin saunapirtin parkkipaikalla. Pirtillä sytytettiin sit-
ten takkaan tulet, paistettiin makkaraa, syötiin eväitä 
ja juotiin kahvia saunan lämmetessä. Myös Weccari, 
joka oli lopettanut taksin ajamisen siltä päivältä, il-
mestyi paikalle. Siinä sitten saunottiin ja seurusteltiin 
pimeään asti.

 Teksti: 
 Christer Mikkonen ja Harri Kaijansinkko

Piikkilankaesteen tukipaalujen jäänökset Mustavuoren kaivo kuivillaan 
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 (Matti Huomasen kommentti: 
Jouni Nylen soitti ja pyysi tekemään 
Christerille hieman tavanomaista isom-
man veitsen. Otin haasteen vastaan ja 
tilasin mielestäni sopivan terän. Kahvaksi 
sain sopivan visakoivun pahkan palasen 
käymieni puukkokurssien vetäjältä. Tupen 
ompelin täydentämään tilauksen. Christer 
tosiaan ihmetteli ilmestymistäni tapaa-
miseen, vaikka ikäni puolesta täytinkin 
kriteerit. Sain ajan ja paikan selville Reijo 
Kivelältä.)
  Christer Mikkonen

Seppo ja puukko

Christer ja puukko

Toiminnan suunnittelu salongissa

Hernesoppalounas 
Lottamuseolla 

Harmaana syystorstaipäivänä 26.11. Ikisissejä kokoontui 
lounastelemaan Lottamuseon kanttiinissa. Nyt vaan oli 
vähän juhlallisempi kokoontuminen. Saavumme Matin 
kanssa pari minuuttia myöhässä ja muut olivat jo pai-
kalla.
Hämmästyksekseni paikalla oli myös Huomasen Matti. 
Yritin udella, mikä hänet tänne toi, mutta en saanut 
selvää vastausta. No en kysynyt lisää vaan marssittiin 
kanttiiniin ja ”soppajonoon”.  Kun hernesoppa ja pannari 
olivat hävinneet parempiin suihin ja kahvi saatu pöytään, 
siirryttiin tähän juhlavampaan osaan. 
Ensin onniteltiin Reijo Kivelää hänelle myönnetystä 
Reserviliiton kultaisesta ansiomitalista. Tämän jälkeen 
päästiin siihen aiheeseen, miksi olimme kokoontuneet 
tähän lounastilaisuuteen. Seppo Kulosta onniteltiin 
hänen 75 -vuotis-päivän johdosta ja ojennettiin puukko 
kunniakirjan kanssa, myös kiitokseksi monivuotisesta 
jumpan vedosta. 
Nyt selvisi myös Matti Huomasen läsnäolo. Hän luovutti 
minulle Sissien 80-vuotislahjaksi antaman puukon. Mo-
lemmat hienot puukot ovat Matti Huomasen tekemiä.                                                                                           
Nyt siirryimme salongin puolelle sohvaryhmään istu-
maan, tosin ilman konjakkia ja sikareja, mutta kaikilla 
oli kyllä kasvomaskeja. Siellä sitten juteltiin mukavia 
ja suunniteltiin vähän ensi vuoden toimintaa, ja suun-
nitelma saatiinkn aikaiseksi. Vatsa täynnä ja juhlittuna 
(ainakin osa) lähdimme sitten iltapäivän hämärässä kohti 
Helsinkiä.
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IKISISSIEN

Loppiaiskahvit Sipoonkorvessa

Ikisissien tapahtumia    

Tänä vuonna, kun Wiisaiden laavun loppi-
aistulet peruuntuivat korona takia, Ikisissit 
ajattelivat, että kyllä Loppiaisena pitää saada 
keittää kahvit tulen äärellä.  Niin päätettiin 
tehdä patikkaretki Sipoon korpeen. Tavattiin 
Östersundomin K-marketin P-paikalla, tosin 
Loppiaisen jälkeisenä päivänä, eli torstaina 
7.1. aamuhämärässä. Sieltä siirryimme 
autokolonnassa Keinäsen Matin johdolla 
Ultunan pohjoispuolella olevalle Sipoon 
korven parkkipaikalle, josta lähdettiin pati-
koimaan noin 10cm syvässä lumihangessa 
osin märkinä upottavia uria myöten, kaarret-
tiin ajatellulle tulisteluseudulle Fyrisåkerin 
sivuitse Nybyggetin lounaispuolella olevan 
talorykelmän kautta osin tieuraa ja pol-
kupohjia hyväksikäyttäen etelän suuntaan 
valtaojan sivusta kulkien sopivan mäkiseen 
korpimaastoon. Noin 3 km tarpomisen 
jälkeen valitsimme sopivaksi lounaspai-
kaksi etenemisuralta 50 m sivuun, pienen 
kalliokumpareen tarjoamaan näkösuojaan 
sijoittuvan painanteen. 
 

Täällä alkoi sitten kuivien 
risujen kerääminen nuotion 
sytykkeeksi, joka osoittautui 
haastavaksi, koska märkä 
lumi oli kastellutut kaikki 
risut...
 
No, saatiin kuin saatiinkin 
nuotio syttymään ja vedellä 
täytetty pakki siihen. Myös 
eväät otettiin esille.

Eiku tässä

Kyllä se siitä ...
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Lounastelun jälkeen Topi saattoi vanhemman 
sissiupseerimme lähemmäksi autoja, jossa hän 
vähän aikaisemmin poistui jotokseltamme. 
Kahvittelun jälkeen palasimme koillissuun-
taan vieviä polku-uria käyttäen, kalliojyrkän-
teen Ultunan metsien ja Degermossan kautta 
autoille. 

Sopivassa sissimäisessä säässä; satoi alijääty-
nyttä vettä ja lunta noin 6 cm missä varusteet 
sopivasti kastuivat. Patikoinnin kokonaismat-
kaksi kertyi noin 7 km ja Topille vielä 3 km 
lisää (saattoreissu). Kaikkiaan sopivan liikun-
nallinen reissu, näin korona-aikana. 

Teksti  

 Christer Mikkonen/Topi Vanhanen      
Kuvat 

 Christer Mikkonen

Patikoimassa olivat:
 Topi Vanhanen, Reijo Kivelä,
 Matti Keinänen, Martti Kurki ja  
 Christer Mikkonen.

Loppiaiskuusi 

Luminen polku

.. .jatketaan tänne...
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Metsäveljet    
METSÄVELJIEN KEVÄTRETKI 
TIKKAAN 1.- 5.3.2021

Sissien yksi alaosasto, Metsäveljet on jo useiden 
vuosien ajan järjestänyt keväisin retken joko Lappiin 
tai muualle Suomeen. Viime vuonna löydettiin lunta 
Ilomantsista, nyt ei tarvinnut lunta etsiä. Päädyimme 
kaukomatkailun sijaan lähes lähimatkailuun Mäntyhar-
jun maisemiin. Metsäveljien alun perin neljän hengen 
porukka on laajentunut muutamilla lähes samanikäi-
sillä eläkeläisillä, joista viiden oli tarkoitus lähteä tälle 
reissulle. Sovittiin, että kaikki käyvät Corona-testissä 
ennen lähtöä. Kahdelle tämä ei onnistunut tai oli epäi-
ly tartunnasta, joten ryhmän jäsenen mökille lähtivät 
lopulta isäntä Veppi, Urkki ja allekirjoittanut.
 

Urkki keräsi lähtijät Vitoonsa tavaroineen 1.3.
maanantaina aamulla
... ja matka kohti Mäntyharjua alkoi. Matkan aikana 
suunniteltiin ruokahankinnat paikallisesta kaupasta 
ja poikettiin vielä lammastilalle hakemaan jauhelihaa 
ja niskaa. 

Paikalle saavuttuamme ja majoittumisen jälkeen Veppi 
esitteli ”mökkikylänsä”. Tilaa oli runsaasti, saatiin 
jokainen coronaturvallisesti oma punkka päätalosta. 
Pikaisen pyttiksen jälkeen hiihdettiin järven jäällä 
auringon paisteessa 3 kierrosta ja sitten saunaan.
 

Tiistaina hyvin nukutun yön ja aamiaisen jälkeen ... 
otettiin retkisukset esille ja lähdettiin n. 4 km pääs-
sä olevalle laavulle makkaran paistoon. Kirkas sää 
muuttui lähes vesisateeksi paluumatkalla. Muuttuneen 
kelin vaikutus suksiin tuli hyvin havaittua: voidellulla 
suksella ei ollut pitoa ollenkaan, pitopohjaisilla sujuivat 
ylämäetkin ongelmitta.

Retken jälkeen sauna ja saunajuoma maistuivat ja lam-
paanniskasta tehty pataruoka hyvän ruokajuoman kera 
huolehti ravintopuolesta. 

Keskiviikon aktiviteettina oli ammunta 
Aseina meillä oli 9 mm pistooli, .22 cal äänenvaimen-
timella varustetut pistooli ja kivääri, missä oli mainio 
punapistetähtäin. Maalitauluksi rakennettiin kehikko, 
mihin ripustettiin 3 juomatölkkiä. Hyvin ne merkka-
sivat luotien osumat. 

  

 

Makkaranpaistoa laavulla

Ammuntaa

Osumia
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Kiitoksia isännälle, oli herraskainen retki.

 - Matti

Tupen tekoa

Lumikenkäkävelyllä

Ruokapuolella 

... kokeiltiin tehdä mokkapaloja vohveliraudalla, hyviä 
tuli ja nopeasti. Onnistuisi muuten myös nuotio-olo-
suhteissa, jos on siihen sopiva vohvelirauta. Illalla 
Veppi ja Urkki askartelivat itselleen tupet Metsäveljille 
tekemiini veitsiin.

Torstaipäivä aloitettiin tunnin lumikenkäkävelyllä 
lähimetsässä. 
Lumikengissä on mukavasti pitoa, eivät lipsu jyr-
kässäkään mäessä. Lunta oli runsaasti yli polven eli 
jalkamies ei pääsisi juuri mihinkään. Lumikengät tai 
jonkinlaiset sukset kyllä tarvittiin etenemiseen. Reppu 
selässä olisi varmaan muuttanut tilannetta vielä jon-
kin verran vaikeammaksi. Lumikengät pitivät myös 
kovahkolla hangella huomattavaa ääntä. 

Jatkoimme ampumaharjoituksia ja ääntä saatiin ai-
kaiseksi pumppuhaulikosta. Minulta homma loppui 
ensimmäisen laukauksen jälkeen syksyllä saamani 
olkapäävamman vuoksi. Saatiin aikaiseksi haulikkoon 
jopa yksi häiriö nopeaa ammuntaa yritettäessä, hylsy 
jäi jumiin patruunapesään, eikä aseen viritysmeka-
nismi toiminut. Lopulta kokeiltiin kopauttaa aseen 
perää terassilautaan, se auttoi. Hylsy oli revennyt ja 
messinkinen osa jumiutunut lukkoon, pahvinen osa 
saatiin sormella pois.

Illalla paistettiin pellillinen pannukakkua, minkä 
päälle laitettiin edellispäivän jauhelihakastiketta ja 
jälkiruoaksi mansikkahilloa ja kermavaahtoa lopun 
pannarin päällä.

Perjantaina urakaksi otettiin avannon teko laiturin 
päähän. 
Työvälineinä oli kunnon jääsaha ja terävä kaira, aina-
kin aluksi. Moottorisahakin tuli käyttöön, mutta siinä 
oli liian lyhyt laippa, ei päästy 45 cm paksun jään läpi, 
piti jatkaa jääsahalla. Usko ja into loppui, jää vei voiton, 
lähdettiin lounaalle ja siivoamaan.
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Ensin sovitetaan alahela terän ruotuun 
ja sen päälle mahdolliset koristeet 
Kuvat 1 ja 2. 

Seuraavaksi tehdään kahvapuuhun 
reikä ruodolle. Muotoillaan ylähela ja 
siihen kuuluvat koristeet, tässä värillisiä 
mineriittilevyjä. 
Kuvat  3, 4 ja5.

Liimauspuristimessa liimataan helat, 
koristeet ja kahva kokonaisuudeksi. 
Kuva 6.

Kahvaan suunnitellaan muoto ( 7 )
hiomakoneessa muotoillaan halutun-
laiseksi 
Kuvat 7, 8, 9 ja 10. 

Ennen tupen ompelemista tehdään lesta 
terän muotoon sopivaksi, se antaa suo-
jan ja muodon tupelle 
Kuva 11.

Tupen ompelua varten nahka kastellaan 
läpimäräksi, veitsi kääritään tuorekel-
muun ja nahka muotoillaan veitsen 
ympärille puristimia apuna käyttäen 
Kuva 12.
 
Ompelussa käytetään tylppäpäisiä neu-
loja ja naskalia. Naskalilla tehdään reikä 
ja satulaompeleella (kahdella neulalla 
ommellaan vastakkaisista suunnista) 
Kuvat 12 ja 13.
 4

Metsäveljille tehtyjen veitsien tekoprosessi

 OHEISISSA KUVISSA OVAT
 TEKOVAIHEET KARKEASTI.

7

8

1

2

5

6

3

Metsäveljet    
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13

Ryhmäkuva puukoista

10

9

12

11

15

Valmis tuppi 

15

Ompelemisen jälkeen 
nahka muotoillaan tiukasti 
kahvan ja lestan muotojen 
mukaiseksi. Ylimääräinen 
nahka leikataan pois ja reu-
nat hangataan (nyylataan) 
tasaisiksi. 

Lopuksi 
asennetaan vyölenkki ja ras-
vataan nahka kuivumisen 
jälkeen vedenpitäväksi.
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Krasnyj Gangut   
Unohdettu rintama

Taistelut saaristoissa 
1941  BROLON LOHKOLLA                                                                                            

 Suomen sodanjohto ei antanut lupaa hyökkäykseen Han-
koniemelle, koska venäläiset olivat luoneet vuokra-alu-
eeseen yhtenäisen vahvan linnoituksen ja koska tappiot 
olisivat silloin olleet suuret. Merkittävät tappiot syntyivät 
kuitenkin lyhyissä, mutta ankarissa saaristotaisteluissa, 
koska venäläiset pyrkivät valtaamaan ne saaret, joista 
oli mahdollista tarkkailla heidän tukikohtiaan Hanko-
niemellä.                                                                          
Merkittävimmät taistelut käytiin Bromarvin lohkolla, 
6-7 kilometriä Hangosta pohjoiseen sijaitsevasta Horsön 
saaresta ja sen lähisaarista. Snappertunan lohkolla Han-
koniemen itäpuolella sijaitseva Hästöön ja sen lähisaaret 
sekä Hiittisten lohkolla 12 kilometriä Hangosta lounaa-
seen sijaitseva Morgonlandet olivat myös taisteluiden 
näyttämönä. Samassa suunnassa, mutta 24 kilometriä 
Hangosta olevalla Benktskärin majakkasaarella käytiin 
ankara taistelu.

Taistelut Horsön herruudesta  
Hangon pohjoispuolella Bromarvin lohkolla vuokra-alu-
een raja oli vedetty vähän luonnottomalla tavalla, koska 
raja kulki Horsön ja Stackörarnan välisessä kapeassa 
salmessa. Horsöllä oli venäläisten eteen työnnetty tuki-
kohta, joka oli lähellä suomalaisten pääpuolustuslinjaa ja 
mistä oli helppoa johtaa epäsuoraa tulta. Täältä hyökkää-
mällä venäläiset olisivat voineet saada sillanpääaseman 
Bromarvin mantereella.
Ensimmäinen yhteenotto Horsön saariryhmässä alkoi 
25. 6. suomalaisten tykistötulella, venäläisten pommi-
koneiden ja hävittäjien hyökkäyksillä. Suomalaisten 
tykistötulen johdosta venäläisten puolella olevan Horsön 
saarella syttyi metsäpalo 27.6., jolloin tulitettiin myös 
sammutusväkeä. Suomalaiset jatkoivat vielä 28.– 29.6. 
kranaattitulella, jolloin tulipalot vielä laajenivat. Tulipa-
lon sankasta savusta huolimatta suomalaiset huomasivat 
venäläisten kuljettavan miehistöä ja materiaalia pois 
saaresta. Suomalaiset jatkoivat saaren tulittamista ja 
ampuivat myös kohti saaresta poistuvia veneitä, mutta 
sankka savu esti tarkan näkyvyyden. 

Ote Merikarttalai-
toksen 

karttalehdestä 

Sorpo-Padva 1963.
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Venäläiset joukot jatkoivat 11.7. hyökkäystään Horsöstä 
lähisaariin ja valtasivat Stackörnin. He yrittivät vallata 
myös Emholmenin, Furuönin ja Gunnarsholmin, mutta hei-
dät saatiin ajetuksi pois niistä, suomalaisten onnistuneen 
vastahyökkäyksen seurauksena. Venäläiset onnistuivat 
kuitenkin pitämään Stackörnin suomalaisten vastahyök-
käyksetä huolimatta. Yöllisessä taistelussa syntyi suoma-
lisille lisätappioita, 12-15 miestä. Heinäkuun 14. ja 15. 
päivän välisenä yönä suomalainen partio teki väkivaltaisen 
tiedustelun Stacköran saarille, jolloin tuli yhdeksän miehen 
lisätappio. Horsö lähisaarineen todettiin silloin vahvasti 
venäläisten miehittämäksi. 
Komentaja Kabanov antoi näille saarille suuren mer-
kityksen ja oli sijoittanut sinne heinäkuun puolivälissä 
kapteeni Boris Graninin alaisuuteen 500 miestä, joista 300 
oli Hörsössä ja loput lähisaarilla. Käydyissä taisteluissa 
venäläisten iskupataljoona oli kuitenkin kärsinyt niin 
suuren mieshukan, että se siirrettiin Hankoon, missä se 
muodostettiin uudelleen täydennettynä. 
Bromarvin lohkolla tilanne pysyi yli kaksi viikkoa suh-
teellisen rauhallisena heinäkuun lopulle. Venäläisten isku-
pataljoona palasi tavoitteenaan jatkaa hyökkäystä Horsön 
saariryhmässä heinäkuun 30 päivän vastaisena yönä. 
Pataljoonan tiedustelupartio kahlasi Stackörnin matalikkoa 
myöten Gunnarsholmin lounaiskärkeen, missä törmäsivät 
suomalaisiin. Lyhyen mutta kiivaan tulitaistelun jälkeen 
partio joutui kahlaamaan takaisin omalle puolelle. 

Keskiyöllä lähti kolme vapaaehtoista soutamalla Fu-
ruholmasta Gunnarsholmin kautta Stackörniin  ja siitä 
edelleen Horsöön. Tiedusteltuaan tilannetta saarella, 
partio ilmoitti 30.6. kello 06.00 saaren olevan tyhjä 
vihollisista. Näin suomalaiset miehittivät Horsö tap-
pioitta. He miehittivät myös Kuggholmin saaren.
Venäläiset huomasivat pian tehneensä virheen kun he 
vetäytyivät Horsöstä ja päättivät vallata sen takaisin. 
10.7. kello 02:30 kaksi MBR-2 lentovenettä lähti pom-
mittamaan Horsötä. Hyökkäykseen osallistui kolme 
pommikonetta ja kymmenen hävittäjäkonetta, mutta 
varsinaisen hyökkäyksen suoritti kapteeni Boris Gra-
ninin 250 miehen iskupataljoonalla. Maihinnousua 
edesauttoi metsäpalon sankka savu, minkä vuoksi 
saaren puolustajat havaitsivat vihollisen vasta kun se 
oli rannassa. 
Yön aikana 400 venäläistä nousi maihin. Luutnantti 
Anatoli Fetisovin johtama 9. Erillisen rautatiepatteri 
mursi puolustajien vastarinnan parituntisen taistelun 
jälkeen. Kymmeniä puolustajia yritti paeta kolmella 
veneellä mitkä ammuttiin upoksiin ja miehet joko 
hukkuivat tai tulivat ammutuiksi. 
Koska yhteydet Horsööstä oli pommituksessa men-
neet poikki, niin mantereella ei oltu tietoisia tilanteen 
kehityksestä. Kello 04:00 vänrikki Fröberg tuli uimalla 
saaresta ja ilmoitti, että venäläiset joukot olivat nousseet 
maihin saarella. Osa puolustajista lähti uimalla ylittä-
mään 150 metriä leveää salmea päästääkseen Stackör-
niin, heistä moni kuoli venäläisten luoteihin. Kymmeniä 
uimataidottomia saatiin vielä pelastetuksi veneellä, joka 
tuli Tallgrundenin kautta Horsön länsiniemeen. Kos-
ka puhelinyhteys oli poikki Horsöön, yritettiin saada 
yhteyttä veneellä. Tykkimies Grönroosin yhteysvene 
kohtasi matkalla useita uimalla pakenevia miehiä joita 
pelastettiin siihen. 
Venäläisten tykistökeskitys siirtyi kello neljältä Stor-
holmenin ja Gunnarshlmin väliseen salmeen. Omia 
kenttäpattereita ei voitu käyttää, koska yhteydet tulen-
johtopaikkaan olivat poikki. Viiteen mennessä venäläiset 
olivat miehittäneet Kuggholmenin itärannan. Sieltä he 
hyökkäsivät Horsön länsirannalle ja kiersivät saaren 
pohjoisrantaa ja saarsivat siellä vielä olevat suomalaiset. 
Ainoa mahdollisuus pelastautua oli uida Stackörniin 
tai aina Gunnarsholmiin saakka. Horsöllä olleista 91 
suomalaisesta pelastui 42 uimalla ja 10 uimataidotonta 
pelastettiin veneellä. Loput kaatuivat tai hävisivät.

Kuva 2. Kolme miehen vapaaehtoinen partio lähti 

soutamalla tiedustelemaan tilannetta Horsössä.

jatkuu seuraavalla sivulla 
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Krasnyj Gangut   

Kello 00:15 venäläiset joukot siirtyvät kahlaamalla 
Starckörarnist Gunnarsholmeniin, mutta hyökkäys torju-
taan. Kello 02:00 uusittiin hyökkäys Gunnarsholmiin ja 
edelleen kohti Furuötä ja Elmholmenia ja se käynnistyi 
Stackörnin suunnasta ammutulla valoraketilla. 
Hyökkäyksen voima oli murskaava ja hyökkäys jatkui 
katkeamattomana virtana niin, että osa venäläisistä ete-
nee juoksemalla  yli kahluupaikan käyttämällä salmeen 
kaatuneita tovereitaan siltana. Kun Hangon ja Russarön 
järeiden pattereiden tykkituli liittyi hyökkääjien avuksi, 
suomalaiset joutuivat luopumaan etuvartioasemistaan 
ja vetäytymään tappioita kärsien Storholmenin pääpuo-
lustuslinjalle.  Furuössä olleet 26 suomalaista pitivät 
puoliaan vielä kaksi tuntia, jonka jälkeen he joutuivat 
kello 03:30 vetäytymään lahden yli Furuholmiin.
Ylittäessä Furuön ja Furuhlomenin välillä oleva lah-
den kaksi pakovenettä kaatui ja upposi venäläisten 
tykistötulessa, jolloin miehet joutuivat pelastautumaan 
uimalla. Heinäkuun lopussa venäläiset valtasivat myös 
Elmholmenin ilman vastarintaa, koska suomalaiset olivat 
poistuneet sieltä ylivoimaisen rynnäkön alta.  

Taistelu Elmholmenissa 16.8.1941
Menetettyään näin tärkeän etuvartioaseman Bromar-
vin lohkolla, suomalaisten pääpuolustuslinja joutui 
jatkuvasti painostuksen kohteeksi, koska erityisesti 
Elmholmenista oli lyhyen etäisyyden takia helppo 
ampua suomalaisten puolelle kranaatinheittimillä. 
Elokuun puolivälissä Bromarvin alalohkon päällikkö 
kapteeni Karas suunnitteli, lohkon komentajan majuri 
Karvisen luvalla, väkivaltaisen tiedustelun Elmholme-
niin. Tehtävä aiottiin suorittaa vahvennetulla  jouk-
kueella, jonka käytössä oli kolme moottorivenettä. 
Tavoite oli saada selville vihollisen miesvahvuus sekä 
sijoitus Elmholmenissa ja vallata saari. 
Näin saataisiin myös Furuö haltuun ja saavutettaisiin 
avainasema omien asemien takaisinvaltaamiseksi. 
Suomalaisten tykistö ja kranaattinyksikkö tekivät 16.8. 
voimakkaan keskityksen klo 00:20 – 00:45 välisenä 
aikana maaleina Elmholm, Gunnarsholm ja Horsö. 
Vänrikki Källström lähti klo 00:45 johtamallaan 
kahdella veneellä kohti Elmholmenia ja kolmas vene 
seurasi viisitoista minuuttia myöhemmin. Tykistön 
ja kranaattien aiheutuma metelin ja pimeyden turvin 
joukkue pääsi tappioitta maihin ja saaren puhdistami-
nen vihollista alkoi. 

Unohdettu rintama

Taistelut saaristoissa 
1941  BROLON LOHKOLLA 

Kaksi MBR-2 lentovenettä

 pommittaa Härsötä.     
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Venäläiset joutuivat vetäytymään 
saaren eteläosaan korsuihin ja kai-
vantoihin, mitkä suomalaiset tuhosi-
vat kasapanoksilla ja käsikranaatein. 
Hyökkäys eteni suunnitelmien mu-
kaan niin kauan kuin näitä riitti.
Näin jäi saaren eteläkärki puhdista-
matta. Se muutti tilannetta, sillä ve-
näläisten MO – vartiomoottoriveneitä 
saapui saaren eteläkärkeen tuoden 
mukana venäläisten lisävoimaksi 
yhden joukkueen klo 04:55, toisen 
tuntia myöhemmin.  Heti tämän 
huomattuaan kapteeni Karas ilmoitti 
lohkon komentajalle muuttuneesta 
tilanteesta ja tarvitsevan lisävoimia 
Elmholmeniin, mutta siihen ei heti 
löytynyt joukkoja, koska lohkon 
reservi sijaitsi liian kaukana. 
Vasta kolmen tunnin päästä saatiin 
kolmella moottoriveneellä omia mie-
hiä saareen. Tänä aikana kolme vihollishävittäjää oli 
lennellyt Elmholmenin yllä ampuen konekiväärillä 
ja Horsöstä oli tullut kolme maihinnousujoukkuetta 
vihollisen vahvistukseksi. 
Suomalaiset taistelivat väsymyksestä huolimatta koko 
päivän ylivoimasta vihollista vastaan, mutta pystyivät 
kuitenkin säilyttämään asemiaan iltaan asti. Venäläi-
set avasivat klo 19:00 tykistöllä yli tunnin kestävän 
valmistelun linjalla Elmholm – Storholm – Prästö.  
Tulivalmistelun loputtua saapui lisää venäläisiä sekä 
Furuhöön että Elmholmeniin. Nyt suomalaiset joutuivat 
jättämään asemiaan ja vetäytymään moottoriveneillä 
noin klo 20:30. 
Tämän todettuaan venäläiset suuntasivat epäsuoran 
tulen ja konekivääritulensa  Elmholmin ja Storholme-
nin väliseen salmeen, mutta kaikki kolme pakovenettä 
pääsivät perille. Kun vetäytyminen oli suoritettu, alkoi 
suomalaisten tykistö ampua Elmholmeniin. Suoma-
laisten tavoite etuvartioasemien takaisin valtaamiseksi 
kuivui kokoon, mutta he saivat tietoja Horsön saariryh-
män asemien ja aseiden sijoittelusta.

Suomalaisten tappiot oli yhdeksän kaatunutta, joista 
neljä kuoli vetäytymisen aikana, kuusi kadonnutta ja 
kolmekymmentä haavoittunutta. Venäläisten oman ra-
portin mukaan Suomalaisten 300 miehen iskuosastosta 
kerrottiin 200 kaatunutta joista, 50 – 60 oli ammuttu 
heidän uidessaan pakoon. Se oli vahva venäläisille tyy-
pillinen liioittelu, koska suomalaisia taistelijoita oli ollut 
Elmholmenissa 80. 

 JATKUU...             

 Lähteet: 
   Antero Uitto & Carl-Fredrik Geust :
   ”Hanko toisessa maailmansodassa                                                 
   Stig Nyström:
   ”Hangö 1940 – 1941” 
 Teksti ja piirrokset:

   Christer Mikkonen   

250 miehen iskujoukko osallistui hyökkäykseen Horsöhön 10.7. aamuyöstä. 

Kaksi MBR-2 lentovenettä

 pommittaa Härsötä.     
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Kenttälääkinnän ketjusta
Varusmiesten, naisten vapaaehtoista asepalve-
lusta suorittavien sekä reserviläistenkin koulutus 
on omaan aselajiin ja tehtävään keskittyvää ja 
painottuvaa. 

Koulutukseen varatun ajan rajallisuudesta johtuen 
varsinkin reservin koulutuksen koh-dalla voi kenttä-
lääkintä ja  sen jokaista taisteli-jaa koskeva osaaminen 
ja sen mahdollista-minen jäädä liian vähälle.

Kenttälääkinnän ketju
 

Kenttälääkinnän toteuttaminen kriisiaikana edellyttää 
monia oikeita ja peräkkäisiä toi-menpiteitä aina taistelu-
kentällä annettavasta ensiavusta lääkäritasoisen hoidon 
saantiin komppanian tai pataljoonan hoitopaikalla. 

Kun optimitilanteessa kyse on monen portaan mah-
dollisimman saumattomasta toimintaket-justa, kuvaan 
lääkintäketjua tähän toimintaan osallistuvien toimijoi-
den kautta.

Taisteluensiapu

Nykytavoitteena on opettaa kaikille  taistelijoille tais-
teluensiavun perusteet ja siihen liittyvä toimenpiteitä 
kuvaava muistisääntö c-A-B-C. 

Tämä on tärkeää. Maallikonkin hallitsemilla keinoilla 
voidaan estää huomattavan suuri osa hengenvaarallisiin 
vammoihin menehtymi-sistä. 

Haavoittuneina tai vammautuneina meneh-tyvistä ar-
vioidaan 67 % kuolevan 10 minuutin sisällä haavoittu-
misestaan. Tämän 10 minuutin aikana ammattimainen 
apu on kaukana.

Taisteluensiapu (taistelukentällä annettava ensiapu) 
aloitetaan heti kun se on turvallista auttajalle, ensisi-
jaisesti käyttäen haavoittu-neen omia varusteita, joita 
ovat ensiside, kiristysside, pelastuspeite, (mahdollisesti 
her-mokaasun vasta-aineenantolaite) sekä luokit-telu-
kortti.

Ensimmäinen haavoittuneen auttaja on haa-voittunut 
itse tai lähin taistelutoveri. Jokai-sessa jalkaväkiryh-
mässä pitäisi olla myös henkeä ja raajaa pelastavan tais-
teluensiavun antamiseen koulutettu taistelupelastaja. 
Hän on ryhmänsä taisteleva jäsen joka on suorittanut 
yleensä 5 päivän taistelupelastajan kurssin. 

Heti haavoittumisen jälkeen tehdään haavoittuneelle 
jo omassa ryhmässä hoidon aloitus, eli cABC, jossa  

c on ”catastrofic bleeding”, henkeä uhkaavan 
raajaverenvuodon tyrehdyttäminen
A on ”airways”, ilmateitten avoimena pito
B on ”breathing”, hengityksen seuranta ja 
turvaaminen vaikkapa paineilmarinnan hoito ja
C on ”circulation”, verenkierron turvaaminen, 
verenvuotojen tyrehdyttäminen ensisiteillä, 
painesiteillä ja hemostaateilla eli verta hyydyttävillä 
aineilla.

On myös tärkeää, että partio tai ryhmä osaa suorittaa 
tilanteeseen sopivia hätäsiirtoja suojaisempaan paik-
kaan. Potilaan jatkohoidon kannalta on myös tärkeää 
aloittaa potilaan luokittelukortin täyttäminen heti kun 
se on mahdollista - näin nopeutetaan toimenpiteiden 
aloittamista seuraavalla hoitopisteellä.

Muutama huomio

Taisteluensiapu on taktista toimintaa, ja se on toteu-
tettava taistelukentän ”ehdoilla”. Siinä missä taistelu-
kentällä yhteen on osunut, voi osua myös kymmeneen 
muuhunkin. 

Tehtävän loppuun suorittaminen tai vihollisen torjumi-
nen on lisätappioiden paras ehkäisy, ja vasta seuraavaksi 
tilanteen sallimana selkeästi johdettu taisteluensiapu 
ja haavoittuneen evakuointi suojapaikkaan, ja sieltä 
”taakse”.  Ryhmää, joukkuetta tai komppaniaa ei uhrata 
yhden haavoittuneen vuoksi.

Ainoat sallitut toimenpiteet tulen alla ovat runsaan 
henkeä uhkaavan raajaverenvuodon tyrehdyttäminen 
nopeasti kiristyssiteellä tai haavoittuneen kääntäminen 
kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. 

Suoralta tuleltakin suojassa  täytyy toiminnan olla 
johdettua. Taistelupelastajan ei kuulu käskemättä juosta 
omaehtoisesti taisteluti-lanteessa ensiapua antamaan.

Suojaisessa paikassa, silti joukkueen evaku-ointiuran 
tm kannalta suhteellisen nopeasti saavutettavassa 
paikassa, on joukkueen lääkin-tämies. Tänne tehtävät 
siirrot toteutetaan joukkueenjohtajan käskemänä, tai 
ennalta ohjeistamana.

Joukkueen lääkintämies hoitaa joukkueen pelastus-
pistettä. Hänen on toteutettava kaikkien hoidossaan 
olevien potilasseurantaa, tarpeen  mukaan jatkettava 
henkeä pelastavaa ensiapua (cABC). 

Kenttälääkintä  
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Sen jälkeen paljastaa ja hoitaa muut mahdolliset vam-
mat, kuten muut sito-mista vaativat haavat ja vaikkapa 
murtumat, sekä aloittaa tarvittava lääkitys (osittain 
hoito-protokollan osat D ja E).  

Erityisen tärkeää on haavoittuneiden  nesteytys ja läm-
pimänä pito, mahdollinen sokin ehkäisy ja hoito, sekä  
haavoittuneiden evakuointien valmistelu. 

Viimeistään lääkintämiehen on aloitettava haavoittuneen 
tietojen kirjaaminen ja raportointi. On tärkeää, että 
jatkossa tiedetään mitä ja milloin potilaalle on tehty.

”mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole tehty”

Ensihoitopaikka EHP

Seuraava porras lääkintäketjussa on komp-panian 
hoitopaikka, useimmissa tapauksissa ensihoitoryhmän 
ylläpitämä Ensihoitopaikka (EHP), vanhalta nimeltään 
sidontapaikka.

Useimmiten Maavoimien vastuualueella ensi-hoitoryh-
mä- ja EHP- ovat osa komppanian huoltojoukkuetta ja 
sen ryhmitystä. Täällä on lähtökohtaisesti jo saatavilla 
ammattitasoista terveydenhuollon hoitoa. 

Tehtävinä ensihoitoryhmälle on lääkäritasoinen ensihoi-
to, potilasselvitys, ja valmius hoitaa kolme (3) vaikeasti 
haavoittunutta ja kymmenen (10) haavoittunutta tai 
vammautunutta tunnissa. 

Hoitopaikoilla jatketaan toimenpideprotokollaa, toiste-
taan syvemmin ensiapua cABC hoidolla, sekä syven-
netään osioilla

D  on  ”disability + drugs”, tajunnan seuraaminen ja 
lääkitys

E on ”exposure + evacuation”, tarkempi tutkiminen 
ja evakuointi

Toiminta-alueesta ja tilanteesta riippuu, miten evaku-
ointijärjestelyt joukkueitten lääkintämiehen pisteeltä 
tai pelastuspisteeltä on käskytetty.  Näihin järjestelyihin 
olisi ainakin johta-jien syytä perehtyä ajoissa.

Ensihoitoasema EHAS

Viimeisenä pataljoonatason hoitopaikka, Ensihoito-
asema (EHAS). Tämän toiminnasta vastaa pataljoonan 
huoltokomppanian ensihoi-tojoukkue, kokoonpanosta 
riippuen vahvuu-deltaan 37-44. 

Ensihoitojoukkueen tehtävänä on pataljoonan terveyden- 
ja sairaanhoito, ensiapu ja ensihoito, haavoittuneitten 
vakauttamistoimenpiteet, ja suorituskyvyn osalta kyky 
suorittaa henkeä ja raajoja pelastavaa hätäkirurgiaa 1 
tunnissa ja samalla 6 vaikeasti haavoittuneen ja 20 haa-
voittuneen kirjaaminen ja käsittely ja vakauttaminen.  

Ensihoitojoukkueen pitää voida tukea taistelevia 
joukkoja yhdellä ensihoitoryhmällä ja EHP:lla, ja en-
sihoitojoukkueen evakuoin-tiryhmä evakuoi potilaita 
komppanioiden Ensihoitopaikoilta tai Y-pisteiltä, tarvit-
taessa myös joukkueitten pelastuspisteistä esimerkiksi 
Merivoimien vastuualueella saaristossa.

Mietittävää

Mitä olisi tästä kaikesta muihin kuin lääkintään sijoi-
tettujen reserviläisten ajateltava?

 Opetelkaa ja opettakaa kaikille joukossanne 
 taisteluensiavun perusteet

 Harjoitelkaa taistelupelastajan toiminnan 
 johtamista ja käskytystä

 Harjoitelkaa suojapaikan käyttöä ja hätä-
 siirtoja sinne

 Harjoitelkaa potilastietojen kirjaamista

 Harjoitelkaa lääkintämiehen pelastuspisteelle 
 evakuointeja sekä pelastuspisteen toimintaa

 Tutustukaa komppanianne evakuointi-
 järjestelyihin. Mikäli niistä ei ole kerrottu, 
 selvittäkää.

Sotilaallisen toiminnan pohja on taistelijan saama tak-
tinen koulutus. Tämän koulutuksen lisäksi osaamiseen 
tulee kuulua myös toiminta haavoittuneen pelastamisek-
si. Toiminta joka määrää miten haavoittuneille käy. 

 ”Kaveria ei jätetä”

  Sakari Lehtinen
 Ylipursimies res.
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Aloitimme Uudenmaan prikaatin kanssa yhteistyössä 
uuden Maakuntakomppanian rakentamisen vuonna 2014. 
Prikaatilla oli maakuntajoukkue, jonka osallistujamäärä 
oli aika alhainen. Saimme melko vapaat kädet tehdä 
jotain asialle. Olimme huomanneet, että järjestämil-
lämme selviytymiskursseilla kävi, jokaisella muutamia 
poikkeuksellisen motivoituneita yksilöitä, joiden kanssa 
yhteistyössä aloimme rekrytoida niiltä kursseilta sellaisia 
ihmisiä joilla oli motivaatio kohdallaan. He olivat valppai-
ta, valmiita tekemään töitä ja paneutumaan asiaan ilman 
valittamista. Edellä mainitusta tulikin vaatimus päästä 
mukaan. Piti sitoutua vähintään viiteen harjoitukseen 
vuodessa, olla motivoitunut, tiimipelaaja ja ennen kaik-
kea ei valittaa, koska mikään ei murenna yhteishenkeä 
pahemmin kuin viimemainittu. 

Koulutusohjelmien edetessä muutaman vuoden totesim-
me, että joukko oli hyvin hitsautunut yhteen, keski-ikä 
alle 33v ja suurin osa hyväkuntoisia. Aloimme käyttää 
Coopertestiä ja totesimme aika nopeasti, ettei se sovel-
tunut komppanian tehtävien mukaisten kunnon mitta-
ukseen. Raskaat kantamukset pitkillä matkoilla yllätti 
monet hyvätkin Cooperjuoksijat. 

Olin itse tutustunut Britannian Merijalkaväen kunto-
testeihin jo vuosikymmeniä sitten ja muistin ne kovina 
ja eritoten sen, että ne paljastivat armotta heikkoudet 
kunnossa. Päätimme kokeilla Brittien nykyistä testiä ja 
tulokset yllättivät kaikki. Paitsi, että testi mittasi kuntoa, 
se mittasi ennen kaikkea psyykkistä kestävyyttä ja pal-
jasti heikkoudet kuten aina ennekin.

Testi toteutetaan aina samalla tavalla. Testattavat saa-
puvat perjantai-illalla ja saavat valmennusta siihen mitä 
tulemaan pitää. Opetetaan kuinka jalat teipataan ja ko-
keneet marssijat antavat vinkkejä, samalla kun käydään 
läpi  kuntotestin eri vaiheet.

Lauantaiaamuna testi alkaa lihaskunto ja aeroobisella 
testillä johon kuuluu punnerrukset, vatsalihasliikkeet, 
leuanveto ja viivajuoksu. Kaikki tapahtuu äänisignaalin 
tahdissa ja monelle on tullut yllätyksenä myös että suo-
ritteiden laatu pitää olla virheetön, sekä kuinka paljon 
vähemmän suoritteita saa tehtyä kun joutuu tekemään 
äänisignaalin tahdissa.

Muutaman tunnin levon jälkeen tulee 20 km marssisuo-
ritus, jossa varusteiden paino tulee olla 31.3kg sisältäen 

MPK:n Meripuolustuspiiri Dragsvikin koulutuspaikka otti 4 vuotta sitten ohjel-
mistoonsa Britannian merijalkaväen edistyneen taistelukuntokokeen. Tässä artik-
kelissa on tarkoitukseni avata, sekä syitä, suorituksen sisältöä, että havaintoja.
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taisteluvarustuksen. Marssi on suoritettava 3h 30 mi-
nuutin sisällä, mutta ei myöskään nopeammin kuin 3h 
25minuuttia.

Sunnuntaina on marssi ensimmäisenä. Etäisyys on sa-
ma mutta kuorma on vähentynyt 6.3 kg joten 25 kg on 
taakkana. Hankalaksi asian tekee se, että aika vähenee 
myös puolella tunnilla, ollen 2h 30 minuuttia, muttei 
nopeammin kuin 2h 25 minuuttia.

Marssisuorituksen jälkeen mennään suoraan urheiluken-
tälle, jossa kaapataan oman kokoinen taistelija liiveinen 
ja aseineen palomieskantoon ja kannetaan 100m maksi-
miaikaan 45 sek. Sen jälkeen seuraa 2x20l vesikanisterin 
kanto 150m pudottamatta tai pysähtymättä ja 5 x 20m 
viivajuoksu aseen kanssa vetäen maihin jokaisella viivalla 
maksimiaikaan 56 sekuntia.
Testi loppuu siihen.
 

Kuten jokainen tätä lukeva sissi tajuaa, on kyseessä aika 
kova testi. Se kuitenkin palkitsee, mikäli on oikeasti kiin-
nostunut kohentamaan kuntoaan. Testi on myös henki-
sesti raskas, varsinkin toisena päivänä, kun useimmilla ei 
ole enää jalat ihan parhaassa kunnossa. Tähän mennessä 
alle 15% osallistujista on läpäissyt testin Royal Marines 
pistelaskun mukaan, mutta urheasti on yritetty.

Osallistuneet ovat kyllä tyytyväisiä kun saavat testin 
tehtyä loppuun vaikka eivät läpäisisi. Edellämainittu 
onkin ollut meille tärkeä mittari. Taistelija on sellainen 
henkilö joka ei lakkaa yrittämästä vaikka maaliviiva 
karkaisi kauemmas.

Kurssi on myös joka vuosi avoin ulkopuolisille, mutta 
erittäin harva ilmoittautuu. Tuntuu siltä että sosiaali-
sessa mediassa löytyy kovakuntoisia reserviläisiä noin 
viisitoista tusinassa, mutta tähän testiin ilmestyy vain 
hyvin harva. Toivotamme Stadin Sissit tervetulleeksi ensi 
lokakuussa järjestettävään testiin. Se on hyvä mittari sille 
onko pysynyt tehtäviensä vaatimassa kunnossa. Jos asia 
herätti kysymyksiä olen tavoitettavissa MPK:n sivuilta 
löytyvistä yhteystiedoista.

 Hyvää kevättä toivottaen

 Michael ”Micke” Eklöf
 Koulutuspäällikkö
 Dragsvikin koulutuspaikka
 MPK Meripuolustuspiiri

MPK:n Meripuolustuspiiri Dragsvikin koulutuspaikka otti 4 vuotta sitten ohjel-

Merijalkaväen taistelukuntokoe
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PROTO 21

Hoi Reserviläinen!

Harjoituksen tavoitteena on tiedustelujoukkueen 
perustaminen, johtaminen, viestitoiminta sekä 
kehittyminen yksilö- ja joukkotasolla. Proto21 on 
soveltava kilpailumuotoinen harjoitus, jossa kaksi 
osastoa kilpailevat vastakkain tiedustelutehtävissä 
ja erilaisilla soveltavilla tehtävärasteilla. Viime 
vuoden Proto20 -harjoituksessa kilpailevat osastot 
pääsivät muun muassa tiedustelemaan ja iskemään 
kohteelle sekä toteuttamaan väijytyksen ja osal-
listumaan kovapanosammuntoihin Kyrönpellon 
ampumaradoilla. Vastaavanlaista ohjelmaa on 
luvassa myös Proto21 -harjoituksessa. Lisäksi sa-
maan aikaan järjestetävä kohteensuojausharjoitus 
takaa meille mehukkaan ja haastavan tiedusteltavan 
kohteen!
 

Olet sitten ryhmän jäsen, vasta-osaston toimija, 
operaatiokeskuksen tai tukiosaston henkilö, 
järjestämme sinulle aktiivisen ja opettavaisen 
viikonlopun. Samalla haluamme välittää samaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, into ja periksian-
tamattomuutta, mitä olemme itse päässeet koke-
maan vuosinamme kilpailevissa osastoissa. 
 
Kilpailu koostuu kahden erillisen joukkueen 
toiminnasta, tehtävinä muun muassa kohteen-
tiedustelu, ammunta, viestivälineiden käyttö, 
tilannekuvan ylläpito sekä paljon muuta. 

Ota kaverisi mukaan ja ilmoittaudu nyt MPK:n 
kurssikalenterissa! Voit ilmoittautumisen yhte-
ydessä ilmaista, mikäli olette ilmoittautumassa 
mukaan partiona tai ryhmänä ja pyrimme sijoit-
tamaan teidät samaan osastoon. Meihin voit roh-
keasti olla yhteydessä, jos herää kysymyksiä.

Nähdään PROTOLLA!

Tiedusteluharjoitus Proto21 tarjoaa jälleen toiminnan täyteisen 
viikonlopun Mikkelin Karkialammella 1. - 3.10.2021. 
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