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S O T A P Ä I V Ä K I R J A

30.XI.1939 - 6.III.1940.

T ö ö l ö n t o r i n

9.35
10.37
10.46

Ilmahälytys
Täh.: 15 lentokonetta lentää Suomenlinnan suunnassa länteenpäin.
Suomenlinnassa päin ammuttu lentokoneita. Viholliskoneita ei enää
näy.
Suomenlinnan kohdalla jälleen ammutaan.

10.52
11.23

l o h k o .

Lr.

L o h k o t

s o d a n a i k a i s i i n

m a j o i t u s p a i k 

k o i h i n s a , j o i s s a p y s y t t ä v ä . K o k o v a h 
v u u s m u k a a n . M y ö s
r e s e r v i t.
Täh.: Lentokone Korkeasaaren kohdalla. Lentää pohjoiseen päin.

11-55
12.30

Lr.

12.53
13.30
14.10
14.18

Lr.
Tiainen: Majoituspaikat järjestettävä lopullisesti.
Lr.
Sotavalaistus saatettava voimaan tästä päivästä.
Lr.
Tiainen ilmoitti salaiset puhelinnumerot.
Ilmavaara ohi

14.20

Tähystysasema tiedusteli oliko annettu iho-merkki.
Lr.
Tiainen oikaisi Pasilan lohkon salaisen puh.numeron.
Ilmahälytys

14.37
14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.15
15.55
16.20

Täh.: Lentokoneet meistä itään.
Tulipalo Kaivopuistossa päin.
Tulipalo Fredrikinkadun alkupään kohdalla.
Caloniuksenkadun alkupäässä kipinöitä kadulla.
Tiedusteluryhmä: Useita pommeja osunut linja-autoasemalle. Useita
kuolleita ja haavottuneita.
Tulipalo telakan seutuvilla ja Fredrikinkadulla.
Ilmavaara ohi
Kaupungilta ilmoitus, että Kalevankadulla palaa 8 taloa.( Lotta
Häkkinen).

16.35
16.44

Tiainen: Määräys ruokailusta.

Lr.

Sotavalaistuksen valvontaa tehostettava omien muodostelmien avulla.
Pitkänen/Koivisto

18.00

Täh.: Kuuluu tykkien ääntä.

19.15

Herra Berg joutunut auto-onnettomuuden uhriksi, viety Punaisen Ristin
sairaalaan.(Grenner).
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20.05

20.24
21.30

22.52

Lohkojen tarkastettava kaikki paikat,talot varsinkin pihan puolelta, ajo
neuvot y.m., että kaikki on varmasti hyvin. Ovatko majoituspaikka, muonituspaikka, ryhmät kunnossa? Ovatko kaikki koossa? Montako poissa?
Majuri Frey
Palomestari Leskinen tiedusteli onko paloryhmä paikoillaan. Vast. on.
Kortteli tarkastettu. Ilmoitettu Töölöntorink.3 suojeluvalvojalle puutteelisesta pimentämisestä. Tämä ilmoitti, että useista huomautuksista
huolimatta talon omistaja, ins. Paloheimo ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin
vlaistuksen säännöstelyn suhteen.
Täh.: Kolme ikkunaa valaistuna Kaarton talossa. Ilmoitettu partiolle.

1.XII.39.
3.04
3.05
3.07

3.35
3.36
8.16
8.20
9.05
9.10
9.48
9.33
9.33
10.05
10.09
10.27
12.36
13.13
13.14
13.13
13.17
13.18
13.10
13.20
13.21
13.23
13.24
13.24
13.25
13.25

Ilmoitettiin, että Aurorankatu 17 syttynyt tulipalo
Ilmoitettu, että tulipalo Aurorankatu 17 on sammutettu
Päivystäjä otti yhteyden palomestari Leskiseen; sekä Temppeliaukean että
että Töölöntorin sammutusryhmät saaneet käskyn lähteä paikalle. Käsky
välitetty sammutusryhmälle, koka lähti paikalle.
Välskärink. 9 talonsuojeluvalvoja ilmoitti liikkeellä olevan huhun vuok
si siirtäneensä talon asukkaat vss-suojaan.
Paloryhmä palasi tulipalosta Aurorankatu 17.
Puhelinkeskuksesta tiedusteltu jonkin epäilyttävän äänen syytä.
Täh. asema ilmoittaa, että kyseessä on kuulohäiriö.
Ilmahälyytys
Täh. 4 konetta etelästä
Täh. Jostain kaukaa esikaupungista kuuluu ilmavaara ohi
Täh. Lentokone Tuberkuloosisairaalan kohdalla matkalla itäänpäin.
Täh. Äsken mainittu lentokone on mahd. suomalainen. Mitään ampumista
ei näy. Kone matkalla itään. Lentävät matalalla
Täh. Sama lentokone kiertelee Kulosaaren seutuvilla. Laskeutunut metsän
rajaan asti.
Ilmavaara ohi
Lhr
Joukot saavat hankkia tänään kuivaa muonaa 7 mk henkeä kohden
vss-toimiston laskuun, (antoi Tiainen-otti Svendsen)
Luutnantti Hjelman soittanut ja kysynyt tietoja pommisuojan tilavuudesta,
kestäväisyydestä sekä vahvistustöiden suorittajan nimestä.
Ilmahälyytys
Täh. Ei vielä näy mitään.
Täh. Suoraan idästä 5 konetta lentää meitä kohti Kallion kirkkoon päin
Täh. Vesilinnan kohdalla, Stadionin takana pommi.
Täh. Koneet lentävät Lauttasaaren kohdalla Suomenlinnaan päin
Täh. Koneet palaavat takaisin Kaivopuiston kohdalla.
Täh. 3 konetta palaa takaisin Helsinkiin.
Täh. Tulipalo Töölönlahden takana Vesitornista itään. Kaukana.
Täh. Alaspudonnut kone palaa Munkkinimen tienoilla.
Täh. Kallion kirkon takaa nousee savua. Tulipalo.
Täh. Lentolehtisiä putoaa Töölönlahteen.
Täh. Lentolehtisiä putoaa Puhtaanapitolaitoksen tontille.
Täh. Tulipalo yltyy Kallion kirkon takana. Palokunta on jo menossa pai
kalle
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13.26

Lentolehtisissä teksti: "Eläköön Suomen ja N:n ystävyys”.

13.27
13.30

Täh. Silloin tällöin kuuluu yksinäisiä laukauksia.
Täh. Hiljaista.
Täh. Toistaiseksi kaikki hyvin. Kallion kirkon takana oleva palo pie
nenee.
Täh. Tähystysasemasta länteenpäin pieni roihu. Stadionin takana on myös
pieni savu, mutta se on jo sammunut. Kallion kirkon takana valkeaa
kajastusta - ei pahaa.
Täh. Koneet poistuneet kaakkoon päin.
Suullinen tieto: 2 konetta pudonnut alas.
Täh. Kallion kirkon takana oleva palo melkein sammutettu.
Täh. Tilanne näyttää hyvin valoisalta.
Kouluneuvos Tunkelo luki Tukholman uutiset. Lisäksi hän luki ministeri
Kekkosen päivällä pitämän, pikakirjoituksella muistiin merkitsemänsä pu

13.37
13.42

13.43
13.47
13.52
14.04
14.03

14.23
14.37
14.38
15.04
15.07

15.25
17.40
17.41
17.43
17.50
18.00
18.06
18.07
20.13
20.23
20.25
20.34
20.45
22.30
22.32
22.34
22.35

heen.
Täh. Lauttasaaren yläpuolella leimahti 2 kertaa. Ammuttiin.
Täh. Uusi ilmahälyytys-merkki kaukaa.
Täh. Pari tykinlaukausta Suomenlinnassa päin.
Tiedusteltu uudestaan, mistä päin ammuttiin. Suomenlinnasta päin.
Täh. Kallion kirkon takana jatkuu sama tulipalo.
Suullinen tiedonanto puhdistusryhmän miehiltä: Palo on puutalossa Pääskylänrinteen ja Kulmavuorenkadun kulmassa. Toinen osuma on sattunut Vaasantien, Helsinginkadun ja Hämeentien risteyksessä olevaan puistoon.
Ilmavaara ohi
Ilmahälyytys
Täh. Sörnäisten puolella ammutaan konekivääreillä.
Täh. Mitään ei toistaiseksi kuulu eikä näy.
Täh. Ei mitään edelleenkään.
Täh. Hyvin hiljaista ja rauhallista sekä erittäin pimeää. Ei näy valontuikkuakaan.
Täh. Esikaupungista kuuluu jo Ilmavaara ohi merkki.
Ilmavaara ohi
Täh. Kallion kirkon takana näkyy tulipalo
Tiedusteltu tähystäjiltäonko palo sama kuin päivällä. Luultavasti sama.
Nyt näyttää hieman peinenevän. Liekit vielä korkeat
Tiedusteltu onko muuta paloa. Ei näy muuta. Savu leviää vain edellisestä
palosta.
Täh. Tulipalo Kallion kirkon takana näyttää sammuvan. Muuta epäilyttävää
ei näy.
Tiedusteltiin paloasemalta missä tulipalo. Vastattiin Pääskylänrinne 8.
Täh. Punaisen ristin yläpuolella lentokoneita.
Täh. Ei kuulu enään surinaa.
Täh. Kipinöitä näkyy. Ei tiedetä mitä ne ovat.
Täh. Savupiipusta (luultavasti Punainen risti) savutuoksahdus. ja kipi
nöitä.
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o,27
0.29
0.31
0.36

Täh.
Täh.
Täh.
Täh.

Rauhallista ylhäällä, ei näy valoja.
Kristuskirkon tornin oikealla puolella kipinöitä.
Valoa näkyy jatkuvasti, mahdollisesti nokivalkea jossain talossa.
Mahdollisesti laivasta johtuva vilkkuva valo suoraan etelään Suo
menlinnan suunnassa.
1.37 Kysyttiin kuuluuko mitään. Rauhallista.
1.58 Heikkoa räntäsadetta ollut noin tunnin verran.
2.08 Täh. Rauhallista, mitään ei kuulu eikä mäy. Räntäsadetta, joten katolla
liukasta.
5.10 Tiedusteltu tähystäjiltä tilannetta, rauhallista, taivas paksussa pilves
sä.
6.00 Täh. Runebergink. 55 seudulla paksua valk. sauhua. Lähetetty tieduste
lijoita. Savun haju tuntuu ylös.
6.05 Täh. ilmoittaa että savu Runebergink.55 kohdalla näyttää tulevan savu
piipuista.
7.04 Täh. Samoilla seuduilla (Boulevardin päässä), jossa ensimmäisenä sotapäivänä oli paloja, näkyy taas palon elpymisen merkkejä.
8.46 Ilmahälyytys
8.57 Ilmavaara ohi
12.58 Lhr ilmoittaa:
1) Esiintyvien huhujen johdosta ilmoittaa vesijohtolaitos, että
vesi kokoomukseltaan on täysin rauhanaikaista. Vedessä esiintyvät
vaihtelut johtuvat yksinomaan talojohdoissa ja verkostossa pommi
tuksen aikana suoritetuista sulkemisista. Tiedon antoi lohkoryhmän
vesijohtoinsinööri Kajaste.
2) Uudenmaan läänin maaherra käskee, että ilmahyökkäyksen ajaksi
ovat portit ja ulko-ovet avattava ja ilmahyökkäyksen jälkeen jäl
leen suljettava. Tämä käsky on teidoitettava talonsuojeluvalvojille
Käskyn antoi luutnantii Huuskonen.
3) Ins. Furuhjelm ilmoittaa: lähetti on lähetettävä noutamaan konttoritarpeita lohkoryhmästä. Pitkänen- Jalava
16.20 Lhr. ilmoittaa, että Rakennustoimiston katuosasto on majoitettu Topeliuskatu 26 Kansakoululle puh. 42018. Ins.Starck. Saarelainen-Koivisto.
Lohkojen johtajat ilmoittakoot sopivaksi katsomallaan tavalla, että
17.50 Lhr
talon ja korttelin ryhmiin liittyneet henkilöt pysykööt paikoillaan
Vss-lain määräyksen mukaisesti eikä heillä ole oikeutta poistua kau
pungista.
2) Jokaisen lohkon toimiston on ilmoitettava alaisilleen talonsuojeluvalvojille nykyinen osoitteensa.
3) Koska autojen valot eivät ole vielä tarpeeksi himmennettyjä niin
lohkojen valvoessa asiaa on mainittava laiminlyöneille autoilijoille
että pimennys paperia voidaan saada piirin poliisiasemalta.
4) Koska maa on julistettu sotatilaan, ovat kaikki Vss-joukkoihin
kuuluvat henkilöt sotaväen rikoslain alaisia. Tiainen-Svendsen.
18.10 Täh. Ylhäällä rauhallista
18.03 Runeberginkatu 32 suojeluvalvoja T.A. Sahala on sairastunut. Tilalle on
astunut Lauri Tähtinen, puh. 44294.
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18.55 L o h k o r y h m ä :

Korjausryhmien rakennusmestareille:

Mahdollisimman pian annettava tiedoksi lohkojen korjausryhmien käy
tössä olevista kuormavaunuista ja kuljettajista:
Mainittava:
1) Vaunun numero.
2) Kuljettajan nimi.
Ilmoitus puhelimitse lohkoryhmän toimiston insinööri Pelanderille
taikka rakennusmestari Saarelaiselle.

22.16.
22.43.
22.58.
22.14.

Kuluneen viikon palkkaus korjausmiehille maksetaan seuraavasti:
1) Rauhantöistä maksetaan suoritetun työn mukaisesti ja viedään asi
anomaisille kontoille.
2) Sodan ajalta eli 30.XI.39. lähtien maksetaan 8 tunnin päivittäi
sen työajan mukaan paitsi lauantai päivästä 6 ½ tuntia. Suoritetusta
ylityöstä on pidettävä kirjanpito, josta käy selville suoritetun
työn laatu ja ylityön tuntimäärä. Näistä ylitöistä maksetaan palkka
vasta sen jälkeen kun Kaupunginhallitus on antanut päätöksensä siitä,
minkä tuntipalkan mukaan ylityöt on maksettava. Ylityöstä on palkkauslistoja jaettaessa annettava eri luettelo, josta käy selville ylitöitten laatu, esim. väestönsuojelutyöt, sortumasuojien vahvistamistyöt y.m. Pitkänen-Winckelmann.
Täh.:
Suoraan etelässä tulipalo. Mahdollisesti jossain saarella.
Kitunen luovutti kaasunaamarinsa. Ilmoitti, että Sk:sta sanottiin, ettei
hän saa olla näissä Vss-toimissa.
Täh.:
Ei mitään erikoista. Tulipalossa liekit melko korkat. Palo kaukana.
Täh.:
Rauhallista,

3.XII.39
5.45
Täh.: Pyydetiin, että joku asiantuntija tulisi ylös torniin. Vierasta hajua.
10.10.
Ilmoitettiin, että eräs vanhempi konstaapeli on tiedottomana Töölönkat 19
kadulla.
Pelastusryhmä lähetettiin noutamaan häntä ensiapua saamaan.
10.18.
Lähetettiin ylikonstaapeli (luultavasti Valtanen) Suomen Punaisen Ristin
sairaalaan edelleen tiedottomana.
10.35.
Ilmoitettiin, että on hänen nimekseen todettu Valkonen.
10.57.
Ilmoitettiin, että ylikonstaapeli Valkonen kuollut S.P.R.:n sairaalassa.
Meidän tavaramme ovat tulleet takaisin.
10.45.
L o h k o r y h m ä : Luutnantti Huuskonen ilmoitti:
1) Kun lotat työvelvollisuudesta, joka koskee 16-60 vuotiaita on edel
leen voimassa, on lohkojen taholta ilmoitettava edelleen taloihin,
etteivät työnhaluiset ja työhön kykenevät 16-60 vuoden välillä ole
vat henkilöt saa syyttä poistua kaupungista, koska heitä tarvitaan
täälläkin.
2) Evakuoinnista viittaan tämän päivän sanomalehtien U.S. y.m. tie
donantoihin, joiden mukaan voidaan poliisilaitoksen puhelinvaihteesta
n:11a 20831 tilata evakuointia varten linja- tai omnibusauto, milloin
yhdessä paikassa on koolla niin paljon väkeä, että saadaan auto täy-
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teen. Maalla huoltoviranomaiset järjestävät evakuoitujen olon parhaansa mukaan.
3) Kun palomiehistöä värvätään parhaillaan lisää niin pyydetään
teitä kehoittamaan sopivia henkilöitä, ei reserviläisiä, ilmoittau
tumaan Lr:n toimistoon ensi tilassa mahdollisine luottamus y.m. todistuksineen.
4) Töölön Lohkoryhmän uudet ottopuhelimet ovat: 92539» 92884, 92887.
Yksistään palopuhelimena toimii 92538.
5) Tästedes on palohälytys järjestelmä seur.: Ensimmäisen lähtee
Lr.:n sammutusvoimista esim. yksi joukkue tai ryhmä t.m.s. kersantin
johdolla. Toisen lähdön mukana lähtee jo palomestari mukaan apulai
sen hoitaessa palomestarin tehtäviä toimistossa. Jos palopaikalla
tarvitaan sammutusväkeä lisää, niin palomestari tilaa sitä apulaisen
sa välityksellä lähimmän lohkon sammutusryhmästä. Karjalainen—Svendsen.

11.45.

L o h k o r y h m ä :

Luutnantti Huuskonen ilmoitti:

Lohkon johtajalle:
1) Sammutusryhmän päälliköille: Töölön lohkoryhmän palomestari Antti
Lehtisen apulaisena toimii V.P.K.:n komppanianpäällikkö hra Rafael
Kera ja on kaikkien sammutusryhmien päälliköiden toteltava ehdotto
masti hänenkin määräyksiään.
2) Lohkoryhmän toimiston ottopuhelimeksi ilmoitettu numero 92884 on
erheellinen, pitää olla 92881. Muut numerot ovat oikeat. Tiainen Winckelmann.

14.00.

L o h k o r y h m ä

: Lohkojen rakennusmestareille:

1) Suojakaivantojen tuuletustorvet on järjesttevä sisäpuolelta tu
kittaviksi esim. puutulpilla säkkitiivisteineen ja tarkastettava,
että suojakaivannoissa ei ole vettä.
2) Kaupungin varastosta ei anneta mitään tavaraa ilman tilauslappua
ja piiri-insinöörin hyväksymistä. Rakennusmestarien käytävä lohkoryh
män toimistossa tilauskirjoineen. Hakaniemen varasto auki yötä päivää
Karjalainen-Winckelmann.
VI poliisipiiri: Pohjois Hesperiankadun ja Runeberginkadun kulmassa
olevasta Kemikaliliikkeestä (Harrison) nestemäiset, tulenarat aineet
on haettava pois.
Edellisen ilmoituksen johdosta on otettu yhteys VI:n poliisipiirin
komisariukseen, joka määräsi lähemmän tutkimuksen toimitettavaksi.

15.20.

15.43.
15.45.

Lr.

Aikaisemmin ilmoitettu puhelinnumero valvontatoimistoon : vaihde
20847/29 on erheellisenä ilmoitettu Vss/keskuksesta ja korjataan se
nyt seuraavaksi: 25847/29 pommituksen jälkeen ja 25847 pommituksen
aikana. Jolleivät nämä vastaa, niin käytetään puhelimia: 25896 ja
25890. Pitkänen-Vesikari.

17.30.

Lr.

Puolipakkoevakuointia suoritetaan klo 18 Topeliuksenkadun puisti
kosta, kirkon alapuolelta. Pelastus- ja ensiapuryhmästä kaksi, ei
kolme, henkeä lähetettävä tarpeellista huoltoapua antamaan. Rau
hoittavia ja vahvistavia lääkkeitä otettava mukaan. Poliisin mää

17.35. Lr.

räys. Tiainen-Vesikari.
Lohkojen rakennusmestareille. Antaa ins. Relander. Sortuman kestä
viksi vahvistetuista suojista on tehtävä tarkat piirustukset mitta
kaavaa 1:100, joista käy selville suojan asema, kaikki sisään- ja
ulospääsykohdat portaineen y.m. tonttirajoihin nähden. Lattiapinnan
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korkeus katupintaan nähden on myös merkittävä. Tärkeimmät mitat nu
meroilla piirustukseen. Kustakin vahvistetusta suojasta 4 kpl. pii
rustuksia, joista 1 toimitettava lohkoryhmän toimistoon ja 3 kpl.
Vss-keskukseen ins. Virtaselle. Piirustukset laatikoon, tukemista
valvovat rak.-mestarit Heinä, Huhtala ja Oja tai lohkojen rak.mestarit. Siitä sovittava keskenään. Käytettävä läpinäkyvää paperia,
jotta valokopioita voidaan ottaa, mikäli ei ole aikaa piirtää niitä
4:nä kpl:na. Linkoinen-Vesikari.
17.45. L o h k o r y h m ä : Luutnantti Huuskosen tiedoitus. Kun nyttemmin on
päästetty vapaiksi osa vankeja, mm. murtovarkaitakin, kehoitetaan
talonsuojeluvalvojille tiedoittamaan, että talon-jakorttelinryhmissä
on vartiointia ja valvontaa entisestään tehostettava. Määräys on
tullut Vss-keskuksesta. Karjalainen-Vesikari.
18.16. L o h k o r y h m ä : Bentsiinin jakelukortit Vss-keskuksesta Malminrinne
6 saatavana insinööri Irjalalta maanantaina 4§12 1939. Jokainen
autoilija hakee korttinsa henkilökohtaisesti. Tämä koskee yksinomaan
korjausryhmien kuormavaunujen kuljettajia paitsi Kaupungin Rakennus
toimiston vaunuja.
Tarkoitettu rakennusmestareille: Insinööri Relanderin ilmoitus.
Tiainen-Horstila.
18.56. Talonsuojeluvalvoja Välskärinkatu 9 insinööri Staudinger on saanut sotilasmääräyksen lähteä heti kutsun saatuaan. Hän ilmoitti uudeksi talonsuojeluvalvojaksi A. Modenin os. Sandelsink. 10.B.27. Voi soittaa talonmie
helle puh. 47454.
19.12. Lohkoryhmä ilmoitti, että joka ilta näkyy valoa Runeberginkadun ja P. Hes
periankadun kulmatalosta.
20.50.Vänrikki Grenner antanut määräyksen, että kaikkien on oltava paikoillaan
klo 21, jonka jälkeen ryhmänjohtajat pitävät nimenhuudon ja hiljaisuus on
oltava klo 22 uutisten jälkeen. Poistuminen talosta ainoastaan ryhmänjoh
tajien luvalla samoin kaikki muut asiat on esitettävä ryhmien johtajille.
21.15

21.25
22.00

Lohkoryhmä ilmoitti, että P. Hesperiank. 21 sjl.valvoja ilmoittaa, että
talossa Runebergink. 36 pihan puolella ylimmässä kerroksessa on 4-5
valaistua ikkunaa. Lehikoinen-Jalava.
Todettu että tähystyspuhelin on kunnossa.
Sippari ja Perttunen palanneet pimennystarkastukselta.

4.XII.39
6.40

L o h k o r y h m ä s t ä luutn. Huuskonen antoi ohjeita tilanteen joh
dosta sekä varausmääräyksistä.

7.45

Tiedoitus lhr:ään: Töölöntorin lohko ilmoittaa, että puhelin 40943 on
ilmahälytyksenkin aikana käytettävissä. Sensijaan puh. 40021 ei vastaa
ihl:n ja ivro-merkin välisenä aikana. Levanto-Sainio.
Topeliuksenk. 17:sta tuli tieto talonsuojeluvalvojalta Järviseltä, että
virkakapt.,valokuvaaja Kotkavuoren kautta on tullut hälytys, että kaasua

8.00

olisi tulossa. Hälytys oli hänelle annettu klo.5.
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8.20

L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa, että kaikki huhut Helsinsingin pakollisesta evakuoinnista ovat täysin perättömiä ja on ne
siksi saatava heti loppumaan. Samalla ilmoitan tämänaamuisten hu
hujen johdosta,ettei mitään tietoja ole mahdollisesta kaasuhyökkäyksestä, vaan on tällaisten huhujen levittäjät tutkittava ja otetta
va selvää mistä lähteistä huhu on lähtöisin. Huhujen levittäjät
ovat m.m. hätyyttäneet talojen väestöä väestösuojiin.
Huuskonen.
Karjalainen-Koivisto.

8.40

Töölönk.26 tiedusteltiin pitääkö palovartijoiden olla vinnillä ihl:n
aikana. Vastattiin,että vastoin aikaisempaa määräystä he saavat olla
pommisuojassa ja lähtevät tiedustelemaan vasta ihl:n jälkeen.
Klo 6 ilmoitti Sandelsink.4 talonmies,että hänelle on joku henkilö tiedoittanut,että Sotaministeriöstä ( ) on tullut tieto että tänään voi
tulla aikaisemmin hälytys ja että on oltava valmiina. Ilmoitus tuli
talonmiehelle ovikelloa soittamalla. Lauantaina on samalle talonmiehelle
hänen oman ilmoituksensa mukaan tehty hälytysilmoitus. Sandelsink.4
talonmies on tilapäinen talonmies. Ilmoituksen tästä asiasta toimistoon
teki Jalas, Töölöntorink.6.
P.Hesperiank.15 sj1.valvoja Rask soitti tiedustellen onko perää huhussa,
että pian tulisi kaasua. Tiedon oli hänelle antanut Ragnar Krogius, jo
ka ilmoituksen mukaan palvelee jossakin ministeriössä. Krogiuksella on
itsellään on huoneusto tässä talossa, mutta hän on lähtenyt evakuoimismatkalle Haagaan.
Saapui Vss-keskuksen toimisto 5:stä rak.mest. Heiniö tarkastamaan väes
tö suojamme vahvistustyötä.
Suojeluskuntalainen Perttunen sai Sk:sta hälytyksen.
L o h k o r y h m ä puh.sanoma n:o 1.
Ilmahälytysmerkintöjen varmistamiseksi perehdytetään asianomaiset
talonsuojeluryhmät talonsa sireenin käyntiinpanemiseen. Ellei si
reeni lähde käyntiin itsestään on se pantava käyntiin yhdenmukaisesti
kaupungilta kuuluvien merkinantojen kanssa. Osa lohkojen henkilö
kuntaa on myös perehdytettävä tähän tehtävään.
Vss-päällikkö majuri Frey.
Lohkoryhmämme uudet puh.numerot on lohkon johtajan tiedoitettava
myös erikoisryymien päälliköille (korjausryhmän j.n.e.).
Luutn. Huuskonen
Lehikoinen-Vesikari
L o h k o r y h m ä lohkoje rak.mestareille:
Kuorma-autoilijoille, joille on annettu oikeus viikottain ostaa
150 l. bensiiniä, on ilmoitettu, että bensiiniä ei saa ostaa enem
pää kuin mitä ajoissa tarvitaan. Kaikki turhat ajot kielletään,
joten autoilijat tulisivat toimeen ostolupaa pienemmällä bensiinimäärällä. Rak.mestareitten on merkittävä ajotunnit muistiin.
Karjalainen-Vesikari
Luutn. Huuskoselta pyydettiin ohjeita talonryhmien jäsenille annetta
vista tilapäisistä todistuksista. Päätös: Vss-keskus on ilmoittanut,
että sjl.-valvojien erikoismerkit saapuvat keskiviikkona, mutta muille
ryhmän jäsenille ei toistaiseksi merkkiä anneta. Pakoittavissa tapauk
sissa lohkon toimisto voi kirjoittaa tarvittavan todistuksen.
L o h k o r y h m ä : Teknillisen korkeakoulun seiniä räjäytetään purkamistarkoituksessa. Mahdollisesti kuuluvat räjähdykset ovat läh-
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töisin sieltä.
Laipio - Horstila
Ilmoitettiin edellä saatu tiedoitus tähystysasemalle.
L o h k o r y h m ä : Seurasaaren lohko ilmoittaa, että heidän ottopuhelimensa on edelleen 81826, salainen antopuhelin 43304. Paloryhmän puhelin 81797.
2) Lohkot ilmoittavat Lohkoryhmän toimistoon heti, paljonko heil
lä on lohkoissaan erilaisia autoja käytettävissään, kuorma-, hen
kilö- ja ambulanssiautoja.
Luutn. Huuskonen.
Lehikoinen - Horstila.
Luutnantti Huuskonen ilmoitti luutnantti Hjelmanin käskystä, että Hes
periankadun päässä Taivallahdessa on kaupungin rakennustyömaalla merkkilamppu palanut viime yönä liian kirkkaasti.
Pelastusryhmän päällikölle annettu käsky lähettää kolme miestä kuljetta
maan elintarpeita Töölön lihakaupasta muonituspaikkaan. Sainio.
L o h k o r y h m ä : VI poliisiasema ilmoittaa meille, että Teknillisel
lä Korkeakoululla räjäytetään jälleen klo 16. Laipio - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa Töölön lohkoryhmän kautta:
Talojen raivaustyöt suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:
1) pelastustyöt, ensin tehdään reikä suojapaikkaan,
2) kadun raivaus niin, että palokunta pääsee kulkemaan,
3) kadun raivaus koko leveydeltä,
4) tontille jätetyt raivaustyöt jätetään toistaiseksi.
Lehikoinen - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus tiedoittaa Töölön lohkoryhmän kautta
tähystäjille seuraavaa: Puhelinsanoma N:o 3. Satamakapteeni ilmoit
taa, että satamaloistot ovat sytytettyinä tänään 4. XII. 39 klo
16-17.
Lehikoinen - Jalava.
Edellinen ilmoitettu tähystäjille.
L o h k o r y h m ä : Vss-pääll. Esikunnasta ilmoitetaan autojen valais
tuksesta seuraavaa: O.E. Urhon pimennysjärjestelmä on hyväksytty
käytettäväksi autovaloja himmennettäessä joka on riittävän hyvä.
Jos valotarkkailijalta kysytään, mikä on tilapäispimennyskeinoissa paras, niin voidaan esittää seuraavaa: On laitettava 10 cm pit
kä läppä, jonka kiinnittämisessä on otettava huomioon se, että
läppä on luja ja tiivis ja että jos rakoa käytetään niin lipan
etureuna näkyy edestäpäin katsottuna suurin piirtein keskiväliltä
tuota rakoa. Näinollen osa valoraosta joutuu lipan sisään, osa
sen alapuolella. Jos taas lamppu on kokonaan peitetty esim. pape
rilla, silloin läppä järjestetään siten, että sen etureuna ulottuu
suunnilleen keskiviivan kohdalle.
Luutn. Huuskonen.
Lehikoinen-Jalava.
L o h k o r y h m ä tiedustelee montako kuorma- ja henkilöautoa on käy
tettävissä. Aikaisemmin tehty jo tiedustelu samasta.
Ilmoitettiin lohkoryhmään käytettävissä olevien autojen määrä: 3 kuormaja 1 henkilöauto.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskuksen huoltopäällikkö ilmoittaa
1) että niillä talon- ja kortteliryhmiin kuuluvilla henkilöillä,
jotka työttömyyden ja muun takia ovat joutuneet muonitusvaikeuksiin, jaetaan rahaa tai ruokalippuja kaupungin toimesta klo 11-13

- 10 Siltasaarenkatu 3-5 Huoltolautakunnassa ja mainitun ajan jälkeen
Kunnalliskodissa Käpylässä.
2) Stadionin lohkon ottopuhelin numero on nyt 48375 sama kuin antopuhelin numero.
Luutn. Huuskonen.
Laipio-Vesikari.
19.10
21.55

23.00

Reijolan lohkosta tiedusteltiin Töölöntorin lohkon puhelinnumeroita.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus määrää palohälyytyskellojen punaiset
merkkivalot sammutettaviksi. Tämä voidaan tehdä irroittamalla pu
nainen lasi kehyksineen ja kiertämällä lamppu irti; lamppua ei
kuitenkaan poisteta. Mukaan otettava työkaluja kuten ruuvimeisse
li, linjapihdit sekä vasara. Karjalainen.
Palomestari Leskinen selvensi käskyä siten, että lohkonjohtajien
on suoritettava työ. Käskyn merkityksestä kuitenkin epätietoisuut
ta.
Temppeliaukion lohkon toimistosta ilmoitti Saarialho, että palokellojen
pimennyksestä annetaan selventäviä määräyksiä, joten asia lykkääntyy
toistaiseksi.

5.XII.39.
6.55
Täh.: Teknillisen Korkeakoulun suunnalla liekki. Nähtävästi siellä on
tulipalo.
8.15
Täh.: Suomenlinnasta päin kuuluu ampumista.
8.37
Täh.: Kaikkiaan 1o laukausta kuulunut Suomenlinnasta.
9.40
Vänr. Grenner ja Sainio tekivät tarkastusmatkan Töölönkatu 11:een kuu
lustelemaan, kuka upseeri oli edellisenä yönä käynyt tähystysasemalla.
Kävi ilmi, että siellä oli käynyt Vss-keskuksen autonkuljettaja Åkerblom
talossa asuvan rouva Ranckenin kanssa. Talonsuojeluvalvoja tiedoitti po
liisin ilmoittaneen, että tähystysasemalla oli käsitelty varomattomasti
laskulamppua.
10.22
L o h k o r y h m ä tiedoitti: Seurasaaren lohkon salainen puhelin numero
on 81240. Suojelujohtaja Ilmoni.
Laipio-Horstila.
10.58
L o h k o r y h m ä ilmoitti vänr. Grennerille, että palokellojen pu
naisten valojen suhteen hänen ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimen
piteeseen. Sähkölaitos hoitaa ne. Kera-Horstila.
11.22
L o h k o r y h m ä : VI poliisiasema ilmoitti, että tänään klo 12 ammu
taan Teknillisen Korkeakoulun seiniä alas. Laipio-Oksanen.
11.23
Edellinen asia ilmoitettiin tähystysasemalle.
15.43
L o h k o r y h m ä tiedoitti: Temppeliaukean lohkon kaasupuhdistussaunan
Museokatu 44 puhelin numero 45960 on muutettu numeroksi 92010.
Laipio-Oksanen.
15.51
L o h k o r y h m ä tiedoitti: Eilinen palokellojen järjestelyä koskeva
määräys peruutetaan sikäli, että niissä tapauksissa joissa asiaa
ei ole vielä järjestetty, se saa lohkojen puolesta jäädä silleen.
Vss-keskus hoitaa asiaa.
Taloryhmien ja kortteliryhmien on järjestettävä kaasuhälyttimiä.
Sellaisiksi kelpaa esim. jokin raudankappale. Lohkot pitäköön huo-
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len siitä, että joka talossa on hälyytin. Asia on hoidettava niin
että yleisö ei turhaan hermostu tästä varovaisuustoimenpiteestä.
Taloryhmien ja kortteliryhmien jäsenet saavat ruokaila heille an
netuilla lapuilla. Kiireellisessä tapauksessa ilman lappuakin
lohkojen ruokaloissa.
Majuri Frey, joka on siirtynyt toisiin tehtäviin, kiittää Vssväkeä johtajista jokaiseen jäseneen asti, hyvästä yhteistyöstä
ja suuresta uhrautuvaisuudesta. Pitkänen-Horstila.
Täh.: Tuberkuloosisairaalan ylimmässä kerroksessa on kakasi täysin valoi
saa ikkunaa.
Ilmoitettu Reijolan lohkolle Tuberkuloosisairaalan valojen johdosta.
Meilahdenkadulla, Ruusulankadun ja Töölönk. välillä liikehuoneustojen
ikkunat valaistut useampina iltoina.
Tiedusteluryhmän harjoitus maist. Seidenschnurin johdolla.
Töölön lhr:n täh. ilmoittaa , että Töölön sokeritehtaan valosulut ulkoovissa on tarkistettava,koska ainakin yhdestä ulko-ovesta avattaessa nä
kyy valoa.
Korvenkontio - Jalava
Vss-keskus ilmoittaa Töölön l o h k o r y h m ä n kautta: Valtio ja kun
ta eivät liputa huomenna 6/12-39. Yleistä liputusta Lääninhallitus ei
pidä suotavana,jos kohta poliisiviranomaiset eivät tule poistamaan mah
dollisia yksityisiä lippuja.
Lehikoinen - Winckelmann.
Lhr. ilmoittaa,että Töölöntorin lohkolla on valaistuja ikkunoita.Pimen
nys huonompi kuin edellisinä iltoina.Me olemme ne jo hoitaneet osaltam
me. Ilmoittakaa toimistolle.
Jutikkala - Winckelmann
Lhr:n tähystäjä ilmoitaa, että suunnilleen Meilahdenkadun ja Töölönkadun
kulmauksessa yläkerroksessa näkyy 5 kirkasta valoa, saatava sammumaan.
Korvenkontio-Horstila
Lhr. tähystäjä ilm., että sillä alueella, jota rajoittavat Turuntie,Meilahdenk.,Topeliuksenk. ja Runebergink. näkyy useampia heikkoja valoja,
jotka olisi syytä saada poistetuiksi.
Lehikoinen - Horstila
L o h k o r y h m ä s t ä : Vss-keskuksen määräyksen mukaan on palo- ja
sairasautojen käytettävä valonheitintä ajaessaan vauriopaikalle ilmapommmituksen aikana tai välittömästi sen jälkeen. Lehikoinen - Horstila
Palovartija Hesperiank. 9 :stä ilmoittaa, että Hesperiank.10 ylimmässä
kerroksessa palaa aivan kirkas valo.
Edellinen ilmoitettiin Temppeliaukion lohkoon.
Temppeliaukiosta: Pohj.Hesperiank.1-5 näkyy 5 valaistua ikkunaa.
Haapaniemi - Jalava.
Stadionin lohkosta: Temppelik.15 ylimmässä kerroksessa valoja.
Ilmoitimme edellisestä Temppeliaukion lohkolle.

6.XII.39
Temppeliaukiosta: Turuntien ja P.Hesperiank. kulmassa on valaistu ikkuna.
3.20
Edellämainittu valo johtuu katulyhdyn heijastuksesta, totesi paikalla
4.55
6.00

käynyt Hackman.
Tuunussana oli yövartion aikana Aaron.
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Suomenlinnasta kuului voimakas räjähdys.
L o h k o r y h m ä : Sörnäisten lhr:n ottopuhelimet ovat 73662 ja 73237.
Lisäksi puh. 71947, jonka käyttö on vain erittäin tärkeissä tapa
uksissa suotava. Toimisto V puh.on 71523; sitä ei voida käyttää
toimiston ollessa väestönsuojassa.
Lehikoinen-Koivisto
L o h k o r y h m ä : Lohkon on laadittava suunnitelma kaasunaamarien
jaosta sen alueella oleville talon- ja korttelinryhmille siten,
että kukin ryhmä tulee saamaan yht. 2 tai joissakin suuremmissa
taloissa 3 naamaria, mukaanluettuna ne naamarit, jotka ryhmillä
ennestään on. Lohkon on huomiseen klo 15: een mennessä ilmoitetta
va:
1) Montako talon- tai korttelinryhmää sen alueella on,
2) Montako näiden ryhmien jäsentä nyt on kaupungissa,
3) Montako naamaria ennestään heillä on,
4) Montako naamaria talon- ja korttelinryhmillä yllämainittujen
ohjeiden mukaan tulee olla,
5) Montako naamaria nyt tarvitaan (= 4 ja 3 eroitus).
Laipio - Jalava.
Vss-keskuksesta tiedusteltu tähystysryhmän vahvuutta Töölöntorink. 11.
Vss-keskukseen ilmoitettu tähystäjävahvuus.
Töölöntorin lohko järjesti pienen juhlatilaisuuden ryhmille itsenäisyys
päivän johdosta. Aluksi laulettiin virsi "Jumala ompi linnamme". Tri
Koskenjaakko puhui ja lotta Laurila lausui Vänrikki Stoolin tarinoita.
Lopuksi, laulettiin Maamme ja vänr. Grenner kiitti lohkon henkilökuntaa
hyvästä yhteistyöstä suuren asiamme puolesta. Tämän jälkeen seurasi kah
vitarjoilua.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa:
1) Ruumishuoneet ovat seuraavissa paikoissa: Kirurgin sairaalassa,
Patologisella laitoksella, Marian sairaalassa, Kivelän sairaalassa,
Tuberkuloosisairaalassa ja Harjun ruumishuoneella sekä varalta
Hippodromilla.
2) Kuljetusasioissa on käännyttävä kuljetuspäällikkö, res. vänr.
Marnelan tai rak. mest. Roineen puoleen, puh. 65271. Lohkojen asiat
on keskitettävä lohkoryhmiin. Lehikoinen - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitettava lohkoryhmälle klo 9-10 huomenna, keil
le lohkon jäsenille (mainittava nimi ja tehtävä lohkossa) ehdote
taan lohkolle jaettavat taskuaseet, korkeintaan 7 kpl.
Biström - Jalava.
Harjunmaa ja Kettunen käyneet pimennystarkastuksella, palasivat klo 22.45

7.XII.39.
4.15
Temppeliaukion lohkosta ilmoitettiin, että P. Hesperiankadun ja Töölönkadun kulmassa (Medican talossa) näkyy valoa. Valon olivat huomanneet
Temppeliaukion tähystäjät.
4.30
Rosenberg ja Kettunen palasivat tarkastusmatkalta ja ilmoittivat, että
edellämainittu valo johtuu katulampun heijastuksesta.

- 13 6.00
9.16

Tunnussana oli"kuusi".
Lohkoryhmän tiedusteluun 22.20, koskien taskuaseita, annettiin ilmoi
tus, että seuraavat kuusi henkilöä tarvitsevat sellaisen:
1) Sainio
(toimisto)
(pelastusryhmä)
2) Hackman
3) Kettunen
(pelastusryhmä)
4) Biström
(Pelastusryhmä)
(tähystysasema)
5) Auvinen
(tähystysasema)
6 ) Niittylä

9.58

L o h k o r y h m ä : Lähetin kohta tuomat tiedoitukset jaettava ensi
tilassa talon tai korttelin suojeluvalvojille.Lehikoinen-Winckelman.
L o h k o r y h m ä tiedoittaa: Temppeliaukean lohkon puhelinnumero
pommisuojaan on 92981. Laipio - Jalava
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa että itsenäisyyspäivä ei
ollut vapaapäivä, joten työmiehille ei makseta kaksinkertaista
palkkaa. Lehikoinen - Jalava
Lohkoryhmän lähetti tuonut tiedoituksia jaettavaksi talon tai korttelin
suojeluvalvojille.
L o h k o r y h m ä : Vss- keskus ilmoittaa:Töölön lohkoryhmän kautta
ruokalippuja suojeluvalvojille ja talon ryhmille annetaan tois
taiseksi Töölön alueella Huoltolautakunnan kansliasta Turuntie 24,
puh. 46103. Ruokailla voi Töölön alueella H.OK:n ruokaloissa.
Viimeksimainittuihin on heti ilmoitettava asiasta. Epäselvyyksis
tä soitettava talouspäällikkö Forsmannille puh.31454. LehikoinenJalava.
Lohkoryhmästä tuli lähetti tuoden 4 tiedustelulaukkua ja ainetta niiden
päällystämiseen kaasutiiviiksi.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoitus, liittyy ilmoitukseen ruokalipuista. Ruokalippuja annetaan sellaisille henkilöille, jotka
eivät tällä hetkellä taloudellisista syistä pysty hankkimaan it
selleen ruokaa. Lehikoinen - Horstila.
L o h k o r y h m ä : tarkoitettu lohkojen rakennusmestareille:
1) Vss=keskuksen V toimiston joulukuun 7 p:nä 1939 klo 11.28
antaman määräyksen johdosta ilmoitan, että kaikkien hankintojen
tulee tapahtua ainoastaan varasto-osaston kautta. Ins.Granqvist
kautta ins. Relander.
2) Mikäli ei arvella hankittavan tavaran olevan varastosta saata
vana, on ennen hankintaa muualta kuitenkin ensin neuvoteltava
asiasta varasto-osaston kanssa. Varastopäällikkö Haglund puh.26204
herra Spets 28201. Läh. ins. Relander.
3) Radiossa tänään ilmoitettu autonkuljettajien ajokorttien tar
kastus Koiton talossa ei koske vss-lohkoihin kuuluvia autonkul
jettajia. Ins. Relander. Pitkänen-Horstila
L o h k o r y h m ä : Ilmoitamme, että lohkot eivät saa suoraan kääntyä
kaupunginlääkärin puoleen, paitsi erikoisen kiireellisessä tapa
uksessa. Kaikissa muissa tapauksissa lhr:ien keskukset suorittavat
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lohkojen tiedustelut ja tilaukset.
Lehikoinen - Horstila.
Ins. Autio pyysi ottamaan selville, kuka istuu Adlonin talon katolla ja
katselee merelle päin. Tähystäjämme olivat huomanneet hänet.
Tiedustelimme asiaa lohkoryhmästä, ja he ilmoittivat, että Adlonin ka

12.52

tolla on heidän oma tähystäjänsä.
L o h k o r y h m ä : Talonryhmille jaettavista kaasunaamareista velote
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taan 150:- kustakin.
2) Mahdollisten taistelukaasujen käytin jälkeen suorittaa epäsel
vissä tapauksissa maaperän tutkimuksia ins. Backlund kaupungin la
boratoriossa Katariinankatu 1, puh. 25079 tai 66988 (kotiin 44349).
Kukin lohko saa soittaa suoraan yllämainittuun paikkaan.
Lehikoinen - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Koskee teknillisen toimiston henkilökunnan lomia.
Lyhyitä 1. tai 2. tunnin lomia myöntävät rakennusmestarit. Yölomat
myöntää piiri-insinööri, pitemmät Vss-keskuksen teknillinen toimis
to. Lomia annetaan vaan erikoisen syyn perusteella eikä samanai
kaisesti liian paljon. Välttämättämöt varusteet on otettava mukaan.
Ins. Granqvist/H.A. Relander.
Karjalanen/Horstila,
Tuomari Piironen toimitti Töölöntorin lohkolle 67 paitaa annettavaksi
lohkon miehille.
L o h k o r y h m ä : Kaikkien lohkojen johtajien (ei apulaisten) on saa
vuttava lohkoryhmän toimistoon klo 18 tänään majuri Laukkasen pu
hutteluun. Huuskonen.
Lehikoinen/Nurmi.
Lo h k o r y h m ä s t ä : Tohtori Jutikkala ilmoitti, että Töölqntorin
lohko saa talonryhmiä varten vain 180 kpl kaasunaamareja, koska
oletetaan, että talonryhmillä jo osittain on kaasunaamareja.
P. Hesperiank. 21:stä ilmoitettiin, että talo nimeltään "Töölön Helmi"
on harkinnut yhteistyötä naapuritalojen kanssa siten, että "Töölön Helmi"
toimii keskuksena. Taloissa on kyllä suojeluvalvojat, mutta ryhmät ovat
epätäydelliset.
L o h k o r y h m ä : Suojakaivantojen ilmatorvet on tukittava niin,
että ne ovat mahdollisimman kaasutiivit. Pidettävä toistaiseksi ai
na tukittuina. Ovien tiivistykset tarkistettava. Laipio-Oksanen.
Täh.: Ilmoitettiin, että Stadionin takaa kuului voimakas räjähdys.
Täh.: Kuului toinen voimakas räjähdys.
Temppeliaukean tähystäjä ilmoitti, että Medican talossa näkyy pihan puo
lella olevasta ikkunasta valo. Lähetettiin tiedustelija (Sippari).

8.XII.39.
Temppeliaukean lohkosta ilmoitettiin jälleen että Medican talossa pihan
0.05
puolella näkyy valoa. Maist. Seidenschnur lähti tarkastuskäynnille.
Täh.: Santahaminassa päin näkyi kaksi rakettia.
8.30
Lo h k o r y h m ä s t ä päiväkäsky n:o 35.
9.30
L o h k o r y h m ä : Lohkojen rakennusmestareille. Teknillisen toimis
10.49
ton henkilöiden katoaminen tai luvatta työstä poistuminen on vii
pymättä ilmoitettava Vss-keskukseen, toimisto V. Ins. Granqvistin
määräys.§Ins.Relander.
Lehikoinen-Vesikari.

- 15 8.XII.39.
10.50
L o h k o r y h m ä :
10.53
11.20
11.48

11.49
12.05

12.50
13.21

14.30

14.40

14.46
16.03

17.05
17.50

Ratsatusmaneesin tienoilla ammutaan klo 11.Huuskonen.
Lehikoinen-Vesikari.
Edellisestä ilmoitettu tähystäjille.
Proviisori Strandell toimitti herra Rosenbergin kautta 5 kg. kahvia.
L o h k o r y h m ä : Klo 12 tänään nousee ilmaan 20 omaa lentokonetta,
mikä asia on heti tiedoitettava Vss-keskuksen määräyksestä tähystä
jille, lohkojen muodostelmille y.m. Huuskonen.
Lehikoinen-Vesikari.
Edellisesti ilmoitettiin tähystäjille.
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille.
1) Löydetyt arvoesineet: rahat, jalokivet, metallit y.m. toimitet
tava rikospoliisin löytötavaratoimistoon ja samalla ilmoitettava
löytöaika ja -paikka. Ins. Granqvist/H.A. Relander.
Rikospoliisiosaston löytötavaratoimiston osoite on Sofiank. 4.
Puh. 20831.
2) Rakenrusmestareitten on ilmoitettava lohkoryhmään toimiston 135:
een, onko lohkossa Vss-tehtävissä rakennustoimiston töissä olevia
henkilöitä, jotka eivät kuuluu korjausryhmiin puhelin 92539, 92881,
92887. Lehikoinen-Horstila.
Täh.: Ilmoitettiin, ettei yhtäkään lentokonetta ole vielä näkynyt niistä
20:sta, joiden piti nousta ilmaan.
L o h k o r y h m ä : Lohkojen rakennusmestareille: Yleisten väestönsuo
jien viittakilpiä on asetettava paikoilleen. Viittakilvet saatavana
Vss-keskuksesta ins. Virtaselta.
H.A. Relander/Saarelainen.
Lehikoinen-Horstila.
L o h k o r y h m ä : Lohkojen suojelujohtajien on ensitilassa ilmoitetta
va, montako viittaa tarvitaan lohkon ensiapuasemille; teksti myös
ilmoitettava. Toimiston ovelle pannaan kyltti, joka lohkon on itse
laadittava. Lehikoinen-Oksanen.
Tilasimme Lr:stä 40 kpl ensiapuviittoja, joihin molemmille puolille on tu
leva teksti: Ensiapuasema. Suomen Punaisen Ristin Sairaala.
Oksanen-Lehikoinen.
Edell. tiedoitus toistettu pyynnöstä.
Horstila-Lehikoinen
L o h k o r y h m ä : Välttääksemme, että puolustustarkoituksiin otettai
siin Vss-viranomaisten käyttöön varattuja moottoriajoneuvoja, on
jokaisen lohkon sjl.-johtajan viipymättä ilmoitettava kaikkien
lohkojen käytössä olevat A-merkillä varustettujen henkilö- , kuor
ma-, ja omnibusautojen sekä moottoripyörien liikennenumero, ajo
neuvon merkki ja omistaja, sekä jos on olemassa sopimus,jonka pe
rusteella ajoneuvoa tarvittaessa käytetään Vss-tarkoitukseen. Jos
lohkot ovat lisäajoneuvojen tarpeessa, on tästä samalla ilmoitetta
va.
Laipio - Koivisto
Maan Turvasta ilmoitettiin,että he voisivat ensi viikon alusta järjestää
ohjelmallisia tilaisuuksia lohkon väestölle.
L o h k o r y h m ä : Palokunnan päällikkö Koskin määräyksestä ilmoite taan,että ne VPK:n jäsenet,jotka saavat vielä kutsun sotaväkeen,
ilmottautuisivat heti Malminrinne 6:ssa palokunnanpääll.Koskille
kutsuntailmoituksineen.
Biström-Jalava

- 16 19.50

L o h k o r y h m ä : 1) Lohkojen suojelujohtajien on annettava ilmoi
tus, montako 170 litran vetoista vesitynnyriä tarvitaan toimistoi
hin, ensiapupaikkoihin ja muonituspaikkoihin. Tynnyrien jako ja
käyttö on määriteltävä.
2) Vss-keskus ilmoittaa, että lohkojen väelle tulevat kirjeet ovat

22.50

22.53

22.59
23.24

osoitettavat asianomaisen lohkon toimistoon eikä Vss-keskukseen.
Ins. Furuhjelmin määräys.
Laipio - Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : Lohkojen rakennusmestareille. Koskee työläisten
palkkausta. Kaupungin hallituksen päätös jouluk. 8 p:ltä 1939.
Toimisto V palveluksessa oleville rakennustoimiston työläisille
maksetaan palkat seuraavasti: Jos työläiset ovat todellisessa työssä (ei vartiointia) 8 t. vuorokaudessa (lauantaisin t.) tai vä
hemmän, maksetaan palkka 8:sta tunnista vahvistetun palkkatariffin mukaan. Jokaiselle työläiselle maksetaan tuntipalkka hänen am
mattinsa mukaan riippumatta siitä, missä tehtävissä hän on. Tämä
määräys on voimassa riippumatta siitä, mihin vuorokauden aikaan
työläinen on työssä. Jos todellinen työaika vuorokaudessa on pi
tempi kuin 8 t., maksetaan ylityöstä rakennustoimiston vahvistettu
jen määräysten mukaan. Siis jos hän on 10 t. todellisessa työssä,
hän saa kahdesta tunnista 50 % lisäyksen, Jos hän on enemmän kuin
10 t. todellisessa työssä, hän saa niistä tunneista mitkä ylittä
vät 10 t. 100 % lisäyksen. Sunnuntaipäivältä ei makseta palkkaa
mikäli työläinen ei ole todellisessa työssä. Sunnuntaityötä on mi
käli mahdollista vältettävä.
Toimisto V päällikön tiedoitus. Relander.
Pitkänen - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa: Ensi yönä klo 2.30 - 4 väli
senä aikana kokeillaan merellä Helsingin edustalla vilkkuvaloilla.
Ilmoitettava tähystäjille.
A. Huuskonen.
Kankkunen - Horstila.
Edellä mainittu Vss-keskuksen tiedoitus annettiin tähystysasemalle.
L o h k o r y h m ä ilmoitti, että meidän tulee aina saattaa heidän an
tamansa tiedoitukset asianomaisille; m.m. viime itsenäisyyden päi
vän työläisten palkkausta emme ole ilmoittaneet.
Kankkunen - Horstila.

9. XII. 39.
9.36

Lohkoryhmä tiedusteli meidän ruokailupaikkamme osoitetta sekä ruokailuvahvuutta siellä.

9.42

Ilmoitettiin edellisen johdosta, että ruokailupaikka on Bon Gout ja ruokailivahvuus 110 henkeä.

12.22 L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille. Sattuneesta syystä ilmoitetaan
että mikäli paloposteja käytetään, on ne jäätymisvaaran takia eh
dottomasti tyhjennettävä käytön jälkeen.
Relander.
Karjalainen - Koivisto.
14.00 Annettiin Lohkoryhmään seuraava ilmoitus:
Lohkon käytettävissä ovat seuraavat autot:
Henkilöauto A 5812 Opel Kapitän, omist. varatuom. Pekka Piironen.

- 17 Kuorma-autot: A 883 Ford, omist. Lindroos, Arthur Konst. (takava
rikoitu); A 7839 Ford ( B. Johansson - käytettävissä vain hälytyksen sattuessa.); A 7524 Oldsmobile, om. Alho, Unto Vilho; A 2750
Ford, om. Hjalmar Åström; A 2797 Chevrolet, om. Hels. Kaup. Puh
taanapitolaitos; A 5557 Chevrolet, om. Hels. Kaup. Puhtaanapitolaitos.
Autojen lukumäärä vastaa ainakin tämän hetken tarvetta.
14.25
14.05

15.00

16.25

Sainio.
Edellisen lisäksi: A 883 ja A 7524 saatu takavarikoimisen kautta.
L o h k o r y h m ä : Sellaiset päiväkäskyt, määräykset ja ilmoitukset,
jotka saatetaan muidenkin kuin vss-muodosteImien tietoon, on en
sin lähetettävä vss-keskuksen hyväksyttäviksi.
Karjalainen - Koivisto.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus on ilmoittanut, että ohjeita ilmahälytyssireenien hätäkäyntiin panosta on jaettu niille talonsuojeluryhmille, joiden talossaon ilmahälyytyssireeni,joko sjl.-valvo jalle tai jollekin ryhmän jäsenelle. Ohjeet on sen jälkeen kun
koko ryhmä on niihin tutustunut, kiinnitettävä sireeniohjausrasian
viereen. Lohkot valvovat, että ohjeet on otettu varteen. Mahdolli
sesti tarvittavia lisätietoja saadaan Vss-keskuksen hälytyspäälliköltä.
Jutikkala.
Pitkänen - Koivisto.
L o h k o r y h m ä s t ä Rakennusmestareille:
Toimisto I:n ajoissa olevat yksityiset autot ostavat itse bensiininsä. Rakennusmestarit eivät siis saa antaa tilauslappuja bensii
nin ostoa varten.
H. A. Relander.

16.45

17.00
16.56

17.00
17.05

Lehikoinen - Ståhlberg
L o h k o r y h m ä : Käsivarsinauhat jaetaan talonryhmille ja kortteliryhmille niin, ettei mikään ryhmä jää kokonaan ilman. Taloilta
peritään nauhoista 2 mk kpl:lta, mitkä rahat tilitetään lohkoryhmälle.
Laipio - Ståhlberg.
Töölön Lohkoryhmältä saapui 250 kpl. käsivarsinauhoja.
L o h k o r y h m ä s t ä
Rakennusmestareille:
Jos korjausryhmien rakennusmestarit saavat käskyn saapua reser
viin ylimääräisiin harjoituksiin, on heidän heti tuotava käsky
Vss-keskukseen tsto V:n päällikölle. H. A. Relanderin määräys.
Laipio - Ståhlberg.
Tiedusteluryhmän tarkastus ja oppitunti. Piti vänr. Grenner.
L o h k o r y h m ä : Lohko ilmoittaa heti, onko arkkitehti Eva Katri
Marjatta Kontio lohkon vss-muodostelmissa ollut ja onko edelleen.
Omaiset tiedustelevat häntä ja luulevat kuolleeksi tai muuten
kadonneeksi.

17.10

Huuskonen.
Lehikoinen - Ståhlberg.

Töölöntorin lohko ilmoittaa, ettei meillä ole eikä ole ollut arkkiteh
ti Eva Katri Marjatta Kontiota.
Sainio.
Ståhlberg - Kahilainen.

18.02

L o h k o r y h m ä : Lohkon johtaja voi myöntää toimistoonsa ja muo
dostelmiinsa kuuluville korkeintaan yhden vuorokauden loman. Loh
kon johtajalle myöntää loman lohkoryhmän johtaja. Lomautettavalla
tulee olla sijainen. Lomalippuja jaetaan myöhemmin. Lomalle läh-

- 18 tevistä on pidettävä lomakirjaa, jossa on heidän osoitteensa ja
puhelimensa.
20.15

Lehikoinen - Ståhlberg.
Lotta Oesch ja lotta Pasanen tarkastivat lohkon lotat sekä neuvotteli
ensiapuryhmän kanssa.

10.XII.39.
9.35
Täh.: Kuuluu kahteen otteeseen konekivääri ammuntaa.
11.25
Lohkoryhmästä saapui ruokalippuja ja niitä koskeva tiedoitus.
13.20
Lohkoryhmältä tiedusteltiin lähempiä ohjeita ruckalippujen jaosta. Ruokaliput ovat tarkoitettu yksinomaa lohkojen muodostelmille sekä
erikoisryhmille. Talonryhmät saavat edelleen ruokalippunsa kaupun
13.31

13.33
14.50

16.05

16.10
16.20

17.30
17.32

gin huoltokonttorista.
L o h k o r y h m ä : Uusia puhelimia, siirtoa y.m. sellaista koskevat
tilaikset on tehtävä lohkoryhmien kautta. Vikailmoitukset tehdään
luonnollisesti puhelinyhdistyksen vikakonttoriin.
Laipio - Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Ruokaliput eivät ole talonsuojeluvalvojille.
Laipio - Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus saattaa kaikkien lohkojen tietoon, et
tä lohkojen talonryhmien jäsenille Helsingin kaupungin puolesta
järjestetään ruokalippuja 12 mk:n edestä päivässä. Lippujen jako
tapahtuu maaherra Sarlinin toimistosta Turuntie 24 (avoinna 1113) myös iltapäivällä myöhemmin ilmoitettavana aikana. Jokaisella
lipun saajalla pitää olla lohkon leimalla varustettu todistus sii
tä, että asianomainen henkilö kuuluu lohkon johonkin talon- tai
korttelinryhmään ja on avustuksen tarpeessa. Ruokalippuja ei an
neta lainana, vaan avustuksena. Maanantaina lähettää Sarlin joka
lohkoon yhden henkilön avustamaan tässä asiassa. Lohkoryhmä lähet
tää leimat ensi tilassa.
Karjalainen - Oksanen.
Palomies Fager ilmoitti nähneensä lentokoneen lentävän P. Hesperianka
dun ylitse Taivallahteen päin. Kone oli 2-moottorinen. Tähystäjät ilmoittivat kuulleensa surinaa, mutta sumun takia eivät nähneet konetta.
Saatiin selville Temppeliaukion lohkosta, että kone oli oma kone.
Lohkoryhmästä lähetetty tiedoituksia jaettavaksi taloihin, ja kehoitettu suojeluvalvojia toimeenpanemaan vapaaehtoisen keräyksen käsittäen
rautakankia, hirsi- ja halkosahoja, poralapioita ja ½ ltr pulloja.
Lähetettiin ehdotus lohkoryhmälle tarvittavista varusteista lkp-tapauksissa.
L o h k o r y h m ä : Noudettava täältä heti 20 kaasunaamaria talonryhmille jaettavaksi. Ne ovat vuoden -32 mallia ja käytettyjä, joten
ne on puhdistettava, hätätilassa saippualla ja vedellä. Hinta 75:Samalla saatte 40 kypärää talonryhmiä tai vss-muodostelmia varten,
hinta 15:- mikä on perittävä myöskin vss-muodostelmiin kuuluvil
ta jäseniltä. Ostajat maksavat lohkoille käteisellä ja lohkot ti
littävät lohkoryhmälle.
Karjalainen - Svendsen.
: Tiedusteltiin, montako suojeluskuntapukua meillä

18.50

L o h k o r y h m ä
on.

18.55

Ilmoitettiin edellisen johdosta, että meillä on kaksi suojeluskuntalais-

- 19 -

19.30

19.40

23.20

ta, jotka väliaikaisesti ovat täällä.
L o h k o r y h m ä : Kaupungin huoltoviraston toimesta tullaan heti,
kun tarvittavat liput on saatu painetuksi jakamaan talojen, kortte
lien, virastojen ja Laitosten suojeluryhmiin kuuluville varattomil
le henkilöille ruokalippuja 12 mksn arvosta henkeä ja päivää kohti.
Liput ovat samoja kuin vss-muodostelmien tänään käytäntöön ottamat
ostokortit, mutta varustetaan ne sitäpaitsi kaupung:nhuoltoviraston
leimalla. Lippuja tulee kaupungin kaupunginhuoltovirasto jakamaan
toimipaikoissaan Turuntie 24, Unionink. 43 ja Anjalantie 1, arki
päivisin klo 11-13 ja 6.30-17.30. Edellytyksenä liopujen saantiin
on, että asianomainen esittää lohkon johtajan allekirjoittaman ja
lohkon leimalla varustetun todistuksen, josta selviää, että hän
kuuluu johonkin lohkon alueella sijaitsevaan talon suojeluryhmään.
Näitten todistusten antamisesta johtuvan työn helpottamiseksi aset
taa huoltoviraston johtaja, maaherra Sarlin kunkin lohkon käytettä
väksi omasta henkilökunnastaan henkilön niin pitkäksi aikaa kuin
lohko katsoo tarpeelliseksi. Vss-keskus on tämän vuoksi maaherra
Sarlinille lähettänyt luettelon lohkojen ja itsenäisten teollisuuslohkojen nimistä, osoitteista ja puh. numeroista. Huomenna lähet
tää Vss-keskus lohkor.yhmille ja lohkoryhmien kautta lohkoille toi
mitettavaksi niaaherra Sarlinin laatiman kiertokirjeen, josta lippu
jen jakelua koskevat yksityiskohdat tarkemmin selviävät.
Res, luutn. Huuskonen.
Laipio - Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : Lohkon on huomiseen klo 14:ään mennessä esitettävä
lohkoryhmälle suunnitelma siitä, miten talonryhmien avulla järjes
tetään lohkon alueella sijaitsevien yleisten suojakaivantojen var
tiointi päivällä ja yöllä sekä järjestyksen pito niissä ilmahyök
käyksen sattuessa. Lohkon alueella on seuraavat suojakaivannot: KiKivelänkatu 2 sekä Kammion- ja Välskärinkadun kulmassa.
Lehikoinen-Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : Stadionin lohkon yöpuhelin on 46039.
Karjalainen-Koivisto.

11.XII.40.
8.45
L o h k o r y h m ä : Hälyytyksen aikana on Munkkiniemen lohkon pommi
suojan puhelinnumero 81207. Sen lisäksi on käytännössä myöskin
puhelinnumero 81119. Laipio-Koivisto.
10.00
Rosenberg ja Fedosow pitäneet luennon kaasusuojeluksesta.
10.11
L o h k o r y h m ä : Akateemisen suojeluskunnan jäsenet luovuttavat talvivarusteensa Aek:n toimistoon Fabianinkatu 22 klo 12-14.
Lohkojen on huomoisiltaan mennessä ilmoitettava
lohkoryhmälle toimistovälineiden tarpeensa. E. Jutikkala.
Lehikoinen-Koivisto.
10.13
L o h k o r y h m ä : Ruokalippujen jako perustui erehdykseen. Liput lä
hetettävä takaisin. Furuhjelm.
10.20

Maaherra Sarlin ilmoitti, että neiti Sarasalo ilmoittautuu avustamaan ta
lonryhmien ruokalippujen jaossa.

11.00

Jaettiin taloihin sotilaspiirin keräyskehoitus ja talonsuojeluvalvojille
kutsu ottaa yhteys toimistoon muonitusasiassa.

- 20 12.19

Vss-keskus ilmoittaa: Oma lentokone nousee klo 12.30. Lentää matkan
Rajasaari - Pikku Huopalahti - Kallvik . Korkeus 100 m.

12.25
13.38

Lhr. antoi saman tiedon.
L o h k o r y h m ä : Koska suojahuoneisiin on järjestettävä akkumulaattori varavalaistus, on jokaisen sjl.johtajan ensi tilassa il
moitettava onko heillä mahdollisuuksia hankkia tarpeelliset akkumulaattorit,montako valopistettä ja paljonko johtoa tarvitaan
Laipio - Ståhlberg

14.03

Töölöntorin lohko ilmoittaa: Viitaten lhr:n eilen antamaan käskyyn
ilmoitamme,että meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vartiomiehistön puutteessa vartioida lohkomme alueella olevia suojakaivantoja,
vaan niide vartiointi on jätettävä läheisten talojen sjl.valvojien
tehtäväksi. Muuten viitataan vänr.Grennerin keskusteluun luutn.Huus
kosen kanssa.
Sainio - Lehikoinen
Lhr. vaatii yksityiskohtaisempaa selostusta suojahautojen järjestelystä
L o h k o r y h m ä : Tämän illan kuluessa on ilmoitettava montako
tähystäjää kullakin lohkolla kaikkiaan on. Kysely aiheutuu kypäräalustojen,vartiosaappaiden ja nahkarukkasten hankkimisesta.
Erikseen on mainittava vartiomiesten yhteinen lukumäärä.
Furuhjelm.
Pitkänen - Horstila
L o h k o r y h m ä : rak.mestareille: Kuorma-autot,joiden omistajat
on kutsuttu reserviin (ylim.kertausharjoituksiin), luovutetaan
väliaikaisesti varasto-osastolle,joka autonomistajan kustannuk
sella maksaa autonkuljettajan tuntipalkan,hankkii bensiinin,öljyn,
y.m.
Ins.Granqvistin tiedoitus,ktta H.A.Relander
Laipio - Koivisto
Lhr. ilmoitti.että varusteita ei pidä noutaa sieltä,ennenkuin sieltä
soitetaan.
Annettiin ilmoitus lhr:ään:
Lohkon tähystysaseman vahvuus on 12 (A miestä +8naista), josta
määrästä 2 miestä tilapäisesti avustamassa sekä 1 nainen tällä
hetkellä sairaana.
Vartiopalvelustä varten on käytettävissä 10 miestä.
Päällystöä,joka toimii vartioupseereina,on 6 miestä.
Palosotilailla on myös oma vartiointinsa,joka on täysin riippuma
ton muodostelmien suorittamasta varti©palveluksesta, ja heitä on
7 miestä. Palosotilailta puuttuvat kaikki vartiopalveluksessa tar
vittavat pukimet. Sainio.
Koivisto-Lehikoinen
Tilasimme lhr:stä 1 akkumulaattorin, 2 lamppua ja 20m johtoa.
Oksanen-Kankkunen

16.15
17.12

21.25

20.38
20.55

22.10

12.XII.39.
10.05
Lhr:n ilmoitus: Munkkiniemen lohkon suojakammion puh. on 81207.
Lehikoinen-Hakola
11.40
L o h k o r y h m ä : Lhr:n puolesta jaetaan tänään iltapäivällä maa
herra Sarlinin toimittamia todistuslomakkeita,joita käytetään
talon- ja korttelinryhmien jäsenten ruokalippujen jaossa.Todis tuslomakkeilla vahvistetaan siis, että ruokalipun hakija kuuluu

Aitoi

- 21 12.XII.39.
11.40
12.36

13.17

13.23

13.45

14.45

16.20

johonkin lohkoon, talon- ja korttelinryhmään. E. Furuhjelm.
Lehikoinen-Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitettava, onko lohkoilla varattuna 3 kpl. huo
pia jokaista paaria varten. Jos ei ole, niin montako tarvitaan lisää
Ins. E. Furuhjelm.
Lehikoinen-Koivisto.
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille:
I. Teknillisen Toimiston rakennustoimistoon kuuluvan henkilökunnan
varaamisanomusta varten vss-tehtäviin on tänäpäivänä lähetettävä
luettelot nostoväkeen kuuluvista. Luettelonsa tulee mainita asianomaistan
1) Täydellinen nimi
2) Syntymäaika
3) Ammatti tai virka
4) Asunto-osoite
5) Kutsuntanumero
6 ) Sotilasarvo
7) Nostoväen luokka (I, II tai III )
Selvyyden vuoksi mainitaan, että asevelvollinen, joka ei ole vaki
naisessa palveluksessa eikä kuulu reserviin, kuuluu nostoväkeen sen
vuoden alusta, jona hän täyttää 17 vuotta, sen vuoden loppuun, jona
hän täyttää 60 vuotta. Toimisto V:n päällikön määräyksestä
H.A. Relander.
II. Rakennusmestareiden on jokaisella työpaikalle etukäteen otet
tava selvyys, mihin suojapaikkaan miesten on mahdollisen hälyytyksen sattuessa mentävä ja tämä paikka on myös etukäteen jokaiselle
miehelle ilmoitettava. R. Granqvist ktta H.A. Relander
Laipio - Koivisto
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille:
Tänään 12 p:nä joulukuuta 1939 maksetaan kuukausipalkat Topeliuk
senkadun kansakoululla klo 14 jälkeen ja ovat palkat tänään ehdot
tomasti nostettava. H.A. Relander Lehikoinen - Koivisto
L o h k o r y h m ä: Lohkojen on tämän päivän kuluessa ilmoitettava ny
kyinen vahvuutensa, sammutusryhmää lukuunottamatta sekä niiden ma
joituspaikat puhelimineen.
II. Vss-keskus on määrännyt, että ensiapuasemat ovat taloudellises
ti ja komento suhteessa lohkoille alistettuja, mutta niiden toimin
taa johtavat ja valvovat asianomaiset lääkärit, päällikkö lääkärin
alaisena. Jutikkala
Laipio - Jalava
L o h k o r y h m ä : Noudettava täältä 10 kaasunaamaria jaettavaksi, ku
ten kirjeessämme 10 p:ltä n:o 12 selitetään. Samalla saatavana to
distuslomakkeita talonryhmien ruokalippuja varten. E. Jutikkala
Lehikoinen - Ståhlberg

16.30

Luutnantti Huuskonen ja tohtori Jutikkala tulivat tarkastamaan. Tarkatus
päättyi klo 18.00

18.35

L o h k o r y h m ä stä pyydettiin, että huomenna aamulla lähetettäi
siin lähetti hakemaan ilmoitusta talonsuojeluvalvojille.

19.18

L o h k o r y h m ä s t ä saapui ruokalippujen jakoa koskeva kietokirje
N:o 4 2015.
Lohkoryhmästä lähettimme toivat erilaisia tavaroita lähetyslistan mukaan.

19.35
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20.44 L o h k o r y h m ä : Luutn. Huuskosen käsky: Lohko tekee luettelon kai
kista henkilöistä, jotka ovat vss-tehtävissä, joko muodostelmis
sa tai elimissä. Luettelosta tulee käydä ilmi täydellinen nimi,
syntymäaika ja -paikka sekä missä on kirkonkirjoissa ja nykyinen
osoite. Luettelon on oltava valmiina Lohkoryhmässä torstaina klo
16 ja on se tehtävä 4:nä kappaleena, joista 3 lähetetään Lohkoryhmään ja 1 jää lohkoon.
Otti Sainio.

13. XII. 39.
10.27
L o h k o r y h m ä : Lohkojen on ennen klo 12 tänään ilmoitettava, on
ko heillä hankittuna n.s. rautaista muona-annosta, paitsi 7 mk:n
edestä henkeä kohti. Jos on, on ilmoitettava, paljonko lisämuona
tekee rahana henkeä kohti.
E. Furuhjelm.
Lehikoinen - Vesikari
11.00
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille: Rakennusmestarien on bensii
nin jakelua varten klo 12 mennessä 1ohkoryhmäan toimisto I:een
ilmoitettava, kaikkien autonomistajien ja kuljettajien nimet.
(Huom. Erittäin kiireellinen.)
H.A. Relander.
Lehikoinen - Ståhlberg.
11.25
Vss-keskus on ilmoittanut, että lohkoryhmän lohkoille tänään toimitta
mia naamareita ei toistaiseksi saa jakaa.
E. Jutikkala.
Lehikoinen - Vesikari.
11.30
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille.
1) Ne autoilijat, jotka ovat saaneet bensiinin jakelukortin, hake
vat henkilökohtaisesti uudet jakelukortit ensi tilassa keskuspoliisiasemalta Sofiank. 4. Vanha kortti on silloin palautettava ja
rekisteriote näytettävä. Toimisto V:n päällikön määräyksestä:
H.A. Relander.
2) Rakennusmestareitten on välttämättömästi lohkoryhmään toimisto
V:een ilmoitettava, milloin ovat ryhtyneet heille määrättyihin
töihin ja ennenkaikkea, milloin työt ovat valmistuneet.
H.A. Relander.
Lehikoinen - Vesikari
12.20
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus tiedoittaa lohkoryhmän kautta:
Koska maan vss-päällikön käskyä, että vss-johtoelimiin, -muodos
telmiin ja -elimiin kuuluvat eivät saa poistua taistelupaikaltaan,
on tulkittu väärin, huomautetaan lohkoryhmille, että vss-tehtävissä olevia ei voida kieltää hoitamasta siviilivirkaansa, milloin
se on aivan välttämätöntä, joitakuita tunteja päivässä, työnanta
jiansa kanssa sopimanaan aikana. Tästä huolimatta he luonnollises
ti ovat ehdottomasti sidottuja vss-tehtäväänsä.
Toimisto I:n päällikkö.
Lehikoinen - Oksanen
12.40
L o h k o r y h m ä : Laskettava, onko naamareita ja suodattimia tullut
oikea määrä ja ilmoitettava lhr:lie puuttuva tai liiallinen mää
rä.
E. Jutikkala.
Lehikoinen - Oksanen.
13.12
L o h k o r y h m ä : Kaasunaamareiden hinta on á 155:-

13.22
13.55

14.40
15.47

15.58

- 23 Lohkoryhmästä saapui Kaasusuojeluohjesääntö y.m.
L o h k o r y h m ä : Heti pommituksen tapahduttua on lohkojen annetta
va lhr:lie seuraavat, niiden aluetta koskevat tiedot:
1) Missä ja milloin pommitus tapahtuu,
2) Lentokoneiden lukumäärä ja tyyppi (jos mahdollista),
3) Pommien lukumäärä ja tyyppi (jälkimmäinen jos mahdollista),
4) Kuolleet, haavoittuneet sekä aineelliset vauriot,
5) Käyttivätkö koneet muita tuliaseita,
6 ) Pudotettujen viholliskoneiden lukumäärä, pudotuspaikka ja tyyp
pi.
E. Jutikkala.
Lehikoinen - Oksanen.
Tiedoitusryhmällä oli harjoitus, joka alkoi klo 14.
L o h k o r y h m ä : Sattuneesta syystä ilmoitamme, että myytäväksi
lohkoille jaetut varusteet kuten kaasunaamarit malli -32, uudet
kaasunaamarit, kypärät ja käsivarsinauhat ovat meille tilitettävä
vasta silloin, kun koko erä kutakin varustelajia on myyty; joka
lajista eri kuitti, josta selviää, milloin tavara on lohkolle
saapunut, kappaleluku, yksikkö, hinta ja yhteissumma; kuitit kak
soiskappaleena.
E. Furuhjelm.
Laipio - Koivisto.
L o h k o r y h m ä

: Tänään saaduista kaasunaamareista on tarkastettava

näkyykö uloshengitysaukossa kellertävä kumi. Jos ei näy,on naa
mari käyttökelvoton. Laskettava, onko naamareita ja suodattimia
tullut oikea määrä ja ilmoitettava lohkoryhmälle puuttuva tai lii
allinen määrä. Tämän jälkeen saa naamareita ryhtyä jakamaan. Hinta,
on 155:Lehikoinen-Koivisto.
17.52

21.30

22.13

L o h k o r y h m ä : Ilmoitus no. 17.
Työläisille on järjestettävä loma siten, että jokainen saa yhden
vapaapäivän viikossa. Muita lomia on vältettävä, lomat on järjes
tettävä siten, että ryhmät pysyvät koko ajan toimintakykyisinä.
Toimisto V:n päällikön käskystä H.A. Relander.
Lehikoinen-Sainio.
L o h k o r y h m ä : Vuoden 1932 mallia olevat naamarit om tilitettävä
lohkoryhmälle huomiseen klo 14 mennessä. E. Jutikkala.
Laipio-Jalava.
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus sallii sen, että ainoastaan jo myydyt
vuoden 1932 naamarit tilitetään määräaikana huomenna, mutta muiden
myyntiä on kiirehdittävä. E. Jutikkala.
Lehikoinen-Jalava.

14.XII.39.
11.10

L o h k o r y h m ä : Tiedoitettiin, että käsivarsinauhoja voidaan saa
da lisää. - Niitä tilattiin 50 kpl.

15.XII.39.
10.35
L o h k o r y h m ä : Töölöntorin rak. mestarille Luodolle ja Stadionin
lohkon rak. mest. Strömbergille:
Asianomaisen lohkomestarin tehtäväksi annetaan huolehtia kaupungin
kustannuksella halkojen hankinta lämmitystarkoitukseen seuraaviin

- 24 -

13.30

16.30

17.20

18.15

yleisiin väestönsuojiin: 1) Suojeluskuntatalon väestönsuoja, P. Hesperiank. 15, 2) Sairaanhoitajataropiston väestönsuoja, Munkkiniemenkadun
varrella. Lohkojen henkilökunta huolehtii itse lämmityksestä. Halot han
kitaan varasto-osaston välityksellä.
H.A. Relander.
Petersen - Ståhlberg
L o h k o r y h m ä Rakennusmestareille:
Kaikkien reserviin kuuluvien rakennusmestareiden ja autonkuljetta
jien on heti toimitettava sotilaspassinsa liikekannalleoanomääräyksineen Vss-keskuksen toimisto V:een. Toimisto V:n päällikön mää
räyksestä
H.A. Relander.
Karjalainen - Jalava
L o h k o r y h m ä : Sanoma 22.
Koska Vss-keskus vaatii lhr:ltä tilitystä fapra-naamareista, on
lohkon tilitettävä meille jo myymänsä naamarit viimeistään huomenna
16. XII klo 9:ään mennessä. Lopullinen tilitys on tehtävä meille
viimeistään sunnuntaina 17.XII klo 18:aan mennessä. Mahdollisesti
myymättä jääneet naamarit palautetaan samalla. Vielä myymättä jää
neistä kypäreistä on meille heti ilmoitettava.
E. Furuhjelm
Laipio - Svendsen
L o h k o r y h m ä : Rakennusmestareille.
Sitä mukaa kuin korjausryhmille annetut tehtävät tulevat suorite
tuiksi ja työläisillä tai autoilla ei ole tiedossa uusia töitä, on
hyvissä ajoin tehtävä asiasta ilmoitus allekirjoittaneelle.
H.A. Relander
Lehikoinen - Horstila
L o h k o r y h m ä : Tilitys kaasunaamareista tehtävä huomenaamulla 16.
XII klo ½9 - ½10 välisenä aikana.
Pitkänen - Vesikari

16.XII.39.
8.28
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus ilmoittaa seuraavasta omasta lennosta:
klo 8.30 lähtee 2 Rypon konetta Malmilta merialueelle. Lento kes
tää n. 2 t. 15 min. Lentokorkeus 500 m. tai pilviraja.
Lehikoinen - Vesikari.
9.40
L o h k o r y h m ä : Vss-keskuksen määräyksestä on lohkojen meille ensi
tilassa ilmoitettava, paljonko heillä on aikaisemmin hankittuna rau
taista annosta varten erilaisia raaka-aineita (esim. leipää, voita,
makkaraa j.n.e.) Rautaisia annoksia ei enää saa lisätä.
E. Furuhjelm.
Lehikoinen - Vesikari
12.10
Päiväkäsky n:o 37 saapui.
13.07
L o h k o r y h m ä : Numero 9.
Annettava lohkoryhmälle luettelo niistä muodostelmiin kuuluvista
henkilöistä, joilla on ajokortti kuormavaunun tai linja-auton aja
mista varten.
E. Jutikkala
Pitkänen - Oksanen.

- 25 14.32

L o h k o r y h m ä : Varattomille talonsuojeluryhmään kuuluville jaetaan
ruokalippuja huoltolautakunnassa tästä lähtien ainoastaan klo 11-13.
E. Jutikkala.
Samalla ilmoitetaan lohkoryhmästä, että sieltä saa noutaa konttoritarpeita niin pian kuin mahdollista. Lehikoinen-Oksanen.

17.XII.39
9.30
Sotaharjoitus alkaa.
9.35
L o h k o r y h m ä : Sattuneesta syystä ilmoitetaan, että lohkojen rahatilitykset lohkoryhmälle vastaanotetaan, jos ei toisin määrätä, ai
noastaan klo 15-18 välillä. Sama koskee mikäli mahdollista varustei
den ja lohkojen tilaamien tavaroiden jakoa. E. Furuhjelm. Sanoma
no. 1.
Lehikoinen-Jalava.
10.37 Sotaharjoitus loppuu.
12.10 L o h k o r y h m ä : Pyydettiin lähettiä noutamaan viikko-ohjelma ja
tiedusteltiin, tuleeko ensi viikon ruokailuumme muutoksia vai ei.
Vastasimme, että ruokailemme edelleen samassa pai
kassa, ravintolassa "Bon Gout".
18.XII.39
14.04
Reijolan lohkosta ilmoitettiin, että Korsossa ja Saviossa on hälytys.
14.05
Edellisestä ilmoitettiin lohkoryhmään ja täh.-asemalle.
14.25
L o h k o r y h m ä : Tiedoitus no. 16.
Kukin lohko saa noutaa lohkoryhmältä Smk. 500:- juokseviin menoi
hinsa. Hakijalla tulee olla kaksi kuittia. Varojen käyttämisestä
on myöhemmin annettava tilitys lohkoryhmälle. Rahat jakaa suojelujohtaja Furuhjelm. E. Jutikkala.
Lehikoinen-Oksanen.
16.00
L o h k o r y h m ä : Tiedoitus no. 11. Meille sattuneen erehdyksen kor
jaamiseksi pyydämme uudestaan tietoja lohkojen henkilöstöstä, ajo
kortin omaavista henkilöistä, joita voidaan käyttää kuorma- ja bussiautojen kuljettajina. Kysymykseen voivat tulla myöskin naiset.
Henkilöitä, joilla on määrätyt tehtävät, ei pidä autonkuljettajina
ilmoittaa. Asia on erittäin kiireellinen. E. Furuhjelm.
Lautsia-Westerstrand.
16.30
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus no. 12. Ostolupatodistuksia sokerin saantia
varten voidaan noutaa lohkoryhmän toimistosta. Todistukset antaa
Jokinen tai Furuhjelm.
Lehikoinen-Westerstrand.
19.17
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus no. 16. Pyydämme lohkoja ilmoittamaan huo
menna lohkoryhmälle, kuinka paljon he tarvitsevat valkoisia käsi19.XII.39.
varsinauhoja talonryhmiä varten. P. Jokinen. Laipio-StAhlberg.
11.22
Tiedusteltiin tähystysasemalta, mikä paukkuu ulkona.Vartiomies ilmoitti,
että konekivääriammunta kuuluu postitalon katolta yhtämittaisena. Samoin
kuuluu tykkien jyskettä. Ei ihl-merkkiä vielä.
11.24 Ilmahälytys.
11.27
11.28
11.30
11.33
11.35
11. 43

Täh.: Ei näy mitään koneita Välähdyksiä ilmassa.
Täh.: 4 Lentokonetta Stadionin yläpuolella. Menivät itään, ilmoitti vänr.
Grenner.
Berg sanoi, että lentokoneet olivat n. 3000 m. korkeudella.
Täh.: Ei mitään näy eikä kuulu.
Täh.: Ammutaan. Vesitornin oikealla puolella paksua savua.
Täh.: Ei näy mitään.

11.44

Täh.: Sääilm.: Kirkas ilma, taivaan rannalla pilviä. Pohjoisessa pilvettömämpää. Tuulee melkoisesti lännestä,pilvet ovat nousseet etelästä.

- 26 11.56
12.00
12.12
13.35
21.54

22.o6
22.55

Täh.: Lentokone lentää Punaisen Ristin yli-Meilahtea kohti-kääntyy-itälänsisuuntaa—muuttelee suuntaa. Ei ammuta. Luultavasti oma kone.
Täh.: Meilahdesta edellämainittu kone on kiertänyt Vesitornin luo.
Oma kone.
Ilmavaara ohi.
Vss-keskuksesta saapui tieto, että sireenejä on kokeiltava.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus no. 25. Pyydämme lohkoja ilmoittamaan
lohkoryhmälle, kuinka monta joulukuusta lohko tarvitsee ja minkä
kokoisia sekä mihin paikkaan ne tarvitaan. Aarne Huuskonen.
Ojanne-Winckelman.
Edellisen johdosta tiedoitettiin lohkoryhmälle, että lohko tarvitsee
yhden kuusen,korkeus 3 m.
Koivisto-Karjalainen.
Kuuluu lentokoneen surinaa. Kirkas valo Töölönlahden takana.

22.59

Valo sammunut.

23.00
23.01

Herätettiin suojelujohtaja, päivystävä upseeri sekä Piironen.
Ilmoitettiin tähystäjien havainnosta lohkoryhmään.
Antoi Piironen/ Otti Karjalainen
L o h k o r y h m ä : Numero 27.
Vss-keskus ilmoittaa:

23.15

1) Autoissa käytettävä VPE:n vahvistamia himmennyslaittedta. Niitä
valmistaa m.m. Autoverhoomo, Meritullink. 13 ja Urho Oy, Näkinkuja 11.
2) Suojeluvalvojille tiedoitettava: Ilmahyökkäyksen aikana on talo
jen vss-suojiin päästettävä muutakin yleisöä kuin talon asukkaat.
Korostetaan vieläkin, että vss-suojien ovet on päivällä pidettävä
avoinna. Jos ne yöksi suljetaan, on ne ehdottomasti avattava ilmahyökkäyksen ajaksi.
Ojanne - Winckelmann
2o.XII.39.
8.56
L o h k o r y h m ä : Joululomista määrätään seuraavaa: Lohkon johtaja
saa myöntää
1) korkeintaan 1 vrk. loman kunakin joulunpyhänä 2/9 lohkon vah
vuudesta,
2) korkeintaan 3 erikoistapauksessa 5 vrk. loman 1/9 lohkon vah
vuudesta. Yhtäaikaisesti saa siis lohkosta olla poissa 1/3 sen vah
vuudesta. Lohkon johtajalle myöntää joululoman lohkoryhmän johtaja.
Ne, joille ei voida järjestää lomaa joulupyhinä, saavat vastaavan
loman uutena vuotena tai loppiaisena, ellei mitään estettä ilmaan
nu tai toisin määrätä.
E. Jutikkala
Lehikoinen-Horstila
10.49 Ilmahälytys kaukana.
10.51 Täh.: Hälytys kuuluu hyvin kaukaa ja vaimenee.
10.13
Ilmavaara ohi.
10.15
12.47

Tiedusteluun ilmoitettiin lohkoryhmästä, että ivo-merkki annettiin sii
tä syystä, että Vilhovuorenkadulla oli annettu väärä hälytys.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus 23.
Sireenejä hoitaville talonsuojeluvalvojille on tämän päiväisen vää
rän hälytyksen johdosta teroitettava, että ilmahälytyskäskyn antaa
ainoastaan Vss-keskus eikä kukaan talonmies saa panna sireeniä
käyntiin ennenkuin Vss-keskuksesta on johtosireeni pantu toimin
taan.
E. Jutikkala.
Lehikoinen—Nurmi

- 27 13.15

L o h k o r y h m ä : Sanoma 25. Rakennusmestareille.
Rakennusmestarien on ensi tilassa tarkastettava, ovatko ne autot,
jotka on luovutettu varasto-osaston huoltoon ja jätetty rekisteröi
täviksi ja veroitettaviksi ensi vuotta varten. Ellei näin ole teh
ty, on näiden autonkuljettajien vietävä rekisterikirjät heti herra
Spetsille varasto-osastolle Kasarminkatu 44.
Toimisto V päällikön ilmoitus: Vaikkakaan tietääkseni Töölön lohkoryhmän alaisissa lohkoissa ei ole näitä kuormavaunuja tiedoitetaan
ylläoleva kuitenkin rakennusmestareille vastaisuuden varalta.
Relander
Karjalainen-Winckelmann
13.30 L o h k o r y h m ä : Ilmoitus 24:
Lasisaippuaa annetaan lohkoille myytäväksi á 3:- niitä kaasunaama
reita varten, joissa ei ole koteloa. Töölöntorin lohkolle 50 kpl.
á3:- yht. 150:-. Kun on kysymys näin pienistä summista, kehoitetaan
tuomaan maksu hakijan mukana, jos mahdollista.
Jokinen.
Lehikoinen-Nurmi.
14.02 L o h k o r y h m ä : Ilmoitus 29
Kaikkiin sekä yleisiin että yksityisiin
väestönsuojiin on
viipymättä asetettava ovelle kilpi (koko 40x60), jossa on mustil
la kirjaimilla sana väestönsuoja. Kilpiä on lisäksi asetettava
sekä talon ulkopuolelle että suojaan johtaviin käytäviin ja nii
den alla pitää olla suuntaa osoittava nuoli.
E. Jutikkala
Lehikoinen-Nurmi
14.15
Asu Oy. on lahjoittanut tuomari Piirosen välityksellä mustan
naisten lammasnahkaturkin harmaalla kauluksella.
15.50 L o h k o r y h m ä : Sanoma N:o 31.
Vyö ja nahkateollisuus Oy. Topeliuksenkatu 13, jossa on noin
100 henkeä puolustuslaitoksen pakollisissa töissä, valittaa että
sinne eivät sireenit kuulu, ulospääsytiet ovat huonot, y.m.
Pyytävät tarkastustusta. Otettava asiasta tarkoin selvää.
A. Huuskonen
Lehikoinen-Jalava
16,25 L o h k o r y h m ä : Ilmoitus N:o 32. Kaikille rakennusmestareille.
Joululomia annetaan suunnilleen samoja periaatteita noudattaen
kuin muutkin Vss-joukot, siis joukkojen vahvuus on oleva sellai
nen, että ryhmät pysyvät toimintakykyisinä. Vuorokauden lomia
voidaan myöntää joukon kolmannekselle, pitempiä, korkeintaan
3-5 vrk. lomia yhdelle kolmasosalle tästä lukumäärästä. Ensi
tilassa on ilmoitettava lhr:ään kenelle loma ehdotetaan myönnettä
väksi .
Relander
Laipio-Jalava
16, 47 L o h k o r y h m ä : Ilmoitus N:o 33
Lohkojen on 24 päivään klo 12 mennessä ilmoitettava, moneenko
puhtaasti vss-tarkoituksiin luovutettuihin autoihin tarvitaan
V P E:n hyväksymiä himmennyslaitteita. Kysymykseen eivät tule
esim. kaupungin luovuttamat autot. On ilmoitettava omistaja ja
rekisterinumero. Samalla myöskin ilmoitettava samojen autojen kul-
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18.45

19.28

20.14
20.18
22.03
22.05
22 .06
22.09

jettajien nimet siinä tapauksessa, jos he tarvitsevat lämpimiä
puseroita. Poikkeustapauksessa voivat myöskin vain kuljettajat
saada puseroita. Käskystä Furuhjelm. Lehikoinen - Koivisto
L o h k o r y h m ä ilmoittaa vss-keskuksen kautta, että palopäälliköt
ovat muuttaneet takaisin Malminrinne 6:een ja puh. n:o on sama
kuin ennenkin: 62758.
L o h k o r y h m ä N:o 57 Rakennusmestareille.
Kaikkien korjausryhmien autonkuljettajista on 21/XII-39 klo 10
mennessä Töölön lohkoryhmään annettava seuraavat tiedot: Synty
mäpaikka 2)perhesuhteet 5) alaikäiset lapset 4) kuinka kauan ovat
ajaneet autoa 5) asevelvollisuussuhteet. K. A. Helander
Lehikoinen - Horstila
Täh. Lentokoneen surinaa Malmilta päin, mutta ei näy mitään.
Täh. Surinaa kuuluu edelleen
Ilmahälyytys
Täh. Lentokoneen surinaa. Lakkasi äskettäin
Täh. Koneita ei näy
Täh. Surinaa kuuluu edelleen, mitään ei näy

22.17

Kuuluu 2 laukausta Munkkiniemestä päin. Surinaa kuuluu, mutta mitään ei näy’

22.25
22.31
22.32
22.41
22.52

Uusi laukaus samasta suunnasta.
Jossakin esikaupungissa on ivo. Kuuluu hyvin heikosti.
Ilmavaara ohi
Lentokoneen surinaa kuuluu edelleen. (Täh.)
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 49.
Lohkot ilmoittavat torstaihin klo 10 mennessä mihim aikaan Jouluaattona ja Joulupäivinä haluavat joulujuhliinsa pappeja puhumaan. Nimet
tävä erikseen halutaanko suomen- vai ruotsinkielisiä puhujia ja kuin
ka moneen tilaisuuteen. Res. luut. Huuskonen
Karjalainen - Jalava.

21.XII.39.
1.25
Vartiomies Raimi ilmoitti jälleen nähneensä lentokoneen ylhäällä. Hän oli
kuullut kaksi pamahdustakin. Tiedusteltiin asiasta tähystäjiltä, mutta he
eivät nähneet mitään. Joitakin paukahduksia hekin sanoivat kuulleensa.
10.09
10.11
10.12

10.47

Ilmahälyytys.
Täh. Lentokoneen surinaa Malmilta päin. Ei näy mitään.
Täh. Ilma on kirkas ja aurinko paistaa. Taivaan rannalla on paksu pilvi
kerros . Heikko länsituuli.
Täh. Kuuluu laukauksia Malmilta päin ja voimakasta lentokoneen surinaa.
Täh. Kuuluu taas tykinlaukaus Malmilta päin.
Täh. Kuuluu enää vain vähän surinaa ei näy enää mitään.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 6
Lohkon on partioiden avulla tarkistettava, että ihmiset ovat väes
tönsuojissa, että ne ovat auki ja että yksityisten talojen ulkoovet ovat myös auki. Ilmoitus tarkistuksen tuloksista lähetettävä
Vss-keskukseen heti tilanteen loputtua. Huuskonen.
Pitkänen - Vesikari.
Lähetettiin partiot tutkimaan asiaa. Partiot asetti puhdistusryhmä.

10.59

Tiedusteltiin tähystysasemalta kuuluuko mitään tai näkyykö mitään. Vast.

10.17
10.20
10.35
10.42

Ei mitään.
11.11

Ilmavaara ohi.
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11.30
Täh.: Hälyytyssireenejä kokeiltiin.
11.37
Ilmahälyytys.
11.39
Tähystäjiltä tiedusteltiinnäkyykö tai
12.07
12.07
12.08
12.09
12.10
12.14
12.18
12.21

12.24
12.23
12.26

12.30
12.30
12.31
12.36
12.40
12.35
13.08
13.18
13.20
13.48
14.25
14.30

14.50

kuuluuko mitään. Vastaus: Ei.

Täh.: Ammutaan.
Täh.: Ilmoittivat nähneensä 7 konetta tähystysaseman yläpuolella. Kuu
luu edelleenkin ampumista.
Täh.: Nähneet pommejapudotettavan. Pudotettiin
ainakin 7 pommia.
Täh.: Koneita olikin 8. Lentävät Suomenlinnan suuntaan.
Täh.: Kivelän taakse pudotettiin pommeja. Diakonissalaitoksesta näkyy
savua.
Täh.: Ei osumaa Kivelään - luultavasti osui metsään. Ei tulta.
Partio lähti tiedustelemaan.
Lohkoryhmään ilmoitettiin: Tähystäjät ilmoittavat: Pommiosuma metsään
Kivelän Sairaalan taakse. Tiedustelemme asiaa. Poliisille on il
moitettu. Poliisikomisaario lähtee mukaan. Sainio.
Täh.: Runeberginkadun ja Museokadun kulmasta Elannon talosta nousee sa
vua. Sokeitten koulusta liekit näkyvät.
Temppeliaukean lohkoon ilmoitettiin eedellisestä. Sainio.
L o h k o r y h m ä : Sanoma N:o 9.: Lääkintäryhmän oltava valmis
määrättäessä lähtemään apuun Söörnäisiin. E. Jutikkala.
Pitkä nen - Vesikari.
Partio saapui tiedustelumatkalta. Ei löydetty jälkiä pommeista.
Lohkoryhmään: Ilmoitamme, että oletettu pommiosuma Kivelän taakse on
kin kauempana. Ei kuulu meidän lohkoon. Sainio.
Stadioniin ilmoitimme: Näkyy savua, jonka paikasta emme ole selvillä.
Ilmoitettiin että Helsinginkadulla palaa.
Täh. :Savua Kivelän ja Punaisen Ristin sairaalan takaa metsästä.
Partio lähetettiin tiedustelemaan.
Temppeliaukean lohko: Savua Runeberginkadun ja Museokadun kulmassa, joh
tuen savupiipusta. Kehoitettu tähystäjiä varomaan hälyyttämistä turhaan.
Tiedustelupartio ilmoittaa: Pommi on pudonnut mereen Seurasaaren ja Hiek
karannan välillä. Jäässä suuri kolo.
Maisteri Sainio ilmoitti, että partiot ovat olleet ulkona puhdistamas
sa katuja.
Täh.: Ei mitään uutta.
Maisteri Sainio lähti partiokiertueelle tarkastamaan ovatko ihmiset
pysyneet pommisuojissa.
Ilmavaara ohi.
L o h k o r y h m ä s t ä
sanoma N:o 6 johdosta:tiedot partioiden
tiedusteluista lähetettävä lohkoryhmään eikä vss-keskukseen.
L o h k o r y h m ä N:o 53: Vss-keskus jakaa kauttamme joulurahaa
lohkoa kohti mk 140:-. Rahat antaa Jokinen. Käskystä Jokinen
Lehikoinen - Koivisto
L o h k o r y h m ä s t ä (epävirall.) : Annettava ensi tilassa loh
koryhmään raportti molemmista pommituksista ja partioiden toi _
minnasta.
Lhr:sta saa noutaa kurssikäskyn.
Massinen-Pehu-Lehtonen
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/ 19.12.39
15.15
L o h k o r y h m ä n:o 51 : Vss -keskuksen kirjelmän/mukaan kokeil laan joka päivä klo 11.30 hälytyssireenien käyntikelpoisuutta.Li
säyksenä kirjelmään mainittakoon seuraavaa:
1) käyntiinpanon suorittaa Vss-keskus, eikä siis hälytyssireenin
valvoja saa itse panna sitä käyntiin paikan päällä,
2) Kokeilu kestää pari kolme sekuntia, jolloin sireenin äänen pi
tää kuulua vähän mörisevänä,
3) jos sireenin toiminnassa on virheellisyyttä,on siitä ilmoitet
tava heti lhr:n välityksellä Vss-keskuksen hälytys- ja viestipäällikölle.
A.Huuskonen.
Pitkänen-Mäkinen
15.40

17.15

18.40

20.45

23.55
23.58

L o h k o r y h m ä n : o 70: Talojen ulko-ovet on pidettävä päivällä auki
ja avattava yöllä heti hälytyksen sattuessa. Avaaminen on sjl.valvojan tai hänen määräämänsä henkilön ensimmäinen toimenpide he
ti hälytyksen jälkeen. Lohkot valvovat, että tätä määräystä nou satetaan,ja Vss-keskus saattaa rangaistukseen sen rikkojat.
E. Jutikkala.
Laipio - Winckelmann
L o h k o r y h m ä n:o 80: Lohkoryhmät eivät saa myöntää pitempiä kuin
4 vuorokauden sairaslomia. Pitemmät lomat on anottava suoraan tohto
ri Hisingeriltä. Sairaustapauksien sattuessa on potilaita kehoitettava kääntymään Punaisen Ristin sairaalaan ja Maria sairaalaan,
toht. Enqvist.
Res.luutn. Huuskonen
Massinen-Westerstrand
L o h k o r y h m ä n:o 87: Sattuneesta syystä huomautamme jälleen,
että ensiapuhenkilökunta ei saa käyttää Punaisen Ristin käsivarsinauhaa.
E. Jutikkala.
Massinen-Westerstrand
L o h k o r y h m ä s t ä lohkon sj1.-johtajalle:
Ajoneuvojen valaisimien himmentämislaitteiden tarkastusta varten
tulee lohkon sjl.-johtajan määrätä lohkon henkilökuntaan kuuluvis
ta yhden, edellämainittuun tehtävään sopivan harkintakykyisen
mieshenkilön. Tämän on ilmoittauduttava 22.12.39 klo 15 Vss-kes kukseen,Malminrinne 6, toimisto II päällikölle,luutn. Sinervolle.
Komissaari Syrjälä tulee ilmoittautumistilaisuudessa antamaan lä
hemmät ohjeet tarkastuksien tarkoituksesta, niiden toimittamistavoista sekä muista näihin liittyvistä seikoista.
Res.luutn. Huuskonen
Laipio- Ståhlberg
Tähystäjät tiedustivat pitääkö olla tähystämässä edelleen vaikka tuulee
ja pyryttää kovin.
Herätettiin maist.Sainio ja kysyttiin asiaa.Päätös:tähystäjien ei tarvit
se olla tähystysasemalla ennenkuin klo 6 aamulla, ellei asiasta sitä
ennen toisin määrätä. Samalla määrättiin,että vartiomiehen on tehtävä ha
vaintoja säästä joka puolen tunnin päästä ja tehtävä ilmoitus toimistoon
sään mahd. muuttumisesta.

22.XII.39.
9.02
L o h k o r y h m ä

n:o

4 : Maan väestömsuojelupäällikön sanomalehdissä

ja 6/12 -39 julkaistuun tiedoitukseen viitaten ilmoitetaan vielä,
että lunta, joka on hyvänä naamiointiaineena ja suojavärinä ei

-3122.XII.39.
9.02
tule poistaa katoilta eikä muualtakaan,niissä sen poistaminen ei ole
aivan välttämätöntä. Irtolunta tulee käyttää suojahautojen ja muiden
ulkona olevien suojapaikkojen tai -laitteiden naamiointiin,sammutusai
neena tulipaloissa y.m.s. Lohkot valvovat,että tätä määräystä noudate
taan.
Res.luutn. Huuskonen.
Pitkänen-Nurmi
11.06
L o h k o r y h m ä : Pyydettiin lähettiä hakemaan ilmoitusta koskien
hälytystä.
11.20
Töölön lohkoryhmästä saapui ilmoitus hälytys- ja käskynantolaitteista.
12.25
L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 9.
Useimmat sireenit ovat tänään epäkunnossa, mitä ei kuitenkaan pidä kai
kille talonsuojeluvalvojille ilmoittaa. Lohkon on saatuaan puhelinhälytyksen Vss-keskuksesta mahdollisimman nopealla tavalla saatettava hä
lytys niiden talonsuojeluvalvojien tietoon, jotka huolehtivat sireeneistä. Tästä on paras sopia heidän kanssaan etukäteen. Määräys koskee vain
tätä päivää.
E. Jutikkala.
Vikström-Vesikari.
13.08
Ilmahälytys.
Sää: Ensin lumipyryä, sitten klo 13.25 selkeää.
13.12
Täh.: Kuuluu vähän ampumista.
13.20
Täh.: Länsietelästä kuuluu laukauksia.
13.23
Täh.: Lauttasaaresta tulee savua. Ampumista jatkuu.
13.28
Täh.: Lauttasaaresta ei enää näy savua. Ei myöskään näy eikä kuulu mi
tään.
13.47
Ilmavaara ohi.
13.48
Maisteri Seidenschnur ilmoitti, että kolme lentokonetta tuli länsieteläsuunnassa Lauttasaarta kohden jatkaen matkaa Pasilaan päin.
13.55
L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 19.
Ilmavaara ohi. Lohkojen ensi tilassa tehtävä ilmoitus pommituksesta ja
mahdollisista vaurioista sekä siitä, toimivatko sireenit.
E. Jutikkala.
Pitkänen-Vesikari.
14.28
L o h k o r y h m ä : Vss-keskus: oma Ripon-kone lentää klo 14.30.
Massinen-Pehu-Lehtonen.
14.29
Asia ilmoitettiin tähystäjille.
14.35
Stadionin lohkosta ilmoitettiin, että eräistä taloista oli kuultu kaasuhälytys. Oletamme, että talonsuojeluvalvojät ovat käyttäneet tätä
keinoa huomattuaan, että sireenit eivät toimi. Otamme selvää asiasta.
Ilmoitus asiasta saatu Thermanilta tai Hisingerin käskystä.
16.30
Täh.: Munkkiniemen kohdalla ilmassa kaksi lentokonetta. Toinen suoraan
pohjoisesta.
16.31
Lohkoryhmään ilmoitettiin edellisestä.
Stadioniin ilmoitettiin edellisestä.
16.46
Lähetettiin lohkoryhmään raportti päivän pommituksesta.
19.51
L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 50.
1. Lohkojen on ilman erikoista kehoitusta aina ilmahälytysten jälkeen
viipymättä annettava lohkoryhmälle selonteko pommituksesta ja sen
aiheuttamista vaurioista. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa
että mitään ei ole tapahtunut.
2. Vss-keskus tiedoittaa, että ajoneuvojen valaisimien tarkastusoikeus
on tästä päivästä lukien vain niillä vss-muodostelmiin kuuluvilla
henkilöillä, joille on 22/XI-39 annettu kortti jossa nimenomaan
mainitaan, että tämän kortin haltijalla on sanotunlainen tarkastus
oikeus. Tarkastuskortin luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdotto
masti kielletty.
E. Jutikkala.
Laipio-Horstila.
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20.34

L o h k o r y h m ä
:
Sanoma no. 53.
Kolmioraudoilla tai muilla samantapaisilla tilapäisvälineillä
saa Helsingin väestönsuojelualueella antaa hälytysmerkkejä vain
kaasuvaaran uhatessa.
E. Jutikkala.
Laipio-Horstila.
L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 54. Rakennusmestareille.
Sikäli, kun bentsiini ei riitä autoille nykyisen jakelun mukaan,
on lisää bentsiiniä saatavana keskuspoliisiasemalta, Sofiank. 4,
ilmoittamalla siellä auton numeron ja kuljettajan nimen. Poliisi
asemalla on olemassa luettelo kuorma-autoista. Tiedonanto perus
tuu Vss-keskuksen toimisto V:n ilmoitukseen. H. A. Relander.
Laipio-Horstila.

20.58

L o h k o r y h m : Sanoma no. 56.
Puhdistusryhmiin kuuluvien Puhtaanapitolaitoksen palveluksessa ole
vien henkilöitten on ilmoittauduttava työpaikassaan 23/XII-39 klo
7.00.
E. Jutikkala.
Massinen-Horstila.

23.00

L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 60.
Jokaisen pommituksen jälkeen( myös jo tapahtuneista pommituksista )
on rakennusmestarin tai muun henkilön toimenpiteestä lohkon alu
eesta laadittava pommien osumapaikoista läpinäkyvälle paperille
peitepiirustus mittakaavaan 1 : 8000 käyttäen pohjana samaan mit
takaavaan laadittua Helsingin kaupungin karttaa. Piirustukseen on,
paitsi pommituskohteen läheisimmät kadut ja tiet, kopioitava tär
keimmät liikenneväylät orientoitumasta varten. Piirustukset on
mahdollisimman nopeasti toimitettava lohkoryhmän toimistoon (toi
misto V) ja on niihin tehtävä seuraavat merkinnät ja ilmoitukset:
1) lohkon nimitys ja numero sekä piirustuksen laatija,
2) pommituspäivä ja kellonäärä,
3) pommien putoamiskohdat mahd. tarkkaan (mittalukuja käyttäen,
jos tämä on välttämätöntä aseman määräämiseksi).
4) numero kunkin pommin osumakohdan viereen ja kartan laitaan
vastaavat numerot seuraavin ilmoituksin ( taulukon muotoon,
jos pommeja on paljon)
a) pommin ja laatu ja paino, mikäli tämä on todettavissa ( miina-,
sirpale-, palo-, tai kaasupommi).
b) räjähtämätön pommi ja sen laatu
c) pommikuopan syvyys ja halkaisija
d) osumapaikan maan laatu ja kadulla tai tiellä sen lisäksi
päällystyksen laatu.
e) pommin aiheuttamat vauriot kuten talon sortuma, tulipalo., ikkunain särkyminen, vesi-,viemäri-, kaasu-, sähkö- tai puhelin
johtovicittumia y.m.
f) huomautuksia.

H.A. Relander
Ojanne - Vesikari

23.XII.39.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus N:o 3
VSS-autojen merkkinä on keltainen tasasivuinen kolmio, sivu 20 cm,
jossa merkintä VSS. Sitäpaitsi VSS-keskuksen leimalla varustettu
viiri, joka on 40 cm ja suippeneminen alkaa 20 cm päästä tangosta
lähtien. Määräys astuu voimaan heti. Haettava lhr:stä määräykset
ajoneuvojen valaistuksen säännöstelystä.
E. Jutikkala
Lehikoinen- Nurmi
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11.05

11,15
12,10

12.30

13.10

13.35
13.40

L o h k o r y h m ä : Ilmoitus N: o 6. Rakennusmestareille.
Kurinpitoa koskevissa asioissa (ei teknillisissä) ovat
kaikki samaan paikkaan majoitetut VSS-joukot asianomaisen
lohkon suojelujohtajan (vastaavan lohkoryhmän suojelujoh
tajan) alaiset. Toimisto V:n päällikön määräyksestä H.A.
Relander.
Lehikoinen-Nurmi.
Lähetti haki lohkoryhmästä ajoneuvojen valaistuksen säännöstelyä
koskevat määräykset.
L o h k o r y h m ä : Sanoma no. 9.
Niiden suojeluvalvojien, joiden talossa on yleiset hälytyssireenit, on järjestettävä sireeniensä kokeilu talonryhmänsä avulla. Kokeilun suorittamisesta antavat sähkölaitok
sen asentajat neuvoja. Ellei niitä saavu paikalle kolmen päi
vän kuluessa, on ilmoitettava lohkoryhmälle. Kokeilussa on
varottava, ettei sireeni pääse ulvahtamaan. Sellaisina päi
vinä, jolloin jäätymisvaara on erikoisen suuri (myrsky, äkil
linen pakkanen suojasään jälkeen), on kokeilu suoritettava
vähintäin joka kolmas tunti, muuten suoritetaan kokeilu ker
ran päivässä klo 11.30. Ellei sireeni kokeilussa lähde käyn
tiin, on talonsuojeluvalvojan heti ilmoitettava lohkoon. Yleinen sireeninkokeilu keskuksesta käsin suoritetaan joka päivä klo 8. Kokeilujen tuloksista, myöskin silloin kun ne ovat
myönteisiä, on ilmoitettava klo 8.15 ja klo 12 mennessä loh
koryhmälle. Jos talonryhmän kokeiluja pidetään useammin, on
ilmoitus samoin tehtävä lohkoryhmälle 1/2 tunnin kuluessa.
E. Jutikkala.
L o h k o r y h m ä

:

Massinen-Winckelman.

Sanoma no. 11. Sitten, kun lohkon oma sairasauto ja sen pe
lastus- ja ensiapuryhmä jo ovat saapuneet tuhopaikalle ja
lisäapu osoittautuu tarpeelliseksi, voi lohko tilata lohkoryhmän kautta Punaisen Ristin sairasautoja, jotka ovat Pu
naisen Ristin sairaalassa hälytysvaImiina ihl:n antamisesta
lähtien.
E. Jutikkala.
Lehikoinen-Winckelman.
L o h k o r y h m ä :
Puhelinsanoma no. 12.
Korjauksena edelliseen määräykseensä on Vss-keskus ilmoit
tanut, että Vss-autoissa tulee olla joko tuulilasiin kiin
nitetty kolmio, joka saadaan Vss-keskuksesta, tai itse val
mistettava lippu, jonka pituus on 2 5 cm. ja joka tehdään kah
desta vastakkain ommellusta käsivarsinauhasta. Edellisiä
suositellaan kuormavaunuihin jälkimmäisiä henkilövaunuihin.
E. Jutikkala.
Karjalainen-Westerstrand.
Ilmahälytys.
Täh.: Ei näy mitään eikä kuulu mitään.

13.41
14.03

Puhelin 40943 ilmoitti ihl:n.
Tiedusteltiin tähystäjiltä, näkyykö mitään. Ilmoitettiin, että ei

14.12

Ilmavaara ohi.

näy mitään.

14.15
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L o h k o r y h m ä : Tiedoitus N:o 21.
Suojelujohtaja luutn. Aarne Huuskonen on siirretty toisiin tehtä
viin ja luovuttanut lhr:n johdon minulle 22.XII.39. Luutn. Huusko
nen kiittää kauttani kaikkia suojelujohtajia ja vss-henkilöitä hy
västä yhteistyöstä ja suuresta uhrautuvaisuudesta yhteisen asian
hyväksi. Oinasta puolestani toivon hartaasti, että yhteistyö jatkui
si kanssani yhtä hyvänä ja kiinteänä kuin tähänkin asti.
Res. ins. luutn. E.O. Stenij.
Laipio - Vesikari.

16.06

L o h k o r y h m ä : Numero 23.
Esiintyneestä syystä kieltää Vss-päällikkö lentokoneiden ammuskelemisen kivääreillä ja taskuaseilla. Vss-joukkojen on alueillaan
valvottava, ettei tällaista hyödytöntä ammuskelua tapahdu.
Stenij
Laipio-Vesikari

19.25

L o h k o r y h m ä : Numero 31. Tähystäjille.
Viime yönä on eri paikoissa kaupunkia ammuttu valoraketteja. Loh
kojen tähystäjien on kiinnitettävä näihin erikoista huomiota ja
koetettava tarkoin määritellä paikka, missä sellainen näkyy.
Lohkojen partioiden ja talonryhmien yövartioiden on samoin
kiinnitettävä asiaan erikoista huomiota ja tuotava rikolliset, mi
käli heitä tavataan, lähimmälle poliisiasemalle.
Numero 32. Jos pommituksen tai muun sotatoimen kautta kuolee
tai haavoittuu joku vieraan valtakunnan alamainen, on lohkon il
moitettava lohkoryhmälle niin pian kuin asiasta on tieto saatu:
asianomaisen henkilön nimi, kansalaisuus ja tiedot tapahtumasta.
E. Jutikkala.
Pitkänen-Laurila.

24.XII.-39.
8.10

Ilmoitettiin, että sireeni n:o 55 toimi moitteettomasti.

11.05

Ilmoitettiin lohkoryhmään himmennyslaitteiden ja puseroiden tarve (vrt.
lhr:n puh. san. n:o 33).

11.15

L o h k o r y h m ä

Sainio - Lehikoinen.
: Vss-keskus ilmoittaa Töölön lhr:n kautta:

Omat koneet klo 11.30 2 kpl. Ri Helsingistä itään, palaavat noin
13.20 idästä.
Suojelujohtaja Stenij
13.30

Lehikoinen - Horstila.
Vss-keskuksesta ilmoitettiin hälyytyspuhelimen 40943 kautta, että omat
koneet ovat lähteneet liikkeelle klo 14 ja palaavat klo 15.30 lounaasta.

14.15

Vss-keskus ilmoittaa: Ilmahälytyssireenejä kokeillaan tänään klo 14.45
ja 14.50.

15.05

Ilmoitettu Töölön lohkoryhmään, että ilmahälytyssireeni n:o 55 ei toimi
nut.
Vänr. Grenner

16.25

Turuntie 30 ilmoitti, että hälytyssireeni kyllä on kunnossa, mutta joh

18.10

L o h k o r y h m ä :

Karjalainen-Jalava
doissa täytyy olla vika. - Ilmoitettiin edellinen sanoma lhr:ään.
Sireenejä kokeillaan klo 18 ja 21.
Furuhjelm
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L o h k o r y h m ä

: Sanoma 49.

Vss-päällikkö ilmoittaa seuraavaa: 24.XII.39 klo 23:sta lähtien
järjestetään vss-alueen tähystyspalvelus seuraavalla tavalla tois
taiseksi: Kaikki muut tähystysasemat, paitsi Stadionin, Kalevanka
dun, Seurasaaren, Pasilan ja Kulosaaren lohkojen sekä Sörnäisten
lohkoryhmän tähystysasema miehitetään päivisin klo 8-16 ja aina
ilmavaroituksen tai sen puuttuessa ilmahälytyksen sattuessa. Päivys
tys on järjestettävä siten, ettö yön aikana miehittämättömien loh
kojen ja lohkoryhmien tähystysasemien miehitys tarvittaessa tapah
tuu viivyttelemättä.
Stenij.
Ojanne - Oksanen
25.XII.39
8.10
Sireeni 55 toimi. - Ilmoitettu lhr:ään.- Ulkona pakkasta 17 astetta.
9.00
Vss-keskus tiedoittaa: Yleisiä ihl-sireenejä tarkkaillaan jatkuvasti jo
ka kolmas tunti klo 9.00 alkaen. Tarkkailun tuloksista ei tarvitse
ilmoittaa. Vain siinä tapauksessa, että sireeni jää huutamaan suo

10.13
10.15
10.33
12.16
12.17
12.20
12.34
12.38
12.50
12.57
13.02
13.03
13.05
13.ll
14.22
14.24
14.29

15.00
15.01
15.03

raa huutoa, on siitä heti ilmoitettava puhelimeen 66967. Kuulokokeilu on 26.XII.39 klo 8.00. Siitä on ilmoitettava lohkoryhmien kautta
Vss-keskukseen.
Lohkoryhmästä ilmoitetaan, että siellä on saatavana pehmeätä leipää. Lä
hetettävä kaksi miestä hakemaan.
Ilmahälytys.
Luoteisesta kuuluu kumeata jyminää.
4 konetta näkyvissä kaakon puolella. Ilmatorjuntatykkien ääntä.
Koneet Kallion kirkon päällä. Ne ovat noin 6000 m. korkeudessa.
Koneet hävinneet näkyvistä.
Moottorin ääntä kuuluu luoteisesta päin. Yksi laukaus.
Lännestä kuuluu moottorin ääntä. Ei näy mitään.
Ilmavaara ohi.
Ilmahälytys.
Yksi tykinlaukaus Pasilan suunnalla.
3 tykinlaukausta Munkkiniemestä, 3 Stadionin takaa.
Suomenlinnan suunnalla konekiväärin ammuntaa.
Pohjois-koillisesta epämääräistä lentokoneen surinaa.
Pasilan suunnalla ammutaan kovasti tykeillä. Kuulunut 6-7 laukausta.
3 konetta lentää Malminkentälle päin.
L o h k o r y h m ä : Samalla kun annetaan raportti ihl:n aikana sattu
neista tapahtumista, pitää mainita myös tiedoitus sireenien toi
minnasta.
Ilmavaara ohi.
Runeberginkadun alapäässä ja Töölöntorilla ei sireenin ääni kuulunut.
Vss-päällikkö tiedoittaa, että IPA:sta ilmoitetaan, ettei ole varmaa,
saadaanko tänä iltana olla rauhassa. Ilmoitetaan myöhemmin, mitä vihol
lisella on mielessään. On hyvö olla varuillaan.

15.03

Täh.: Kuului laukaus.

15.25

Berg ilmoitti lhr:ään, ettei lohkomme alueella ole tapahtunut mitään
vaurioita edellisen ihl:n aikana.
Berg - Laipio.

- 36 15.45
16.23
20.15

Lr:n tiedustelun johdosta ilmoitettiin, että Runebergink. 60 sireeni
toimi. Berg/Kankkunen.
Vss-keskuksen koesoitto. Kuuluvaisuus ilmoitettava Lr:ään. Kuuluvaisuus
ilmoitettu.
L o h k o r y h m ä . Sanoma n:o 50. Koskee taskuaseita:
Lohkojen suojelujohtajien on huomenna 26/XII 1959 klo 12:een
mennessä tehtävä kirjallinen ehdotus henkilöistä, joille jaetaan
taskuaseita. Tällöin on huomioonotettava seuraavaa:
1) Ainoastaan 18 v. täyttäneet hyvämaineiset harkintakykyiset ja
muuten luotettavat, mikäli mahdollista, mieshenkilöt voivat tul
la kysymykseen.
2) Ensi sijassa on aseita annettava henkilöille, jotka suoritta
vat Vss-tehtävänsä ulkosalla vaaranalaisessa olosuhteessa. Kui
tenkin pitää myös toimistossa päivystävällä olla taskuase.
5) Taskuaseita jaetaan 9 kpl lohkoa kohti.
4) Ehdotuksessa on mainittava paitsi henkilön nimi, myös hänen
syntymävuotensa, siviilivirka-asemansa, Vss-tehtävänsä ja kotiosoitteensa. Käskystä E. Furuhjelm. Laipio-Ståhlberg.

26.XII.39.
8.05
Punaisen Ristin Sairaalasta ilmoitettiin, että he eivät ole kuulleet
mitään sireenejä.
8.10
Runeberginkadun 60:n sireeni toimi, ilmoitettiin puhelimitse.
8.20
L o h k o r y h m ä tiedusteli ihl-merkkien kuuluvaisuutta. - Ilmoitet
tiin e.m. tiedoitukset.
9.00
L o h k o r y h m ä : Lohkoille ilmoitetaan että klo 8 tapahtuvassa sireenien koettelusta on ehdottomasti ja ilman eri kehoituksia il
moitettava 1ohkoryhmälie klo 8.15 mennessä. Mainittava kukin si
reeni numerollaan. Muista kokeista ei tarvitse ilmoittaa ellei
häiriötä ilmene tai ilmoitusta ole erikseen pyydetty. - Stenij.
Lehikoinen-Jalava.
9.10
Ilmoitettu Runebergink. 60:een, että viipymättä ilmoitettava siireenin
toiminnasta.
12.00
Vss-keskus ilmoittaa: Yleinen ihl-sireenien tarkistus tapahtuu tänään
klo 15,18,21 ja 24 sekä ensi yönä klo 3 ja 6. Tarkkailu on miltei ääne
tön. Tuloksista ei tarvitse ilmoittaa. Kuulokokeilu tapahtuu jatkuvasti
klo 8 joka aamu.Kuulokokeen tuloksista on lhr:ien ilmoitettava Vss-keskukseen klo 8.30 mennessä.
Sainio
12.41
Ilmahälytys (täh. )
12.43
Vss.keskus:ihl
12.46
Täh.:Siellä täällä hajanaisia tykinlaukauksia. Koneita ei näy.
12.52
Suomenlinnan ja Stadionin välillä ammuttu kiivaasti heti hälytyk
sen sattuessa.
12.56
Ilmavaara ohi (täh. ja Vss.keskus)
12.08
Lhr:ään ilmoitettu,ettei n itään ole tapahtunut edellisen tilanteen aiJalava-Karjalainen
Berg.
kana.

-3727.XII.39.
8.05
Sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään.
9.40
Täh. : Ulkoa kuulunut konekivääriammuntaa.
9.42
Tykin laukauksia Suomenlinnasta päin.
9.49
Suomenlinnan suunnassa päin edelleen kk. ammuntaa.
10.40
L o h k o r y h m ä n:o. 2: Kunnes toisin määrätään, hälytyssireenien
käsikäynnistyskonetta ei tarvitse soittaa.
E. Furuhjelm.
Lehikoinen - Söyrinki
11.59
L o h k o r y h m ä : Korjaus sanomaan n:o 2.
Kunnes toisin määrätään, ei hälytyssireenien käsikäynnistyskoetta
tarvitse suorittaa.
11.06
11.10
11.20

12.44
12.56
12.57
13.04
13.13

E. Furuhjelm.
Lehikoinen-Winckelmann
Vss.keskus: Omien koneiden lentoilmoitus. 11.40 lähtee kaksi Ripon-konetta itäänpäin, palaavat n. 13.10 idästä.
Sainio
Edellinen ilmoitettu tähystäjille.
L o h k o r y h m ä n:o 5 : Sattuneesta syystä ilmoitamme, että Helsin
gin kaupunki maksaa lohkojen muodostelmien saunankäynnistä korkein
taan 2:50 henkeä kohti. Laskut lähetettävä jokaisen kuukauden l.ja
15.päivänä kahtena kappaleena lhr:lle. Sama koskee kaikkia lohko
jen laskuja. E. Furuhjelm.
Lehikoinen-Koivisto
Ilmahälytys (täh.ja Vss.keskus)
Malmin kentän yläpuolella lentokone. Suunta:etelä - pohj.
Lentokone kääntyy takaisin Malmille päin.
Koneet lensivät hyvin matalalla.
Yksi kone lentää pohjoiseen.

13.14
13.19

Lentokone lentää meidän itäpuoleltamme etelästä pohjoiseen.
Koneet jättäneet jälkeensä savujuovan, joka kulkee myös etelästä poh
joiseen.

13.53

Kone näyttää palanneen takaisin ja kulkee itä-etelää kohti. Kulkee kor
kealla. Jättää jälkeensä mustan savujuovan.
Pohjoisesta kuuluu laukaus.
Munkkiniemestä kuuluu pari laukausta.
Ilmavaara ohi (täh. ja Vss-keskus)
L o h k o r y h m ä puh.sanoma N:o 14 rakennusmestareille:
Vielä tänään on kaikkien yleisten väestösuojien (myös suojahautojen) kaikki sisäänkäytävät varustettavat keltaisilla himmennetyil

13.37
13.51
13.59
14.10

14.29

14.40

lä lyhdyillä.
Ylipormestari Tulenheimon määräyksestä H.A. Relander.
Karjalainen - Vesikari
Luutnantti Stenij ilmoitti, että Freesenkadulla esiintyy eräässä talossa
keltaista nauhaa käyttävä mies, joka sanoo kuuluvansa Töölöntorin loh
koon. VI:n poliisipiirin yhdysupseeri tietää lähemmin.
Konstaapeli Saalanteelta kuultiin seuraavaa: Sandelsinkatu 8:ssa ( ei
Freesenkadulla) on esiintynyt ilman mitään henkilöllisyystodistuksia
jokin herra Serlachius käyttäen keltaista nauhaa ja väittäen kuuluvansa
Töölöntorin lohkon alaisuuteen; sanoi asuvansa Välskärinkatu 9:ssä.
Meillä ei ole semmoista henkilöä.

14.45

Vss-keskus : Yleisten ilmahälyytyssireenien toiminnasta annettaessa ihl
tai ivo on lohkojen jatkuvasti viipymättä ilmoitettava lohkoryhmien
kautta Vss-keskukseen, missä ilmoitusten on oltava 1/2 tunnin kuluessa
hälyytyksestä. Ilmoitus on annettava siinäkin tapauksessa, että kaikki
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on kunnossa. Tämä koskee myöskin kuulokokeita, jotka jatkuvat joka
aamu klo 8. Tämän päivän hälyytyksestä on viipymättä ilmoitettava loh15.19

15.40

16.40
19.50

koryhmien kautta.
Otti Sainio
L o h k o r y h m ä n ilmoitus N:o 20
Vss-keskus tiedoittaa kauttamme; Pelastus- ja ea-ryhmien johtajien
kurssit alkavat kunakin kurssipäivänä klo 17 eikä klo 13.
Stenij.
Laipio - Westerstrand
L o h k o r y h m ä n ilmoitus N:o 23.
Vss—keskuksen huoltotoimisto ilmoittaa että tästä lähtien on
lohkojen ja lohkoryhmien kaikki tarveaine hankinta keskitettävä
tapahtumaan Vss-keskuksen kautta, siten että lohkoryhmät ilmoit
tavat lohkojen ja omasta puolestaan kerran viikossa keskiviik
koisin mitä tarpeita heidän käyttöään varten välttämättä tarvi
taan, jonka jälkeen Vss-keskus ilmoittaa mitä esityksistä on hy
väksytty ja mistä liikkeistä tavarat voidaan tilata. Esityksessä
on konttori-ja toimistotarpeet, varusteet ja muut sekalaiset tar
vikkeet ryhmitettävä erikseen. Tavaramäärät ja arviohinta on sel
västi mainittava. Tilattaessa ostettavaksi hyväksyttyjä tavaroita
on asianomaisille liikkeille huomautettava, että lasku kolmena
kappaleena on osoitettava Helsingin kaupungin Vss-keskukselle,
mutta lähetettävä asianomaisille lohkoryhmälle, joka sen leimal
laan laskun taakse hyväksyy ja lähettää 2 kpl Vss-keskukselle
pitäen itse yhden kappaleen. Stenij. Karjalainen-Westerstrand
L o h k o r y h m ä s t ä ilmoitettiin, että luutnantti Huuskonen
tulee ottamaan hyvästit tänään klo 19 jälkeen.
Luutnantti Huuskonen kävi jäähyväisillä.

28.XII.39.
Sireeni n:o 55 toimi.
8.00
Täh.: ilmoittivat, että lounaasta päin kuuluu pienin väliajoin tykin
11.15
ammuntaa. - Lumipyry.
14.50
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 5. Rakennusmestareille.
Kaikkien rakennusmestareitten on hetimiten toimitettava tilauslaput kaupungin varastoista ottamistaan tavaroista. Vastedes
kielletään tavaroiden ottaminen ilman tilauslappua.

15.00

Relander/Saarelainen.
Karjalainen - Koivisto.
Luutnantti Stenij tiedusteli, kuuluvatko herrat Furuhjelm, Golowin y.m.
jotka ovat syöneet Kivelän Sairaalassa, meidän muodostelmiimme. - Eivät
kuulu.

20.00

Hesperiankadun 13:sta ilmoitettiin, että talon Hesperiankadun 8. nel
jännessä kerroksessa on valaistu ikkuna. Asia ilmoitettiin edelleen
Temppeliaukean lohkoon.

25.01

Peltola Runeberginkatu 50:stä ilmoitti, että heitä vastapäätä on pimentämätön ikkuna. Pyysivät lohkosta apua pimentämiseen.
Kettunen lähti tarkastamaan asjaa.
Kettunen palasi tarkastukselta ja ilmoitti, että Runeberginkadun 55 ta
lonmies oli korjaamassa lämpöjohtoja huoneessa, jossa ikkunat eivät ol
leet peitetyt. Runebergink. 50:n talonsuojeluvalvoja Leistelä kutsui po
liisin, jonka avulla valo saatiin sammumaan. Pyydettiin vielä, että loh
ko varottaisi mainittua talonmiestä.

25.02
23.18
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23.37
23.40
23.43
23.30

Ilmahälyytys.
Täh.: Toistaiseksi aivan rauhallista. Ei näy eikä kuulu mitään.
Täh.: Kuuluu lentokoneen surinaa lounaasta.
Täh.: Kuuluu jälleen ihl.
Täh. : Ammutaan konekivääreillä.

29.XII.39.
0.04
Ilmavaaraohi.
0.09
Lohkoryhmään ilmoitettu että lohkon alueella ei tapahtunut mitään eri
koista. Sireenit toimivat moitteettomasti ja väestön kuri oli hyvä. Sainio.
Oksanen - Laipio.
8.00
Sireeni n:o 35 toimi.
9.20
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 6.
Vss-keskus ilmoittaa, että jokaisella lohkolla saa olla yksi
kuorma-auto, johon Vss-keskus antaa ilmaisen bensiinin ja järjes
tää veronvapaaksi. Muille autoille ei anneta bensiiniä. Henkilö
autoja lohkolla ei saa olla. Yllämainittu ei koske kaupungin tai
palokunnan autoja. Viimeistään klo 11 mennessä on Lhr:ään annet
tava ilmoitus sen kuorma-auton numerosta, omistajasta ja merkistä,
joka otetaan lohkon käyttöön. E. Furuhjelm.
Pitkänen - Vesikari.
9.36
Täh.: Kuuluu it-tykin laukauksia Munkkiniemestä päin.
10.03
L o h k o r y h m ä : Käsihälytintä kuljettava auto kulkee tänään hä
lytyksen sattuessa Lhr-keskuksesta Runeberginkatua, E. Hesperian
katua ja Töölönkatua palaten Töölöntorin yli takaisin Lohkon kes
kukseen.
Jutikkala.
Karjalainen - Söyrinki.
10.20
L o h k o r y h m ä ; Sanoma n:o 14.
VI poliisiasema ilmoittaa, että klo 12 - 16 välillä suoritetaan
taisteluharjoituksia Tuberkuloosi- ja Kulkutautisairaaloiden taka
na olevassa maastossa, jolloin ammutaan paukkupanoksilla.
Pitkänen - Vesikari.
10.43
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 12.

11.30

11.53

Ensi vuoden menoarvion laatimista varten on lohkojen klo 20:een
mennessä tehtävä mahdollisimman tarkka laskelma lohkojen menois
ta kuukausittain. Vakituiset menot kuten muonitus, lämmitys ja
vuokra eivät sisälly laskelmaan, koska vain on tarkoituksena pääs
tä selville sellaisista menoista kuten toimistotarpeet, pienemmät
väline- ja lääkintäainetilaukset.
Käskystä E. Furuhjelm.
Lehikoinen - Savutie.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 15. Rakennusmestareille.
Rakennusmestareitten on klo 14 mennessä Lhr:ään toimisto V ilmoi
tettava montako ulkosalla olevaa lyhtyä on suojakaivantojen ja
yleisten väestönsuojien sekä lohkojen toimistohuoneustojen ja ma
joituspaikkojen edustalla. Erikseen on mainittava kunkin suojakaivannon y.m. lyhtyjen lukumäärä ja ovatko ne korjausryhmien aset
tamat.
Relander.
Massinen - Vesikari.
Lo h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 16. Rakennusmestareille.
Rakennusmestareitten on Lhr:ään toimisto V:een ensi tilassa korjausmieshistöstä työnjohtajat ja autoilijat mukaan luettuina lähe
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18.45

tettävä luettelo, jossa annetaan seuraavat tiedot:
1) asianomaisen täydellinen nimi,
2) syntymäpaikka ja -aika,
3) ammatti,
4) naimisissa vai naimaton,
5) lapsia alle 16 vuotiaita,
6) Helsingin osoite,
7) lähin sukulainen (täydellinen nimi ja sukulaisuussuhde esim.
puoliso, isä, sisar),
8) lähimmän sukulaisen täydellinen osoite.
Relander.
Karjalainen - Nurmi.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 23. Rakennusmestareille.
Sattuneesta syystä huomautetaan, että autojen moottoreiden käyn
nissä pito silloin kun auto seisoo on jyrkästi kielletty. Pakkasnestettä saadaan varasto-osastolta. - Ins. Granqvistin määräyksestä
H.A. Relander.
Laipio - Vesikari.

30.XII.39.
8.05 Saarela todennut, että sireeni Runeberginkatu 60 oli kunnossa. Ilmoitettu
Lhr:ään.
10.40
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 4. Rakennusmestareille.
Insinööri Granqvistin eilispäiväiseen pakkasnestettä koskevan tie
donannon johdosta ilmoitan, että pakkasnesteestä samoin myös autolyhtyjen järjestämisestä nykyisten himmennysmääräysten mukaisiksi
huolehtii varasto-osasto, yksinomaan kaupungin omistamia autoja
varten. - Relander.
Karjalainen - Svendsen.
12.00
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n: o 6. Lohkojen rakennusmestareille ja
suojelujohtajille:
Koska on näyttäytynyt, että väestönsuojia, suojakaivantoja, ensi
apuasemia ja kaasunpuhdistuspaikkoja osoittavia viitooja ja kilpiä
ei vielä ole riittävästi, pyydetään Töölön Lhr:ään toimisto V:een
ensi tilassa ilmoittamaan kutakin paikkaa varten tarvittava määrä:
1) nuoliviittoja, erikseen oikea ja vasen puolisia,
2) ensiapuasema - kilpiä,
3) kaasunpuhdistuspaikka - kilpiä,
4) väestönsuoja - kilpiä.
H.A. Relander. - E. Jutikkala.
Lehikoinen - Nurmi.
12.10
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 7. Tähystäjien on entistä valppaammin
seurattava rakettivaloja, koetettava määritellä niiden suunta ja
paikka ja heti ilmoitettava lohkon välityksellä havainnoista rikos
poliisille puhelimella 20831§245 sekä puhelimella 35120 (tuomari
Kaspari) ja lisäksi Vss-keskukseen.
E. Jutikkala.
12.35

Pitkänen-Winckelmann.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 8. Kansanhuoltolautakunnan lähettämään
tiedusteluun vastataan vasta sitten, kun Vss-keskus antaa asiasta
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12.35

14.18

13.12

17.15

21.15

lähempiä määräyksiä.
E. Jutikkala.
Lehikoinen-Wincke1mann.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n: o 10. Helsingin Sotilaspiirin hankinta
toimista pyytää kauttamme, että lohkojen lotat valmistaisivat villatumppuja armeijalle. Langat jaetaan toimiston kautta samalla kun
annetaan ohjeet mallista j.n.e. Pyydämme sentakia lohkojen johta
jia mahdollisimman kiirreellisesti tilaamaan 3-4 päivän langat
mainitusta toimistosta puh. 20794 tai 35046- alanumero 32 tai 34
alikersantti Ruuskanen.
Furuhjelm.
Massinen - Winckelmann.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n: o 14. Rakettivalojen tarkkailun tehosta
miseksi määrää Vss-keskus, että tähystyspaikoilla toistaiseksi pi
detään jatkuvasti vartio.
E. Jutikkala.
Pitkänen—Westerstrand.
L o h k o r y h m ä : Tiedoitus n:o 16. Vss-keskus ilmoittaa:
Yleisten väestönsuojien ulkovalaistuslaitteet on sammutettava,
kunnes ne on saatu asianmukaisesti himmennetyksi. Ins. Lindblomin
toimesta
E. Furuhjelm
Wikstedt - Westerstrand
Täh.: Kuuluu pitkä merkki, luultavasti jokin pilli epäkunnossa.

31.XII.39
8.10 Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni n:o 55 oli epäkunnossa.
8.50 L o h k o r y h m ä : Numero 3.
Hälytyssireenejä kuljettavat autot käyttävät tänään seuraavia lohkoryhmän toimistosta lähteviä reittejä: 1) Runeberginkatua, Sammonka
tua, Temppelikatua sireeni n:o 52 kohdalle, siitä Museokadulle ja
Museokatua ja Runeberginkatua takaisin. 2) Runeberginkatua, Turun
tietä , Kammionkatua ja Topeliuksenkatua.
E. Jutikkala.
Wikstedt - Koivisto.
10.00
Ilmahälytys. (Täh. ja Vss-keskus)
10.06
Suomenlinnasta päin kuuluu 3 kovaa laukausta.
10.07
Ainakin 3 lentokonetta lentää etelästä pohjoiseen.
10.08
4-5 lentokonetta Malmin lentokentän kohdalla, hyvin korkealla.
10.11
Konekiväärin ääntä Santahaminasta päin.
10.17
Konekiväärin ampumista lounaasta. Pakokaasujuovat näkyvät koneiden perästä.
10.18
2 konetta suoraan meitä kohden.
10.18
2 konetta ihan meitä kohti.
10.20
3 konetta suoraan menossa Malmin kentälle.
10.21
Kaksi kolmen koneen ryhmää ja kaksi erillään menossa Malmin kentälle päin.
10.28
Malmilta päin kuuluu pauketta.
10.29
Etelästä päin tulee lisää koneita. Niitä ammutaan kovasti.
10.29
Lentokoneen ääntä kuuluu etelästä. Mustia pilviä näkyy taivaalla, ne joh
tuvat ampumisesta.
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30.XII.39.
10.34
10.32
11.03
11.35
11.40
13.25
13.36
13.37
13.38
13.46
13.55
14.03
14.12

14.14

14.40
14.55
15.oo
15.02
15.15

Etelästä kuuluu jälleen ammuntaa. Lentokoneen surinaa.
Etelästä kuuluu jälleen ampumista.
Ei näy eikä kuulu mitään.
Ilmavaara ohi. (Täh. ja Vss-keskus).
Ilmoitettu lohkoryhmään että ilmahälytyksen aikana ei mitään sattunut,
kuri oli hyvä ja sireenit toimivat.
Ilmahälytys (Vss-keskus ja Täh.)
Tykeillä ammutaan etelässä päin.
1 kone Seurasaaren yläpuolella pohjoiseen päin.
Toinen kone kauempana samaan suuntaan.
Edellinen kone on kääntynyt oikealle. (Seurasaaren yllä) Kone hyvin
korkealla, vain juova näkyy pakokaasusta.
Suomenlinnasta ammutaan konekiväärillä.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja tähystäjät)
Ilmoitettiin lohkoryhmään että ilmahälytyksen aikana ei mitään sattunut,
kuri oli suurinpiirtein hyvä, joskin oli vähän muistuttamista. Siree
nit toimivat.
Pyydämme kiinnittää lohkoryhmän huomiota siihen, että hälytysten aikana
varsinkin talojen porttikäytäviin tullaan tarkastamaan, varsinkin ta
loryhmien jäsenet tulevat sinne. Ilmoitettiin tri Jutikkalalle.
Antoi Sainio.
Ilmahälytys.
Munkkiniemestä päin kuului 2 it.tykin laukausta.
Konekiväärilaukauksia Suomenlinnasta.
Ilmavaara ohi.
Töölön lohkoryhmästä tiedusteltiin, onko hälytyksen aikana tapahtunut
mitäänsekä ovatko puhelimet toimineet moitteettomasti.
L o h k o r y h m ä : N:o 33.
Vss-keskus lausuu kauttamme kaikille Vss-toimintaan osallistuvil
le parhainta uutta vuotta. - Stenij. Antoi Laipio.
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Tähystäjät: Suomenlinnasta kuuluu konekiväärinrätinää.
Lähetti Ahonen ilmoitti Lhr:ään, että sireeni n:o 55 ulvahti klo 8.15.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 6.
Sireeniautot kulkevat seuraavia Lhr:n toimistosta lähteviä
reittejä:
1) Runeberginkatua Arkadiankadulle ja Aurorankadun, Nervanderin
kadun Cygneuksenkadun ja Töölönkadun kautta takaisin Töölöntorille
2) Topeliuskatua Munkkiniemenkadun ja takaisin Turuntietä ja
Runeberginkatua.
E. Jutikkala.
Lehikoinen - Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7. Korvauskysymyksen järjestelyä
varten pyydän lohkoilta tietoja kaikista lohkon käyttöön ote
tuista huoneustöistä myös autovajoista. Tietojen tulee käsittää:
1) huoneuston laatu
2) huoneuston haltijan nimi
3) huoneuston nykyinen käyttö
4) sopimus millä se on otettu lohkon käyttöön
5) polttoaine- y.m. kustannukset
6) muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.
Ilmoitus on annettava jokaisesta huoneustosta erikseen siitä
riippumatta olivatko ne kaupungin, valtion tai yksityisten hal
lussa. Kirjallisten vastausten tulee olla Lhr:ssä tänään viimeis
tään klo 20.
Sjl. Stenij.

11.37
11.40
22.15

Lehikoinen - Vesikari.
Täh.: Konekiväärin laukauksia Santahaminasta päin.
Täh.: Jatkuvaa konekivääriammuntaa etelästä päin.
Sakean sumun takia ei tähystystorniin ole asetettu vartiota. Rosen
berg käynyt toteamassa, että edelleen on sankka sumu.

2.I.40.
8.10
16.15

Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni n:o 55 soi heikosti.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 6 . Vss-keskus tiedoittaa, että yh
teismajoituksessa asuvat samoin kuin evakuoidut henkilöt on hen
kikirjoituksissa merkittävä entisen asuntonsa mukaan, ellei asun
toa ole irtisanottu.
Sisäasiainministeriö antaa lähiaikoina henkikirjoituksesta tar
kemmat ohjeet.
Sjl. Stenij.
Laipio - Nurmi.

3.I.40.
8.08

Vss-keskus oman koneen lentoilmoitus: 8.50 lähtee 1 Ripon kone täältä
itään, kääntyy merelle, palaa idästä n. tunnin kuluttua. Korkeus pilviraja.
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8.15
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9.25
9.45

10.50

12.30

13.06

14.45

15.55

Helminen todennut, ettei sireeni nso 55 toiminut. Ilmoitettu Lhrs:ään.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7. Sireeniauto kulkee tänään Lhr:n
toimistosta lähtien reittiä Runeberginkatu - Turuntie - Linnan
koskenkatu - Topeliuksenkatu.
Jutikkala
Levanto - Jalava.
Vss-keskus: Oman koneen lentoilmoitus. Klo 9.25-9.45 välisenä aikana oma
Ripon-kone kiertelee Malmin kentän yläpuolella.
L o h k o r y h m ä : Numero 12.
Sörnäisten lohkoryhmän ensiapuaseman uusi osoite on Vilhovuorenkuja 6 (ennen 20). Puh. num. ennallaan.
Pitkänen - Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Numero 12.
Lohkojen on tänään klo 17 mennessä ilmoitettava lohkon vss-ryhmien
vahvuuksista: tiedusteluryhmä, pelastusryhmä, korjausryhmä, puhdistusryhmä ja sammutusryhmä.
E. Furuhjelm
Lehikoinen - M. Jalo.
Kansanhuoltoministeriöstä saapui taloihin jaettavia ohjeita lämmityksen
säännöstelystä. Jaamme ohjeet vasta sitten kun saamme virkateitse käskyn.
Sainio.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 17. Lohkon on 5/1-40 iltaan men
nessä tehtävä Lhr:lle ilmoitus niistä kenttäpuhelimista tai niitä
vastaavista laitteista, joita on lohkon käytössä. Ilmoituksessa on
mainittava puhelimen malli, toiminta ja sijoitus sekä päivämäärä,
milloin laite on otettu käytäntöön. Vss-keskus huomauttaa, että
kenttäpuhelimien käyttöön ja uusimiseen tarvittavia litteitä taskulamppuparistoja pitää olla tarpeellinen määrä, vähintäin 2 kpl.
varastossa siinä paikassa, missä puhelinta käytetään.
E. Jutikkala.
Karja1ainen-Winckelmann.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 25. Lohkojen on ensi tilassa lähetettävä
luettelot Lhr:lle niistä sotilashenkilöistä, jotka ovat kutsutut
palvelukseen. Luetteloista tulee ilmetä henkilöiden rauhanaikainen
toimi, onko se valtion, kunnan j.n.e. virkatehtävä sekä palkkamäärä.
E. Jutikkala.
Massinen - Nurmi.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 27. Vss-keskus on kiinnittänyt Lhr:n
huomiota seikkaan joka myöskin Lhr:ssä on voitu todeta, niin. että
ilmoitukset rakettivaloista ja muista valomerkeistä annetaan kovin
hitaasti. Sen vuoksi Vss-keskus tähdentää että ilmoitus rikospolii
sille on tehtävä heti paikalla kun valoilmiö on nähty (Puh. 20831/
245). Senjälkeen annetaan ilmoitus Vss-keskukseen, ilmoituksessa
on mainittava
a) lohkon ja ilmoittajan nimi,
b) aika,
c) suunta (suuntalevyn asteluku)
d) raketin tai valomerkin laatu (väri, korkeus, rakettien tai valo-
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17.20

merkkien lukumäärä, räjähtänyt raketti j.n.e.)
E. Jutikkala.
Laipio -Pehu-Lehtonen.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n: o 30. Kansanhuoltoministerin pyynnöstä
Vss-keskus kehoittaa teitä jakamaan kansanhuoltoministerin lähet
tämät määräykset lämmönsäännöstelystä alueellanne oleviin ta
loihin, niin että kuhunkin taloon jätetään talon koosta riippuen
2-5 kpl näitä määräyksiä.
Sjl. Stenij.
Lehikoinen-Pehu-Lehtoneru

19.15

20.12

21.30

23.05

4.I.40.
8.10
8.13

8.24
9.15

13.15

L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 33. Tämän kuun 5 p:stä alkaen on jokai
sen vss-auton käytettävä ajopäiväkirjaa, jotka Vss-keskus jakaa
Lhr:n välityksellä. Vss-autoja ovat kaikki Vss-keskuksen kustan
nuksella huollettavat autot.
Sjl. Stenij.
Lehikoinen -Laurila.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 35. Koska puhelinsanoma n:o 23 on ai
heuttanut epäselvyyttä, ilmoitan täten, että se tarkoittaa niitä
päällystöön tai miehistöön kuuluvia reserviläisiä tai nostoväkiläisiä, jotka on kutsuttu palvelukseen ja määrätty Vss-tehtäv:iin.
E. Jutikkala.
Lehikoinen-Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 37. Rakennusmestareille. Koska H.K.R:n
varasto-osaston kautta on kankaasta valmistettuja kaasunaamarilaukkuja näinä päivinä saatavissa, pyydän kiirreellisesti ilmoit
tamaan Lhr:n toimisto V:lle montako näitä tarvitaan kunkin lohkon
korjausryhmää varten. Jakelu tapahtuu Lhr:n kautta.
H.A. Relander.
Laipio - Jalava.
Täh.: Suunnasta Seurasaari Munkkiniemi näkynyt valoraketti. Asiasta il
moittanut Rikospoliisille sekä Vss-keskukseen Berg klo 23.08.

Ilmoitettu Lhr:ään että sireeni n:o 55 ei toiminut.
Vss-keskus: Klo 8,30 Malmin lentokentältä lähtee 3 Ripon-konetta lounaa
seen palaten klo 9.45. Lentokorkeus 300 m. tai pilven raja.
Vänrikki Brandt - Nurmi.
Vss-keskus: Koneita on ainoastaan 1 Ripon kone.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7. Sireeniauto kulkee tänään Lhr:n toi
mistosta lähtien reittiä Runeberginkatu - Turuntie - Nordenskiöldinkatu - Topeliuksenkatu.
E. Jutikkala.
Vikstedt - Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 11. On laadittava luettelo pelastusja ensiapuryhmän ja ensiapupaikan (aseman) henkilöistä. Luette
losta tulee näkyä:
a) henkilön nimi,
b) siviiliammatti,
c) lääkintäkoulutus.
Kirjalliset luettelot Lhr:lle tammikuun 5 p:än klo 10 mennessä.
Sjl. Stenij.
Pitkänen - Winckelmann.

- 46 14.40

L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 17. Lohkojen on tämän päivän kuluessa
uutta osoitetaulukkoa varten annettava ilmoitus
1) toimistonsa paikasta ja puhelimista mainiten erikseen, mitkä pu
helimet eivät ole yleisön tiedossa,
2) ensiapuaseman paikasta ja puhelimesta,
3) tähystysaseman paikasta ja puhelimesta,
4) suojelujohtajista (nimi, sotilas- tai siviiliarvo, kotiosoite ja
puhelin, toimipuhelin).
Jutikkala.
Karjalainen-Koivisto.

15.00

L o h k o r y h m ä : I p a k ilmoittanut 14.35 4/1 -40:
Klo 15 yksi oma kone Helsingistä itään. Palaa n. klo 16.
Pitkänen - Vesikari.
Täh.: Tuberkuloosisairaalan suunnalta kivääriammuntaa. Vaikuttaa taiste
luharjoitukselta.
L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 26. Rakennusmestareille.
Rakennusmestareita pyydetään Töölön lohkoryhmän toimisto nro V:een
ilmoittamaan minkä verran ja miten ovat Vss-töitä varten eri tahoil
ta saaneet erilaisia varusteita: patjoja, kumisaappaita ja käsineitä,
sadetakkeja ja hattuja, ensiapupakkauksia, polttimia j.n.e.
Ensi tilassa tehtävä kaasunaamareista ja kypäristä ilmoitus.
H.A. Relander. A. Fleming.
Pitkänen - Mäkinen.
Täh.: Munkkiniemestä kuuluu useita laukauksia.
Täh.: Laukauksia kuuluu jatkuvasti, ääni tuntuu siirtyvän pohjoiseen päin.
Täh.: Munkkiniemestä päin kuuluu konekiväärin ääntä.
Täh.: Laajalahden eteläkärjessä olevan huvilan seudulla kirkas valo n. 20
sek. Asiasta ilmoitettiin Seurasaaren lohkoon.
Tähystäjän ilmoituksen johdosta 23.45 päivystävä upseeri Rosenberg ilmoit
ti rikospoliisille ja Vss-keskukseen.

15.15
20.20

23.00
23.05
23.45
23.45
24.00

5.I.40.
o. 14

o. 31

0.53
1.57
2.15
2.19
2.52

3.15
8.05

Seurasaaren lohkosta: Vastaamme täten teidän ilmoitukseenne, annettu
4.1.40 klo 23.50: Omat tähystäjät ilmoittivat myöskin nähneensä valon
Laajalahden suunnassa ja sanovat sitä auton valoksi. Thengell/Ståhlberg
Temppeliaukean lohkosta ilmoitettiin, että P.Hesperiank. 9joko toisessa
tai kolmannessa kerroksessa syttyy ja sammuu valo. Kettunen lähti tar
kastamaan mainittua valoa.
Kettunen palasi ja ilmoitti ettei nähnyt mitään valoa. Luultavasti se oli
aiheutunut katulampun heijastuksesta.
Temppeliaukean lohkosta ilmoitettiin jälleen, että P.Hesperiank. 9 näkyy
valoa. Fedosow lähti tarkastukselle.
Fedosow palasi ja ilmoitti, ettei mitään valoa näkynyt.
Ilmoitimme edellisestä Temppeliaukean lohkoon.
Temppeliaukean lohkosta ilmoitettiin , että P.Hesperiank. 7 toisessa ker
roksessa on valaistu ikkuna t.s. ovi on auki viereiseen huoneeseen, josta
kajastaa valoa.
Edellisen johdosta käytiin paikan päällä, mutta ei huomattu enään mitään
valonkajastusta.
Todettiin, että sireeni N:o 55 toimi. Ilmoitettiin lohkoryhmään.
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L o h k o r y h m ä n sanoma N:o 11: Lohkojen lääke - ja tarvikevarastot on inventoitava ja vasratoluettelo lähetettävä loh

18.30

koryhmään tämän kuun 8 p:ään mennessä. Tästä lähtien on va
rastoluettelo lähetettävä lohkoryhmälle joka kolmen kuukau
den kuluttua kuukauden kolmanteen päivään mennessä.
Toimisto II päällikkö Furuhjelm
Karjalainen - Vesikari
Töölön lohkoryhmästä ilmoitettiin, että Meilahden ja Ruusulankadun
kulmasta Meilahdenkadun puolella on ylimmässä kerroksessa valaistu
ikkuna. Stadionin tornista oli tähystäjä ilmoittanut.
Herra Berg ilmoitti pyöriviä valoja näkyneen Kaisaniemestä päin
ratapihan vaiheilta. Tiedusteltiin tähystäjiltä, mutta mitään ei
ollut näkynyt.
Lohkoryhmästä ilmoitettiin, että elokuvaesitys on huomenna 6.1.40

18.55

klo 19.
Täh. ilmoitti, että valoa näkyy ikkunasta Sandelsinkadulla, Töö-

17.20

18.00

19.16

20.09

6.I.40
o.14
7.12
14.04

17.50

16.51
19.20

20.20
20.45

löntorilla ja Runeberginkadulla Bon Gout'ista alaspäin sekä
syttyviä ja sammuvia valoja Kaisaniemestä päin. Asiasta il
moitettiin poliisille N:o 20831 ja Vss-keskukseen N:o 27570.
Täh. ilmoitettiin, että valoja näkyy Kallion kirkon lähellä tääl
tä katsoen vasemmalla puolella sekä Siltasaaren kärjestä Kan
santalon vaiheilla. Ilmoitettiin asiasta Siltasaaren lohkoon.
Lohkoryhmästä ilmoitettiin Siltasaaren lohkon tiedoittaneen, että
ilmoitetut valot olivat jossain Töölön alueella ja johtuivat lämmi
tyksen aiheuttamista kipinöistä.
Täh. Ilmoitettiin, että Punaisen Ristin suunasta kuuluu epämääräis
tä surinaa, joka kovenee ja hiljenee vuorotellen.
Täh. ilmoitettiin, että koillisessa näkyy leimahtavia valoja. Valot
raitiovaunuista.
L o h k o r y h m ä n puh.sanoma N:0 6: Lohkojen ilmoitettava loh
koryhmän toimisto II:een muodostelmien kokonaisvahvuudet. Erik
seen ilmoitettava montako muodostelmien henkilöistä hälyytyksen aikana on lohkojen toimistojen yhteydessä olevissa väestösuojissa. Toimisto II päällikkö Furuhjelm
Massinen - Pehu-Lehtonen
Talonsuojeluvalvoja Orjala(Döbelninkatu 1) ilmoitti vesijohtoa sulattaessaan (huoneustossa rappu B,Malmberg) syttyneen tulipalon,
joka on itse sammutettu. Pyysi apua jälkitarkastukseen.
Ilmoitettiin edellinen lohkoryhmään. Palomestari Leskinen määräsi
2 miestä lähtemään paikalle.
Sammutusryhmän päällikkö ilmoitti palon olleen sammutetun, he var
mistivat sammutuksen ja kehoittivat talonryhmää pitämään sammutet
tua kohtaa silmällä.
Ilmoitettiin, että Töölönk. ja Ruusulankadun kulmasta näkyy valo
merkkejä. Hallberg ja Saarela lähetettin katsomaan.
Hallberg ja Saarela palasivat ja Hallberg ja Rosenberg lähtivät po
liisin kanssa paikalle.
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Soitettu nti Laitiselle. Rouva Rudolf synnytystilassa.Pyydettiin
kuljetusapua sairaalaan Kauniaisiin.
Vänrikki Grenner ja tuomari Piironen lähtivät Kauniaisiin.
Täh. Puhtaanapitolaitoksen pohjoisimmassa puurakennuksessa keskellä
kirkas valo.
Täh. ilmoitti, että edellinen valo sammui. Valoa on näkynyt jo use
ampana iltana aina vähän aikaa. Päivystävä upseeri määräsi, että
huomenna lähetettävä partio tutkimaan asiaa.
Rosenberg ja Hallberg saapuivat tarkastusmatkalta. "Valomerkit" ta
lossa Töölönkatu 48 olivat siirtyneet krim. poliisin tutkittaviksi.
Vänrikki Grenner ja tuomari Piironen saapuivat Kauniaisista. Ilmoit
tivat matkan sujuneen hyvin. Heti sinne saavuttua syntyi tyttö.
Todettu, että sireeni N:o 55 toimi.
Täh. ilmoitti, että kuului 13 kiväärinlaukausta pohjoisesta Stadionilta päin.
Maisteri Seidenschnur kävi puhtaanapitolaitoksella edell. illan va
lojen (22.30) johdosta. Valo oli ilmeisesti näkynyt varastohuoneesta,
jossa kuitenkin ikkunat olivat asianmukaisesti peitetyt.Mahdollises
ti se johtuu taskulampusta, jota varastossa kävijät ovat käyttäneet
tullessaan ulos portaista. Laitoksen vartija ottaa asiasta lähemmin
selkoa.
Tähystäjät vapautettiin vartioinnista sumun takia.
L o h k o r y h m ä n tiedoitus N:o 9: Lohkon on tänään klo 22 men
nessä tehtävä ilmoitus lohkon saunoitusvahvuudesta. Tiedot tar
vitaan kustannusarvion perustaksi v. 1940.
Toimisto II päällikkö E. Furuhjelm
Tiedoitus N:o 10: Lohkon on huomispäivän kuluessa lähetettävä
luettelo lohkoryhmään lohkon Vss-muodostelmissa palvelevista
henkilöistä. Luettelot on laadittava miehistä ja naisista erik
seen ja tulee niistä selvitä 1) nimi, 2) ammatti,3) Vss-tehtävät,4) kaupungin palkkaa nauttiva, 5) palkaton, kaupungin
ruuassa, 6) palkaton, omassa ruuassa.
E. Jutikkala
Vikstedt - Nurmi
Maisteri Pehu-Lehtonen saapui ulkoa ja ilmoitti, että P.Hesperian
kadun ja Töölönkadun kulmassa on nokivalkea. Ilmoitimme siitä lohkoryhmään.
L o h k o r y h m ästä puhelinsanoma N:o 15. Viitaten Helsingin
Vss-päällikön sanomassa N:o 9 julkaistuun käskyyn autojen val
koiseksi maalaamisesta, huomautetaan, että lohkojen on ainoastaan;
huolehdittava käytettävissään olevien autojen maalauttamisesta.
Tarkastusoikeus kuuluu poliisille, eivätkä Vss-henkilöt ole oi
keutettuja minkäänlaiseen tarkastukseen.
E. Furuhjelm
Karjalainen - Ståhlberg
Vastaukseksi lohkoryhmän tiedoitukseen N:o 9 ilmoitimme, että saunoitusvahvuutemme on 100 henkeä. Vikstedt - Ståhlberg

8.I.40
8.04

Todettiin, että sireeni N:o 55 toimi ja ilmoitettiin siitä lohkoryh
mään.
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Annettiin lohkoryhmään vastaus puhelinsanomaan N:o 6.
L o h k o r y h m ä s t ä sanoma N:o 13: Sattuneesta syystä huomaute
taan uudelleen, että IPAK:n tunnustuksilla varustettujen autojen
on ihl:n aikana esteettömästi ja niitä kulussaan pysähdyttämättä
päästävä vapaasti kulkemaan. IPAK:n autojen tunnus: edessä numerilaatan pidikkeissä valkea kilpi, jossa mustin kirjaimmin
IPAK ja etulyhdyssä vihreä kolmio, jonka kärki alaspäin.
Jutikkala
Karjalainen - Ståhlberg
Lohkoryhmästä ilmoitettiin, että Topeliuskadulla, Punaisen Ristin vie
reisessä talossa ylimmässä kerroksessa näkyy valoa.
L o h k o r y h m ä n tiedoitus N:o 18: Lohkot saavat hakea lohkoryhmältä kaavakkeita, joita 11/1-40 lähtien on käytettävä talonryhmiin kuuluvien varattomien henkilöiden anoessa ruokalippuja. Ano
jan täytettyä ja allekirjoitettua kaavakkeen antaa lohkon suoje
lujohtaja joko puoltavan tai epäävän, tarpeen vaatiessa lähemmin
perustellun lausunnon anomuksesta, jonka jälkeen kaupungin huoltoviraston päätöksestä riippuen, anomuksen lopullinen ratkaisu.
Myönteisessä tapauksessa antaa huoltolautakunnan avustustoimisto
kuten tähänkin asti ruokaliput kahdeksi viikoksi kerrallaan, ol
len lippujen arvo 12 mk henkeä ja päivää kohti. Kaavakkeen taak
se on varattu tila merkinnöille uusimista varten, jolloin asian
omaisen on joka kerta uuden luvan saamiseksi hankittava lohkon
merkintä siitä, että hän edelleen kuuluu taloryhmään sekä ensi
kerran lippuja pyydettäessä että lupaa uusittaessa on anijan
henkilökohtaisesti käytävä asianomaisessa huoltolautakunnan avus
tus toimistossa.
E. Jutikkala
Vikstedt - Pehu=lehtonen
Kaakossa näkyi kirkas välähdys. (Täh.)
Täh.: Pari valonleimausta Kallion kirkon yläpuolella, suunnassa 7. - Il
moitettu rikospoliisille. Samoin tehty ilmoitus Vss-keskukseen.
Täh.: 2½ piirua pohj. vasemmalle kirkas välähdys. Samanlainen havaittu
uuden vuoden yönä. - Ilmoitettu rikospoliisille ja Vss-keskukseen.
Täh.: Suunnasta 20 näkyy taskulampun tapaista valoa.

9.I.39
8.20
8.50

9.15
9.40
10.05

Lähetti käynyt ilmoittamassa lhr:ään, että sireeni 55 oli toiminut.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma numero 4.
Hälyytyksen sattuessa tänään käy sireeniauto Turuntien ja Runeber
ginkadun kulmassa.
E. Jutikkala.
Petersen-Oksanen.
Kammionkatu 11:n suojeluvalvoja ilmoitti, että isännöitsijän kanssa sat
tuneiden riitaisuuksien johdosta koko talonryhmä haluaa erota.
Palomestari Leskinen kävi huomauttamassa vielä siitä, että palomiehiä ei
saa panna yövartiointiin.

16.15

Kivelänkatu l:stä ilmoitettiin, että talonmies ei peitä kunnolla portaan
ikkunoita. Pyydettiin, että täältä käytäisiin tutkimassa asiaa.
Seidenschnur ja Piironen lahjoittivat 1 pakan printess-kangasta kolmiolii

18.10

nojen tekemistä varten.
Täh.: Munkkiniemessä päin, suunta 50 valovälähdys.

- 50 19.05
19.07
19.30
21.46
22.55

Täh.: Suunta 20 kirkas keltainen valo 2 sekunnin ajan.
Täh.: Kuulunut 1 kiväärin laukaus. Suuntaa ei todettu.
Täh.: Laukaus lännestä päin.
Vss-keskuksesta vänr. Ylitupa tiedusteli, onko ea-ryhmämme majoitettu
na Ammattienedistämislaitoksella.
Ilmoitimme, että tähystäjät voivat tulla pois tähystystornista sakean

22.35

sumun tähden.
Todettu, että palomies Illman esiintyi juopuneessa tilassa aiheuttaen
häiriötä.

10.I.40.
8.10
10.15
11.55
12.55

13.47
14.12

Ilmoitettu lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
Lounaan puolelta kuuluu kumea jymähdys, arvattavasti tykin laukaus.
Tähystäjät tiedustelivat, pitääkö olla paikalla, sillä sakea lumipyry
estää näkemästä.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma 10.
Lohkon on huomisiltaan mennessä lähetettävä lohkoryhmälle luette
lo kaikista muodostelmiensa lotista. Luettelosta tulee selvitä
lotan nimi, paikallisosasto, tehtävä vss-muodostelmissa, hoitaa
ko tämän lottatehtävän ohella tointaan sekä saako toimipaikastaan
palkan.
Jutikkala.
Massinen - Nurmi.
L o h k o r y h m ä : Kustaanmiekalla pidetään kovapanosammuntaharjoituksia klo 13.45-15.00.
Täh.: Etelästä päin kuuluu tykinlaukauksia.

11.1.40.

1.00
2.35
6.17

Täh.: Ratapihalla näkyy 2 valoa, joista toinen syttyy ja sammuu.
Täh.: Valopiste näkyy himmeänä Eläintarhassa, huvilayhdyskunnassa.
Täh.: Pohjoisessa taivaanrannalla näkyy hyvin kirkas valopiste. Hävisi
kuitenkin pian.

6.22

Täh.: Koillisesta, suunta 2 kirkas valo. - Edelliset ilmoitettu lhr:ään.
Samoin poliisipiiriin.

8.15
13.33
14.26

Lähetti Ahonen kävi lohkoryhmässä ilmoittamassa, että sireeni 55 toimi.
Vss-keskus: Ilmavaroitus alue l:een.
Vss-keskus: Ilmavaroitus ohi.

15.13

L o h k o r y h m ä n:o 9. Uudenmaanläänin Vss.tarkastaja kiinnittää
Vss.viranomaisten huomiota siihen, että Vss.viitta- ja merkinantotaulujen tekstin suhteen ehdottomasti on seurattava kielilain mää
räyksiä. Kaksikielisillä paikkakunnilla on taulujen oltava molemmlnkielisin tekstein varustettuja. Poikkeuksena tästä voivat yk
sityiset talonomistajat tekstata esimerkiksi Vss.suojiin johta vat taulut haluaminsa kielin, jos ne ovat sijoitetut pihamaalle,
missä talojen julkisivuille tai porraskäytäviin sijoitetussa tau
luissa, jotka ovat tarkoitetut ohikulkevalle yleisö!le,pitää olla
molemminkielinen teksti.
E.Jutikkala.

Massinen-Oksanen
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18.25
20.41

Täh.: Suunta 50 Munkkiniemen takana näkyy kirkas valo. - Ilmoitettu
valtion poliisille.
Ilmoitettu Munkkiniemen takana näkyvästä valosta Vss-keskukseen.

12.I.40.
8.07
8.55
9.40
10.05
10.25
11.10
11.28
11.45
12.20

12.44
13-05

15.18
13.27
14.07
14.12
l4.13
14.20
14.25
15.07
15.10
15.36
15.45
15.56

16.35

Lähetti Rosenberg ilmoitti, että sireeni n:o 55 toimii.
Vss-keskus: Ilmavaroitus alueella I.
Vss-keskus: Alueella I ja II ilmavaroitus ohi; alueella III
Vss-keskus: Alueella III ilmavaroitus ohi.
Täh: Pohjoisesta yksinäinen tykinlaukaus.
Vss-keskus: Ilmavaroitus III alueella.
Vss-keskus: Ilmavaroitus ohi alueilla I ja II, III alueelle jää va
roitus.
Vss-keskus: Ilmavaroitus ohi III alueella .
L o h k o r y h m ä tiedusteli montako ruotsinkielistä ohjetta kort
tien täyttämisessä tarvitaan. Maisteri Sainion vastaus: n.25
kpl sekä 50 kpl ruots. korttia.
Vss-keskus: Ilmahälyytys alueella III ja ilmavaroitus I ja II alueella.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 11.
Vss-keskuksen tietoon on tullut, että eräät talonsuojeluvalvojat
ja talonryhmät ovat alkaneet laiminlyödä tehtäviään, erikoisesti
heille kuuluvien talojen vartiointia ilmeisesti senkintakia ettei
Helsingissä viime aikoina ole tapahtunut hälytyksiä. Senvuoksi
Vss-keskus käskee suojelujohtajien kiinnittämään huomiota asiaan
ja huolehtimaan siitä, että tällaiset epäkohdat viipymättä korja
taan. - Jutikkala.
Karjalainen - Horstila.
Vss-keskus Alueilla I ja II ilmavaroitus ohi ja alueella III ilmavaara
ohi.
Vss-keskus:Ilmahälytys alueella III.
Vss-keskus: Ilmahälytys alueilla II ja III edelleen.
Täh.: Ilmahälyytys.
Vss-keskus: Ilmahälyytys I:ssä.
Täh.: Pohjoisesta kuuluu 2 laukausta.
Täh: Jälleen laukaus pohjoisessa.
Täh.: Munkkiniemen takaa kuului 16 it-tykin jysähdystä.
Täh.: 1 laukaus pohjoisesta.
Täh.: Jälleen 1 laukaus pohjoisesta.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja tähystäjät).
Todettiin, että sireeni 55 toimi 5 min. liian myöhään, josta ilmoitettu
Lhr:ään, samoin ilmoitettu ettei alueellamme hälytyksen aikana tapahtu
nut mitään.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 24. Lohkojen on klo 17 mennessä ilmoi
tettava, montako talonryhmän käsivarsinauhaa lohkot tarvitsevat.
Furuhjelm.
Karjalainen — Mäkinen.

13.1.40.
8.07
Lähetti ilmoitti, että sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu Lhr:ään.
9.35
Täh.: Munkkiniemestä päin kuuluu jatkuvaa konekivääriammuntaa.
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10.10
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 6. Vss-keskus on ilmoittanut, että
10-11 välillä on savuverho-kokeilu Suomenlinnassa. - Sjl. Stenij.
Karjalainen - Vesikari.
10.50

11.55
12.10
13.16
13.17
13.19
13.45
13.48
13.56
14.03
15.20
15.58
15.55
15.57
17.45

L o h k o r y h m ä : Numero 7.
Rakennustoimiston miesten ollessa vuorotyössä tai työssä niin etäällä lohkoilta, että he eivät voi osallistua lohkon omaan muonitukseen,
on heille niiksi päiviksi, joilloin he ovat työnsä takia estyneitä
aterioimasta lohkoissa annettava ruokailulappuja. Ruokailulaput ja
kaa suojelujohtaja asianomaisen työnjohtajan välityksellä ja vii
meksimainittu antaa viikon päättyessä suojelujohtajalle luettelon
niistä miehistä, jotka kunakin päivinä ovat olleet työnsä vuoksi
poissa lohkon muonituksista. Ruokailulappujen jaossa noudatetaan
samoja periaatteita, mitä on noudatettu ruokailulappujen jaossa
niillä lohkoilla, joilla on ollut käytännössä ruokailulappu-muonitus (puhelinsanoma N:o 2 10/12-39), ja edellisen viikon päivittäi- {
set muonitusvahvuudet ilmoitetaan sunnuntaisin lohkoryhmään.
Toimisto I päällikkö E. Jutikkala
Niinivaara -Vesikari.
Vss-keskus: Ilmavaroitus kaikille alueille. Ilmahälyytystä yleisillä siseeneillä ei siis toimeenpanna.
Vss-keskus: Ilmavaroitus ohi kaikilla alueilla.
Vss-keskus: Ilmavaroitus alueelle II ja III. Ilmahälyytystä sireeneillä
ei toimeenpanna.
Vss-keskus: Ilmahälyytys alueelle II ja III. Hälyytys yleisillä sireeneillä
Vss-keskus: Ilmahälyytystä ei siis toimiteta sireeneillä alueella I.
Vss-keskus: Ilmahälyytys alueelle I.
Tah: 6 lentokonetta lensi yli Malmille päin. Kuuluu laukauksia.
Täh: Kaupungin eteläosasta kuuluu jymähdyksiä ja näkyy savua. Lentoko
neen surinaa Munkkiniemestä päin.
Täh: Fredrikinkadun eteläpäästä päin nousee savua, joka lisääntyy. Ilmei
sesti tulipalo.
Täh: Laukauksia pohjoisesta.
Täh: Munkkiniemestä näkyy paksua valkoista savua. Siellä on ilmeisesti
tulipalo, koska sinne meni äsken paloauto.
Vss-keskus ja täh.: Ilmavaara ohi.
Annettu raportti lohkoryhmään. Ei mitään ole tapahtunut. Sainio.
Otti Pitkänen
Vss-keskus: puhelinsanoma N:o 134: Lohkoryhmälle, lohkoille sekä muille
Vss-keskuksen hiljaiseen hälyytyslaitteeseen liitetyille puhelimille
Vss-keskus tiedoittaa seuraavaa: Hiljaisella hälyytyslaitteella an
nettuja hälyytys- ja hälyytys ohi tiedoituksia on kuunneltava äärimmaisen tarkasti ja harkitusti. Käytännössä olevien hälyytysmerkkien
merkitys ja käyttö on seuraava: (liite väestösuojelun käsikirja I)
1)
Yleiset hälyytysmerkit
a. ilmahälyytysmerkki
(ihl)
b. ilmavaara ohi merkki
(ivo)
2)
Hiljaisen hälyytyksen merkit:
a. ilmavaroitus merkki
(ivr)
b. ilmahälyytys ohi merkki
(iho)
c. ilmavaroitus ohi merkki
(ivro)
Yleisiä ihl-sireeniä pannaan käyntiin vain seuraavissa tapauksissa:
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13.1.40

1} Ilmahälyytykseen
a.paikallisen ip. aluekeskuksen antaessa ilmahälyytys
ilmoituksen (ihl).
b.Helsingin Vss-päällikön harkinnan mukaan muissa tapa
uksissa.
2) Ilmavaara ohi merkkiin
a. paikallisen ip. aluekeskuksen ilmoittaessa ilmavaaran ole
van ohi (ivo).
b. Helsingin Vss-päällikön harkinnan mukaan muissa erikois
tapauksissa.
Hiljaisen hälyytyksen ilmahälytys-ohimerkkiä (iho) ei tästä läh

20.45

22.04

22.35
22.37

tien tulla käyttämään. Välittömän ilmavaaran ollessa ohi ilmoitetaan
tästä hiljaisella hälytyslaitteella esim. seuraavin sanoin: "Välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan jatkaa. Ivo-merkkiä yleisellä ihl-sireenillä ei toistaiseksi anneta."
Ihl-sireenejä pannaan käyntiin Helsingissä Vss-keskuksen toimesta
kauko-ohjauslaitteella. Talonryhmien toimesta ne saadaan käynnistää ai
noastaan johtosireenien soidessa.
Vss-päällikön apulainen
Hälytys- ja viestipäällikkö
Hannus
res. vänr. Lindholm
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 35.
Ilmoitukset valomerkkihavainnoista on tästä lähtien annettava aino
astaan rikospoliisille ja Vss-keskukselle, tuomari Kastarille siis
ei enää anneta ilmoitusta.
E. Furuhjelm
Kankkunen-Ståhlberg
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 37.
Täydennyksenä sanomaamme 35 tiedoltamme, että ilmoitukset raketeis
ta on tehtävä puhelinnumerolla 39943 sekä ilmoitukset muista valo
merkeistä puhelimeen rikospoliisi 20831/ 245 päivystävälle.
E. Furuhjelm
Lehikoinen-Westerstrand
Täh.: Pohjoisesta kuului kaksi laukausta.
Täh.: Asemalta päin näkyi kaksi valonvälähdystä.

14.I.40.
8.10
9.35
9.45
9.46
9.50
9.57
10.26
10.29
10.30
10.35

Lähetin ilmoituksen mukaan sireeni 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään.
Palomiehistö, palopäällikkö Leskisen määräyksestä lähtenyt Rajasaareen
harjoituksiin. Ihl:n aikana he palaavat takaisin.
Ilmahälytys. (Täh. ja Vss-keskus)
Lauttasaaresta konekiväärin ääniä.
Tiedusteltu ja todettu, että saminutusryhmä oli palannut takaisin.
Kuulunut muutamia laukauksia pohjoisesta päin.
Lentokoneen surinaa pilvien yläpuolelta.
Lauttasaaren yläpuolella 15 konetta menossa poispäin.
Kuului 3 tai 4 jymähdystä, luultavasti pommeja pudotettu Lauttasaaren suun
nalla.
Yläpuolellamme kuuluu surinaa.

10.38

Äänestä päättäen lentokone lentänyt Santahaminaan päin.

10.40

Mereltä päin kuului tykin laukauksen tapainen jymähdys.

- 54 11.06
11.16
13.08

13.43
13.49
14.25
15.10
15.14
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.30
15.50
15.55
17.10

Ilmavaara ohi kaikilla alueilla. (Vss-keskus ja tähystäjät)
Ilmoitettu lohkoryhmään, että sireenit toimivat ja että alueellamme ei
tapahtunut mitään. Sainio.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 16.
Keltaisella leimatulla vss-käsivarsinauhalla varustetut vss-muodostelmiin kuuluvat henkilöt saavat ilmahälytyksen aikana esteettömästi suorinta tietä kiirehtiä vss-tehtäviinsä. Ainoastaan lhr:ien ja
lohkojen suojelujohtajien määräyksestä saavat ryhmät lähteä suoja
paikoista toimimaan. Ivo-merkin jälkeen saavat tuhopaikoilla olla
ainoastaan sinne toimimaan määrätyt vss-henkilöt.
Käskystä toimisto II:n päällikkö
E. Furuhjelm
Lehikoinen - Horstila.
Lhr. ilmoitti, että talonryhmien käsivarsinauhat ovat noudettavissa siel
tä tämän päivän kuluessa.
Vss-keskus: Ivr I ja II alueelle. III alueelle ihl. I ja II alueella ei
siis toimeenpanna ilmahälytystä yleisillä hälytyssireeneillä.
Vss-keskus: Ivo alueella III ja ivro alueilla I ja II. Ivro-merkkiä ylei
sillä hälytyssireeneillä ei siis toimiteta alueilla I ja II.
Vss-keskus: Ihl. alueella III. Ivr alueella I ja II. Alueella I ja II ei
siis anneta hälytystä sireeneillä.
Ilmahälytys. (Täh. ja Vss-keskus)
Kuuluu surinaa.
Pohjoisesta kuuluu ampumista.
Pohjois-etelä-suunnassa 5 konetta.
Kuuluu ampumista.
Pommeja pudotettu Vesitornin taakse.
Koneet hajautuvat juuri meidän yläpuolellamme.
Yksi lentokone pudotettu alas Suomenlinnassa päin.
Tähystäjät ilmoittivat, että Tykistö- ja Sandelsinkadulla on ihmisiä.
Ilmavaara ohi. (Täh. ja Vss-keskus)
Lhr:ään ilmoitettu, että alueellamme ei ole sattunut mitään vaurioita.
Täh.: Kuului konekiväärin laukaus Messuhallin suunnalta.

15.I.40.
8.10
9.11

12.52
13.09
13.15
13.24
13.40
13.41

Lähetti tarkastanut sireenin n:o 55, joka toimi, ja ilmoittanut sen lohkoryhmään.
Lhr puhelimitse: IPAK ilmoittaa:
Tänä aamuna aiottu oma lento peruutetaan.
Pitkänen-Söyrinki.
Ilmahälytys (Täh. ja Vss.keskus)
Täh.: Kuuluu surinaa.Koneita ei näy.
Vänr. Grenner kävi tarkastamassa sk.piirin talon suojahuonetta. Väkeä
oli 3/4 siitä määrästä,mikä suojaan mahtuu.
Ilmavaara ohi (Täh. ja Vss-keskus)
Ilmahälytys (Vss-keskus:kaikilla alueilla)
Täh.:juuri ennen hälytystä kuului ikäänkuin lentokoneen surinaa.

-5513.54
14.07
14.08
14.11
14.15

Ilmoitettiin lhr:ään, ettäedellisen hälytyksen johdosta ei ole mitään
ilmoitettavaa.
Ilmavaara ohi Kaikilla alueilla (Vss-keskus)
Täh.:ivo
Ilmoitettiin lhr2 ään, ettei lohkon alueella ole hälytyksen aikana tapah
tunut mitään vahinkoja.
L o h k o r y h m ä n:o 8, rak.mestareille: Tammikuun aikana huolehti
vat rak.mestarit suojakaivantojen puhtaanapidosta kukin lohkossaan
Relander.
Massinen-Horstila

16.I.40.
4.55

8.10
9.58

13.10

19.50

21.50

Lhr.: Stadionin tähystäjät ilmoittaneet, että Meilahdenk.-Töölönk. kul
matalosta, Töölönk. puolella on annettu valomerkkejä lampulla ikkunasta
n.klo 4.40-4.45. He olivat heti tehneet ilmoituksen asianomaisiin paik
koihin ja lhr:ään, jonka kautta meitä pyydettiin lähettämään mies tark
kaamaan k.o.taloa.
Pitkänen-Vesikari
Harjunmaa lähti klo 5.05.Palasi klo 5.30. Mitään ei enää näkynyt.
Todettu, että sireeni n:o55 toimi ja ilmoitettu siitä lhr:ään.
L o h k o r y h m ä n:o 6 : Käsisireeniä kuljettava auto kulkee tänään
hälytyksen sattuessa lhr.keskuksesta lähtien Topeliuksenkatua Nordenskiöldinkatua - Messeniuksenkatua sekä takaisin Topeliuksen
katua.
Jutikkala.
Massinen-Horstila
L o h k o r y h m ä
n:o 8 : Ilmoitettava ensi tilassa lhr:lie miten pit
källä on työvelvollisten kortiston teko ja voidaanko jo tänään pa
lauttaa kortit.
Sjl.joht. Stenij.
Lehikoinen-Vesikari
Ilmoitettiin, että Döbelnink.4 (pihan puolella) on peittämättömät por rasvalot. Asiasta tehtiin ilmoitus VI piiriin,joka otettuaan selkoa asi
asta ilmoitti,että asiasta toimitetaan kuulustelu etenkin kun lohko on
saanut samasta talosta useita ilmoituksia aikaisemminkin.
Lohkoryhmästä tiedusteltiin montako tähystäjää on tornissa kerrallaan
hälytyksen aikana ja muulloin.

17.I.40.
8.10
9.25

Sireeni n:o 55 ei toiminut. Ilmoitettu lhr:ään.
L o h k o r y h m ä n:o 4: Käsisireeniä kuljettava auto kulkee tänään
lhr.keskuksesta ensin Runeberginkatua Caloniuksenkadun kulinaan kier
täen sitten puheliyhdistyksen korttelin ja palaa takaisin Runeberg
inkatua jatkaen matkaansa Turuntien kulmaan.
Jutikkala.
Massinen-Vesikari
Neuvona talonsuojeluvalvojille siinä tapauksessa,että vesijohdot ovat
jäätyneet on, että ylimmän kerroksen vesihanat avataan joksikin aikaa
jotta vesi pääsee kiertämään. Kiertokirjettä tästä asiasta ei tarvitse
lähettää.
Sjl.joht. Stenij.
Otti Berg.

12.15

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 6. Lohkon on huomispäivän kulu
essa annettava Lhr:ään seuraavat tiedot hälyytyssireenin tarkkai
lijoista:
1) Sireeni n:o
2) Tarkkaajan suku- ja etunimi
3)
-"osoite
4)
-”puhelinnumero
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14.45
15.00

15.30

(Ellei ole aina puhelinta likellä, niin käytettävissä oleva).
E. Jutikkala.
Niinivaara-Grenner.
Täh.: Pohjoisesta kuuluu pari kolme laukausta.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 9. Tänään klo 20 mennessä on
lohkon tehtävä ilmoitus lääkeaineista, joita tarvitaan muodostelmien huoltoa varten. - Furuhjelm.
Massinen-Horstila.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 10.
Ilmoitetaan, että lohkojen tilaamia tavaroita jaetaan ainoastaan
klo 15 - 18 välillä. Toimisto IV päällikkö. E. Furuhjelm.
Massinen-Ståhlberg.

18.I.40.
10.40
L o h k o r y h m ä n:o 4.: Siiberikuori- ja ensiapulaukkuja on pienempi
määrä myytävänä hintaan 275:- kpl. Tilaus on annettava lhr:ään klo
17 mennessä.
Toimisto IV päällikkö Furuhjelm. Karjalainen-Oksanen
11.45
L o h k o r y h m ä n:o 6: Päiväkäskyn n:o 3 viidennessä kohdassa olevan
Vss-keskuksen määräyksen sanamuoto korjataan siten, että sanan
talousosaston tulee olla paloosaston.
E.Jutikkala.
Lehikoinen-Koivisto
14.26 Vss-keskus: Ilmavaroitus annetaan II alueelle. Sireenejä ei käytetä.
15.10 L o h k o r y h m ä n:o 9: Lohkon on huomisiltaan mennessä lähetettävä
lhr:lle kirjallinen ilmoitus niistä lohkon alueella olevista teh taista, joilla on pilli. Ilmoituksessa on mainittava
1. tehtaan tai tehdaslaitoksen nimi
2. - " - " osoite
3. minkälainen pilli tehtaalla on
4. käytetäänkö pilliä ihl-tarkoitukseen (jota on vältettävä)
5. kenen puoleen voi kääntyä lisätietojen saamista varten:nimi ja
puh.
E. Jutikkala.
Massinen- Vesikari
15.20
Täh.: Pohjoisesta päin kuuluu pari laukausta.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi II alueella. Sireenejä ei käytetä.
15.34
L o h k o r y h m ä n:ol3: Ylimääräisissä harjoituksissa oleville upsee
reille kuuluva kuukausipalkka sekä päiväraha maksetaan päivämääräl
lä 18.1.-40 klo 17.30 - 19.00
E. Jutikkala.
Pitkänen-Horstila
18.55
Tähystäjät saivat luvan tulla pois vartiopaikaltaan vallinneen sumus täh
den.
19.I.40.
6.58
Temppeliaukiosta: Sk.talon luona palaa hyvin kirkas valo, joka valaisee
rakennusta.
7.35
Tuomari Piironen palasi sk.talolta. Siellä oli romulautakasa syttynyt pa
lamaan vähän ennen klo 7. H:gin vakit. palokunta sammutti palon.
8.10
Sireeni n:o 55 toimi . Ilmoitettu lhr:ään.
10.30
L o h k o r y h m ä n:o 6: Lohkojen on ensi tilassa lähetettävä lohkon au
tojen ajokirjat lhr:ään sieltä edelleen lähetettäväksi Vss-keskukseen
tarkastettavaksi.
Furuhjelm.
Massinen-Laurila

- 57 19.I.40.
13.22
L o h k o r y h m ä n: 0 9: Vss-keskus tiedoittaa lisäyksenä siihen
Vss.päällikön määräykseen, joka sisältyy lhr:n päiväkäskyn n:o 3
kuudenteen kohtaan: Mikäli sammutus- tai teknillisten muodostel
mien henkilöstöä käytetään vartiointitehtäviin, on asianomaisen
lohkon sjl.johtajan laadittava vartioaikataulu, johon asianomainen
piiriins. tai rak.mest.,palomest. tai sammutusryhmän päällikkö
merkitsee vartioon asetettavan henkilöstönsä nimet.
E. Jutikkala.
Massinen - Oksanen
Lhr:stä soitettiin ja pyydettiin autojen ajokirjojen pikaista lähettä
13.35
mistä. (Kosk. puh. sanomaa n:o 6).
14.10
Vss-keskus: Ilmavaroitus kaikille alueille. Sireenejä ei käytetä.
14.15
Vss-keskus: Ilmahälytys alueella II. Ilmavaroitus edelleen alueille I
ja III, joilla sireenejä ei käytetä.
14.24
Vss-keskus ja täh.: Ilmahälytys alueilla I ja III. Käytetään sireenejä.
Täh.: Kaupungin pohjoispuolelta kuuluu lentokoneen surinaa.
14.50
14.41
Täh.: Pohjoisesta kuuluu kaukaa ammuntaa.
14.48
Täh.: Pohjoisesta kuuluu ammuntaa.
Täh.: Idästä päin kuuluu lentokoneen surinaa.
14.59
15.16
Vss-keskus ja täh.: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
15.26
Ilmoitettiin lohkoryhmään, ettei mitään tapahtunut lohkon alueella. Kuu
limme kyllä lentokoneen surinaa.

20.I.40
8.10
11.09
11.11
11.27
11.35
11.37
12.29
12.30
12.38
12.39
13.12
13.25
13.35
13.38
13.18
13.56
13.09
14.11
14.15

Sireeni 55 toimi. Ilmoitettiin siitä lhr:ään.
Vss-keskus: Ihl II alueella, ivr III alueella, III alueella ei käytetä
sireenejä.
Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla.(Täh.ihl).
Täh: Suomenlinnasta päin kuuluu konekivääriammuntaa.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla. Käyttäkää sireenejä. (Täh:
ivo). Todettiin, että pommisuojassa oli 103 vierasta henkilöä.
Lohkoryhmälle ilmoitettiin, ettei mitään ole tapahtunut lohkon alueella
ja että sireeni toimi hälytyksen aikana.
Vss-keskus: Ilmavaroitus II alueella. Hälytyssireenejä ei käytetä.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja Täh.)
Täh.: Suomenlinnasta päin kuuluu konekiväärilaukauksia.
Täh.: Suomenlinnasta kuuluu yhtämittaista konekiväärin laukausten ääntä.
Ilmavaara ohi. (Vss-keskus ja Täh.) Suojassamme oli hälytyksen aikana
94 vierasta henkilöä.
Ilmahälytys. (Vss-keskus ja Täh.)
Täh.: Suomenlinnasta päin kuuluu konekivääriampumista.
Vss-keskus: III alueellakin Ihl.
Täh.: 6 lentokonetta lentää Munkkiniemeen päin.
6 lentokoneen pakokaasun jäljet näkyvät (Piirosen ilmoitus).
Ilmavaara ohi. Täh. (Vss-keskus: iho alueilla I ja III).
Berg teki raportin Lhr:ään ettei mitään tapahtunut.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 22. Samalla kun lohkot sunnuntaisin
ilmoittavat Lhr:ään I toimistolle edellisen viikon päivittäiset
ruokailulippuvahvuudet, on niiden ilmoitettava Lhr:n II toimistol-
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Jutikkala.

Sanoma n:o 24.: Lisäys kiertokirjeeseen n:o 7: Selvityksessä
vuokrakustannuksista on mainittava montako puhelinta (eri nume
roa) on lohkon käytännössä toimistossa ja niissä yksityisasunnois
sa, joita on varattu majoitukseen.
Jutikkala. Massinen-Koivisto.
Sanoma n:o 25.: Vss-keskuksen puhelinnumero on tästä lähtien
61386 (vaihde), arkisin klo 8.43 - 17.15, pyhäpäivisin ja lauan
taisin klo 8.43 - 16.13 numerolla 61386 päästään Vss-keskuksen
kaikkiin toimistoihin. Ihl:n aikana sekä ennen ja jälkeen toimistoajan on puhelinpäivystys järjestetty n:11a 66967 ja 66968.
Jutikkala.
Karjalainen-Koivisto.
14.27
14.33
14.37
14,16
14.58
15.43

15.50
17,20

Turuntie 30 ilmoitti, että viimeinen ilmavaara ohi merkki ei kuulunut.
Vss-keskus: ilmavaroitus alueilla I ja II.
Vss-keskus: alueilla II ja III ilmahälyytys. Alueella I ilmavaroitus.
Alueella I ei käytetä sireenejä. Loppu.
Ilmahälyytys I alueella.( Vss-keskus ja täh.)
Täh:yksi laukaus kuului idästä päin.
Vss-keskus: ilmavaara ohi kaikilla alueilla. Käyttäkää sireenejä.
Täh: ilmavaara ohi.
Hälyytyksen aikana oli suojassamme 63 vierasta.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että hälyytyksen aikana ei mitään tapahtunut
alueellamme ja että sireeni N:o 55 ei toiminut.
Täh: ratapihalla näkyy voimakas vilkkuva valo.

21.I.1940
7.37
7.40
8.05
14.05

Täh: pohjoisessa suunta 38 vilkkuva valo.
Edellisestä valosta ilmoitettiin poliisiasemalle.
Ilmoitettiin lohkoryhmään,että sireeni N:o 55 toimi.(Lähetti Serlachius)
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 6.
Vss-keskus on huomauttanut, että milloin kaasuvaaran mahdollisuut
ta ilmaantuu, on vaaranalainen alue suljettava liikenteeltä ja ta
pauksesta on ilmoitettava Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten laboratoorioon.

15.17

17.00

Suojelujohtaja Stenij.
Pitkänen / Koivisto.
L o h k o r y h m ä : Lohkojen on 22/I-40 mennessä ilmoitettava paljonko
aikaisemmin hankitusta rautaisesta annoksesta vielä on jälellä.
Sellaiset elintarvikkeet, joita pilaantumisen takia olisi syytä
vaihtaa uusiin, on erikseen mainittava. Uusien hyvin säilyvien
elintarvikkeiden hankinnasta annettava ehdotus, ainemäärä mainitta
va.
Furuhjelm.
Massinen / Kauppila.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 14.
Kaikkien Vss-komppaniaan komennettujen sotilaitten on ilmoittaudut
tava pv. 22/I-40 klo 9 SVK:ssa täysissä sivilivarusteissa. Lohkol
ta saadut Vss-varusteet luovutettava. Komppaniaan määrättyjen hen
kilöiden nimet on mainittu Vss-keskuksen päiväkäskyssä 1/40.
Käskystä toimisto II päällikkö Furuhjelm. Massinen/Vesikar:
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8.16
17.30

Ilmoitettiin lohkoryhmään,että sireeni N:o 55 toimi.(Lähetti Rosenberg)
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 11
Vss-keskus ilmoittaa: Jos muodostelman joku jäsen saa kansanhuoltoministeriön työvelvollisuuskutsun, on hänen heti ilmoitettava siitä
lohkoonsa. Asianomaisen suojelujohtajan tulee, jos kutsuttu on tär
keä vss-toiminnalle, antaa tälle kirjallinen todistus siitä ja esit
tää kutsuttu todisteen työvelvollisuuslautakunnalle, joka asian ratkaisee.

19.15

Toimisto II päällikkö Furuhjelm. Massinen/ Ståhlberg.

L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 12:
Lohkot saavat hakea lohkoryhmän keskuksesta ilmaiseksi papereita kaasutiedustelua varten. Paperit jaetaan sellaisille kaukana lohkon toiluistosta olevien talojen suojeluvalvojille, joiden koulutuksensa pe
rusteella varmasti tiedetään kykenevän niitä käyttämään.
Jutikkala
Karjalainen-Jalava

23.I.40.
Sireeni n:o 55 toimi. Lähetti Immonen oli kuuntelemassa.
8.05
10.10
L o h k o r y h m ä : Numero 6.
Lohkon muodostelmia kehoitetaan valmistamaan muutamia satoja paperipatjoja armeijaa varten. Opastusta saa tri Karilta Kivelän sairaalas
ta, mistä myös jaetaan voimapaperia. Tarvittavat vanhat sanomalehdet
kerättävä itse, lanka ja naskalit ostettava (laskut saa esittää lohke
ryhmälle).
Jutikkala.
Niinivaara-Pehu-Lehtonen
14.25
Vss-keskus: Ilmavaroitus.
14.40
Ilmahälytys.(Vss-keskus).
Täh.: Ohimerkki.
14.45
Etelästä kuuluu surinaa.
14.47
Etelästä kuuluu konekiväärin ampumista.
15.00
Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
15.27
Suomenlinnasta päin kuului kolme tykinlaukausta.
18.00
Täh.: Suunta 2 näkyy vilkkuva valopiste. Sammui heti.
21.50
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 18.
Lohkon on Helsingin Sotilaspiirin käskystä laadittava luettelo kaikista sen muodostelmiin ja talon- tai kortteelinryhmiin kuuluvista vuon
na 1899 syntyneistä I luokan nostomiehistä. Luettelosta tulee ilmetä
kunkin henkilön sukunimi, kaikki etunimet, sotilasarvo, sotilaspiiri,
syntymävuosi ja -päivä sekä vss-tehtävät. Luettelo on jätettävä lohkoryhmälle ennen klo 19, 24.1.40.
Jutikkala
Ojanne-Koivisto
22.40
Täh.: Suomenlinnasta päin 4 tykinlaukausta.
24.I.40.
1.20

Etelästä päin kuului kumea jymäys.

2.25

Tähystäjät ilmoittivat, että on kova lumisade. Hra Rosenberg kävi tarkasta
massa tähystyspaikalla ja havaitsi, että näkyväisyys oli huono, joten tähystys lopetettiin klo 2.45 tunniksi.

-603.50
5.00

8.10
13.00
14.57

20.08

Tähystys keskeytetty edelleen toistaiseksi pyryilman takia.
Temppeliaukian lohkosta ilmoitettiin, että heidän tähystäjänsä näkevät jo
takin palavan P. Hesperiank. 15 Sk-uutisrakennuksella. Päivystäjä Rosenberg
ja palomies Lindström lähtivät tutkimaan asiaa. - Savu ja tuli johtuivat
siitä, että puhalluslampulla sulatettiin jäätyneitä johtoja. Tutkimuksen
tulos ilmoitettiin Temppeliaukion lohkoon. Puhalluslamppua kiellettiin
käyttämästä tähän tarkoitukseen.
Todettu, että sireeni n:o 55 toimi ja ilmoitettu siitä lhr:ään.
Täh.: Pohjoisesta päin kuuluu voimakas jymäys.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 9.
Lohkoryhmästä haettava vahvuusilmoituskaavakkeita. Vahvuusilmoituk
set lähetetään lhr:lle sunnuntaisin (vertaa puhelinsanomaa n:o 22
tai 23 päivämäärältä 20.1.). Huomautuksia-sarakkeeseen merkitään
poistettujen henkilöiden nimet sekä huomattavimmat muut muutokset
muodostelmissa.
Jutikkala.
Massinen-Koivisto
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 14.
Lohkojen on ehdottomasti 25/J -40 klo 20:een mennessä annettava lohkoryhmälle kirjallinen luettelo muodostelmiin kuuluvista välttämättömästi vss-palveluksessa tarvittavista mieshenkilöistä lukuunotta
matta sammutus-, korjaus- ja puhdistusryhmiin kuuluvista. Välttämät
tömyyttä arvosteltaessa ei ole huomioon otettava ainoastaan henkilö
kohtaista sopivaisuutta vss-tehtäviin, vaan myös ryhmän toiminnalle
välttämätön vahvuus on samalla määräävänä. Tarkoitus on täten varata
vss-minimijoullue joka lohkoon. Luetteloiden tulee sisältää seuraavat tiedot kustakin henkilöstä: Sukunimi, kaikki etunimet, asevelvollisuussuhde, sotilaspiiri, täydellinen syntymäaika, lohko ja vss-tehtävä.
Toimisto II päällikkö Furuhjelm
Massinen-Oksanen

25.I.40.
6.53
8.10
9.20

Täh.: Kuului 4 tykinlaukausta, luultavasti idästä päin.
Lähetti kävi ilmoittamassa lhr:äan, että sireeni n:o 55 toimi.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 5- Rakennusmestareille.
1) Ilmoitettava, minkä verran kuluu paloöljyä suojakaivantojen va
laistusta varten viikottain ja montako lyhtyä kussakin on.
2) Ins. Granqvistin määräyksestä ilmoitetaan uudelleen, että suojakaivannot on tämän kuun aikana tarkastettava ja puhdistettava.
H.A. Relander
Pitkänen-Oksanen

10.00

L o h k o r y h m ä : Numero 5.
Lohkojen on saatettava kaikkien talonomistajien tietoon, että hei
dän on t. k. 27:nteen päivään mennessä täytettävä ja asianmukaisesti
Vss-keskukselle lähetettävä päivälehdissä t.k.20 ja 24 päivinä jul
kaistu väestösuojia koskevaa tiedustelua seurannut kyselykaavake.
E. Jutikkala.
Ojanne-Vesikari
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13.08

26.I.40
8.13
10.30

13.25
16.25

18.10

19.20

27.I.40
8.10

28.I.40
8.10
21.10
21.13

L o h k o r y h m ä
n : o 9 : Bio Adlonissa on huomenna tavanmukainen elo
kuvanäytäntö klo 19. johon lohkojen muodostelmista 1/3 voi saapua.
Näytetään tshekkiläinen musiikkifilmi ”PepitchaM. Ovella kannetaan
vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu käytettäväksi puolustuslaitokselle
toimitettaviin varusteisiin.
Furuhjelm.
Pitkänen-Westerstrand

Lähetti ilmoitti,että sireeni n:o 55 toimi.
Vänr. Grenner ilmoitti lhr:ään, että Kivelänk.l.B.17,nti Kauma (U.S.A.:n
alamainen) on valittanuttalossa vallitsevasta huonosta hoidosta mitä tu
lee hälytykseen,väestösuojaan y.m. Vänr. Grenner kävi tutkimassa asiaa.
Talonryhmä oli kunnossa samoin väestö suoja. Nti Kauma uhkasi kuitenkin
pysyä valituksessaan.
Täh.:Pohjoisesta kuuluu ampumista.
L o h k o r y h m ä n:0 6: Lohkon muodostelmien ei tarvitse käydä muis
tuttamassa talonsjl.valvojia siitä, että heidän on täytettävä sa
nomalehdissä julaistu kaövake väestönsuojista (sanoma n:o 5,25/I)
ennenkuin määräaika on kulunut umpeen. Työn helpottamiseksi saavat
lohkot aikana, josta myöhemmin ilmotetaan, käydä Ihr:ssä noutamassa
luettelon niistä taloista, jotka ovat laiminlyöneet velvollisuuten
sa ja joissa siis on käytävä (tai jos laiminlyöntejä osoittautuu
olevan erittäin paljon, luettelo niistä taloista, jotka ovat anta
neet ilmoituksen ja joissa siis ei tarvitse käydä).
Jutikkala.
Niinivaara-Pehu-Lehtonen
Ilmoitettu VI:nteen poliisipiiriin komiss. Lindströmille:
Hälytyksen aikana 22/1 ilmestyi Töölöntorink.11 väestönsuojaan eräs
Aho niminen mies,joka joht.M. Penttisen huoneustossa samassa talossa oli
käynyt peittämässä hänen huoneustonsa ikkunat. Väestönsuojassa mainittu
Aho alkoi solvaamaan m.m. puolustusvoimiamme sekä lausui halveksumisemsa
muistakin arkaluontoisista asioista. Todistajiksi ilmoitettiin läsnäoli
jat, rouva Hilma Nyberg, Töölöntorink. 11 B 34 sekä rouva Martta Eronen,
Unionink. 39 A 1. Toimessa siirtomaatavaraliike, Tykistök. 7 , klo 1016,30.
Ilmoitti Berg.
L o h k o r y h m ä nro 7: Lohkoryhmän suojelujohtajan apulainen Jutik
kala on erikoistehtävien vuoksi lomalla tästä päivästä helmikuun
16 päivään saakka. Hänen tehtäviään hoitaa tänä aikana apteekkari
Yrjö Ahonen.
Stenij.
Ojanne-Laurila
Lähetti ilmoitti, että sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettiin lhr:ään.
Helsingin kaupungin reviisori Pikkola kävi tarkastamassa varusluettelon ja -kortit ja muonituksen. Moitteita ei tullut.
Ilmoitettu lhr:ään, että sireeni n:o 55 toimi.
Täh.:Kristuskirkon viereisessä talossa kirkkaasti valaistu ikkuna.
Ilmoitettiin asiasta Temppeliaukion lohkoon.

29.I.40
8.10

Ilmoitettu lhr:ään että sireeni n:o 55 toimi.

9.20

Vss-keskus: Ilmavaroitus alueella III. Sireenejä ei käytetä.
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9.52
10.01
10.02
10.06
10.37
10.48
11.26
11.30
11.45
11.50
12.00
12.15

Vss-keskus : Ilmahälytys kaikilla alueilla.(Täh.)
Täh.:Suomenlinnasta päin kuuluu kiivasta konekivääriammuntaa.
Samasta suunnasta edelleen konekivääri- ja tykinammuntaa.
Koillisessa ammutaan.
Suomenlinnassa edelleen ammutaan, moottorien surinaa kuuluu, mutta
koneita ei näy.
Vss-keskus: välitön ilmavaara ohi alueella I, työskentelyä voidaan jat
kaa, sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ivo kaikilla alueilla.
Suojassamme oli hälytyksen aikana 145 vierasta henkilöä.
Vss-keskus: ilmahälytys III, ilmavaroitus II ja I alueilla.
Vss-keskus: Ilmahälytys I ja II alueilla.
Vss-keskus: välitön ilmavaara ohi I:llä,työskentelyä voidaan jatkaa,
sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi alueilla I ja III. Alueella II jää ilmavaara.
Vss-keskus: Ihl alueella III, ivr alueella I,jolla ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: Ivro alueella I, ivo alueilla II ja III. Sireenejä ei käyte
tä I alueella.

13.20
14.00
14.42

Vss-keskus: Ihl III, ivr I ja II. Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: Ivo III, ivro I ja II.
Vss-keskus: Ivr III.

14.53
15.00
15.27
15.28

Ilmahälytys. (Vss-keskus ja täh.)
Täh.: Lännestä kuuluu surinaa.
Idästä kuuluu surinaa ja koillisesta ampumista.
Koillisessa lentokoneita.
Malmin kentällä ammutaan.
Luultavasti pudotettu pommeja Malmin kentälle päin.
Koneita lentää idässä päin.
Idässä 2 tykin laukausta.
Surinaa lännessä.
Ilmavaara ohi. (Täh. ja Vss-keskus)
Pommisuojassa oli hälytyksen aikana 106 vierasta henkeä.
Tehty ilmoitus lhr.ään: Ei mitään tapahtunut lohkomme alueella. Sireeni
toimi.

15.29
15.30
15.50
15.54
15.40
16.00
16.15
16.43
16.55
16.57
17.05
17.08
17.09

18.55
20.07
20.25

Vss-keskus: Alueella II ihl, alueilla I ja III ivr. Alueilla I ja III ei
anneta hälytystä sireeneillä.
Vss-keskus: Ilmahälytys alueilla I ja III.- Täh.: Ihl.
Täh.: Lentokoneen surinaa idässä. Koneet menossa etelään.
Koillisessa kuuluu surinaa.
Ilmavaara ohi. (Täh. ja Vss-keskus)
Lhr:ään ilmoitettu, että hälytysireeni toimi eikä lohkomme alueella ta
pahtunut mitään.
Pommisuojassa oli 74 vierasta ihmistä.
Tähystäjä ilmoitti, että Munkkiniemessä päin, suunta 50 näkyi valoa.
Lotat Koivisto ja Jalava - kertoivat nähneensä raketin tullessaan alas Vän
rikki Stoolin katua. - Ilmoitettiin rikospoliisille.
Nokivalkea Turuntie 32:ssa, palokunta sammutti sen. Oma VPK:mme kävi tie
dustelemassa.

20.28

Töölönlahden takana Hämeentiellä tulipalo. Sammui heti.
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8.07
Lähetti ilmoitti, että sireeni n:o 55 toimi.
10.55
Musiikkeri Edvard Huttunen lahjoitti Westinghouse sotilaskiväärin N:o
855766.
12.20
Vss-keskus: Alueella III ivr. Sireenejä ei käytetä.
15.12
Vss-keskus: Ivro alueella III. Ei käytetä sireenejä.
16.12
Vss-keskus: Puhelinsanoma N:o 165.
Lohkosta räjähtämättömien pommien vaarattomaksitekokursseille komennettavan henkilön varustaa lohko komennustodistuksella. Ilmoittautuminen Sairaanhoitajataropistossa Munkkiniemenk. 6,31.I.-40, klo 8,30. Muistiinpanovihko ja kynä mukana.
Käskystä tsto II päällikkö Sievers.
Koskimies-Pehu-Lehtonen.
19.00
Vss-keskus, tsto II.
Räjähtämättömien pommien vaarattomaksitekemiskursseille mää
rättiin rak. mest. Maunu Luoto ja Kalle Pohjonen.
Sievers - Berg
20.48
Täh.: Kuului laukaus lännestä Töölöntorin puolelta.
23.05
Seurasaaren lohkosta ilmoitettiin, että Taivallahdesta päin näkyy mystil
lisiä valoja.
23.15

Sippari lähti seuraamaan e. m. valoja Taivallahden rantaan.

31.I.40.
0.15

8.05
8.32
10.20
10.40
12.38
18.16

Sippari palasi ja kertoi, että mitään näkynyt. - Tiedusteltaessa asiaa
lähemmin Seurasaaresta ilmoitettiin, että Taivallahdessa oli ollut auto,
joka oli noin puolen tunnin aikana antanut merkkivaloja. Asia on rikos
poliisin hoidossa.
Sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään.
Täh.: Ammuttu tykeillä.
Erillisiä laukauksia silloin tällöin eri tahoilta.
Etelästä kuuluu sarja konekiväärin laukauksia.
Pohjoisesta kuuluu kovaa ampumista.
Temppeliaukion lohkosta ilmoitettu, että Hesperiank. 7:ssä on valaistu
ikkuna.

1.II.40
8.05
12.39

Sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään.
L o h k o r y h m ä : Numero 3.
Sattuneesta syystä ilmoitamme, että lohkojen muodostelmiin kuulu
villa jäsenillä saa olla ainoastaan 1 kpl. käsivarsinauhoja, josta
asianomainen on ehdottomasti vastuussa. Jos nauha käy liian huonok
si, on se palautettava, ennenkuin saa uuden nauhan. Jos nauha ka
toaa, on tapauksesta annettava seikkaperäinen selonteko suojelujoh
tajalle. Saatettava muodostelmien tietoon, myös korjausmiesten tie
doksi.
Tsto II päällikkö Furuhjelm
H.A. Relander

15.20

Vss-keskus: Ivr kaikilla alueilla. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskuss Ihl alueelle TII. Alue I ja II ei käytetä sireenejä.

Niinivaara-Horstila.
15.25
15.30

Vss-keskus: Ihl alueella II.
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16.05
16.50

17.20

17.47

20.30
22.30
22.40

Vss-keskus: Alueilla II ja III ilmavaara ohi. Alueella I ilmavaara
jää.
Vss-keskus: Alueella I ilmavaara ohi. Sireenejä ei käytetä.
L o h k o r y h m ä N:o 12.
Vss-keskus on lohkoryhmälie lähettänyt seuraavanalaisia kil
piä, joista lohkon on ilmoitettava montako kutakin lajia
lohkossa tarvitaan: 1) Yleiseen väestösuojaan - metriä,
2) Förstahjalpstation, 5) Ensiapuasema, 4) Kaasutettujen
puhdistus, 5) Ensiapuasema - Förstahjälpstation, 6) Ylei
nen väestösuoja - henkeä, ilmoitus tehtävä klo 21 mennessä.
Furuhjelm.
Massinen-Westerstrand.
L o h k o r y h m ä N:o 13.
Yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi lohkoryhmissä ja lohkoissa
iltatilaisuuden alkamisesta sekä iltalomien myöntämisestä,
vss-keskus on määrännyt: 1) yleinen iltahiljaisuus alkaa
klo 22, 2) iltahuutoa ei pidetä 5) iltalomia myönnetään ai
noastaan klo 24:n asti 4) lomista on pidettävä lomakirjaa
5) paluu pidemmiltä lomilta on klo 6 jälkeen aamulla 6) ai
kana klo 24-6 on vallittava täydellinen hiljaisuus.
Suojelujohtaja Stenij.
Wikberg-Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä N:o 15.
Sanomastamme N:o 12 ilmoitamme, että on tapahtunut väärin
käsitys. Lohkoryhmän toimisto V hoitaa kysymyksessäolevien
kilpien kiinnittämisen määrättyihin paikkoihin. Sanoma ei siis
anna aihetta toimenpiteisiin.
Furuhjelm.
Massinen-Ståhlberg.
Tähystäjät: Kuuluu tykinlaukauksia.
-M-"Santahaminasta.
VI Poliisiasemalta tiedusteltu, olemmeko tänne kuulleet tykin laulauksia.

2.II.40
0.05
0.15
0.25
0.37

1.48
2.10

Ilmahälytys. (Vss-keskus ja tähystäjät) Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Tähystäjät: Mitään ei näy eikä kuulu.
Ilmavaara ohi. (Vss-keskus ja tähystäjät) Ilmavaara ohi kaikilla
alueilla.
Ilmoitettu lohkoryhmään ettei mitään erikoista tapahtunut. Sireenit
toimivat.
Pommisuojassa oli 59 vierasta henkilöä.
Täh: Minuutti sitten näkyi kirkas raketti Töölön kirkon suunnassa
kaukana. Ilmoitettu rikospoliisille.
L o h k o r y h m ä:
Suojelujohtajalle henkilökohtaisesti: Res.vänr. Grenner, puh
taanapitolaitoksen mies Vihtori Vidgren ja rakennustoimiston mies
Erik Mättö ilmoittautuvat lohkoryhmän toimistossa 2.II.40 klo 11-12
esittäen sotilaspassinsa.
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8.10
11.00
13.oo
13.o1
13.02
13.13
13.14
13.15
13.19
13.21
13.25
13.27
13.34
13.43
13.44
13.45
13.47
14.28
14.39
14.50
14.57
15.02
15.05
15.09
15.17
18.03
18.30
18.31
18.35

19.45
22.40

Ei ole mentävä kutsuntapaikkaan Aleksis Kiven koululle.
Suojelujohtaja Stenij
Karjalainen - Koivisto
Lähetti palasi sireeniä kuuntelemasta. Sireeni N:o 55 toimi. Ilmoi
tettu se lohkoryhmään.
Täh: Pohjoiseta päin kuului tykinlaukaus.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ilmahälytys. Alueella I ilmavaroitus.
Vss-keskus: Ilmahälytys I alueella.
Täh: Ilmahälytys.
Täh: Luoteesta kuuluu selvää lentokoneen surinaa.
Täh: Lounaasta kuuluu tykin ammuntaa.
Täh: Lentokoneen ääni siirtyy pohjoiseen päin ja sieltä kuuluu ampu
mista.
Täh: Lounaassa ammutaan tykeillä kovasti.
Täh: Lentokoneen ääni kuuluu pohjoisesta.
Täh: Luoteesta päin kuuluu voimakas surina.
Täh: Pohjoisesta etelään lentää kaksi lentokonetta Rajasaaren takana.
Täh: Etelässä ammutaan konekivääreillä ja tykeillä.
Vss-keskus: Välitön ilmavaara ohi alueella I. Työskentelyä voidaan
jatkaa. Sireenejä ei käytetä.
Täh: Ilmavaara ohi.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi.
Tiedoitus lohkoryhmään: Mitään ei tapahtunut, sireenit toimivat.
Pommisuojassa oli 108 vierasta henkeä.
Täh: Kuuluu jymähdyksiä.
Vss-keskus: Ilmavaroitus alueilla II ja III. Sireenejä ei käytetä.
Täh. ja Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh: Suomenlinnasta kuuluu konekiväärin ääntä.
Täh: Vesitornin takaa kuuluu lentokoneen ääntä.
Vss-keskus: Välitön ilmavaara ohi I alueella. Työskentelyä voidaan
jatkaa. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus ja Täh: Ilmavaara ohi.
Ilmoitettu lohkoryhmään, ettei mitään tapahtunut. Sireenit toimivat.
Täh: Kuului pari kumeata tykinlaukausta Suomenlinnasta päin.
Täh: Kuuluu taas samalta suunnalta useampia laukaussarjoja.
Täh: Vesilinnan suunnalta mutta kaukana kuuluu myöskin kovaa ammuntaa.
L o h k o r y h m ä n sanoma N:o 46: Huomenna 3.2.40 klo 19 näyte
tään Bio Adlonissa elokuva "Kultarosvot". Näytäntöön saa saapua
korkeintaan 1/3 lohkon muodostelmasta. Pikkurahaa mukaan ovikolehtia varten.
Furuhjelm
Vikberg - Munter.
Täh: Etelästä kuuluu tykinlaukauksia.
Täh: Etelästä n. 10 tykinlaukausta.

3.II.40
6.45
8.10
12.45
12.50
14.05
14.16

Täh: Kuului kumea tykinlaukaus.
Lähetti todennut, että sireeni N:o 55 toimi.
Täh: Idästä kuuluu monia laukauksia.
Täh: Laukaus idästä.
Täh: Etelästä tykinlaukaus.
Vss-keskus: Ilmahälytys alueilla II ja III. Ilmavaroitus alueella I.
Sireenejä ei käytetä I alueella.
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14.19
14.22
14.24
14.23
14.31
14.32
14i39
14.41
14.46
14.49
14.49
14.36
13.01
15.02
17.oo
17-02
18.04

Vss-keskus ja tähystäjät.: Ilmahälytys I alueella.
Täh: Laukauksia pohjoisesta.
Täh: Lentokoneen surinaa luoteesta.
Täh: Surina liikkuu pohjoiseen päin.
Täh: Kovia tykinlaukauksia koillisesta.
Täh: Surinaa pohjoisesta.
Täh: Surinaa luoteesta.
Täh: Lentokoneet lentävät pohjoisesta etelään. Surina selvää.
Täh: Lauttasaaressa päin ammuttiin tykillä.
Täh: Pohjoisesta ammuttiin.
Täh: Pohjoisesta etelään Söörnäisten yli kulkee lentokoneitten pakokaa
su jälkiä.
Vss-keskus: Välitön ilmavaara ohi I alueella. Työskentelyä voidaan jat
kaa. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus ja täh: Ilmavaara ohi.
Tehty raportti lohkoryhmään.
Hälytyksen aikana 99 vierasta pommisuojassa.
Täh: Suomenlinnasta kuuluu ampumista.
Täh: Suomenlinnasta 5 laukausta ja Malmilta päin myöskin muutamia lau
kauksia.
Lohkoryhmän sanoma N:o 30: Lohkojen tulee maanantai-aamuun
5/2-40 klo 8:n mennessä ilmoittaa lohkoryhmään niistä upseereista
ja sk. upseereista, jotka haluavat puolustusvoimiin, toimiviin
joukkoihin.

19.35

22.50
4.2.40.
6.38
8.10
14.10

Suojelujohtaja Stenij.
Niinivaara - Ståhlberg
Lohkoryhmä: Lohkoa pyydetään lähettämään henkilö lohkoryhmään
maanantaina 5/2-40 klo 15 - 16 laatimaan luettelo niistä lohkon
alueella olevista taloista, jotka ovat ilmoittaneet väestösuojistaan vss-keskukseen.
Yrjö Ahonen
Ojanne - Munter
Täh: Useita tykinlaukauksia etelästä päin.

Täh: Kaksi tykinlaukausta Suomenlinnasta päin.
Lähetti palasi kuuntelemasta sireeniä N:o 55. Se toimi. Ilmoitettiin
lohkoryhmään.
Lohkoryhmän sanoma N:o 9: Ruokalipputilausten ja tilitysten
yhdenmukaistamiseksi ilmoitetaan seuraavaa: Lohkojen on tehtävä
kirjallinen selko, josta käy selville ensiksi kuinka paljon on
kuluneen viikon aikana ruokalippuja jaettu, toiseksi jälelläoleva
ruokalippu määrä ja kolmanneksi seuraavan viikon ruokalippu tila
us, tarvittaessa voidaan tehdä puhelinsanomana. Ruokalippujakelus
ta on lohkojen pidettävä asianmukaista kirjanpitoa.
Yrjö Ahonen
Vikberg - Munter
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8.10
13.50
14.10
15.45

Sireeni N:o 55 toimi. Ilmoitettiin lohkoryhmään.
Vss-keskus: Ilmavaroitus III alueella. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ilmavaroitus III alueella. Sireenejä ei käyetetä.
L o h k o r y h m ä n sanoma N:o 13: Lohkojen suojelujohtajille:
Vpe järjestää Helsingissä vss-kouluttajakurssit suomenkielisinä
aikana 8 -10/2-1940.ja ruotsinkielisenä aikana 17-19/2-40.
Lohkojen tulee komentaa kummallekin tai jommallekummalle näistä
kursseista kouluttajaksi sopiva henkilö. Muonitus järjestetään
sitä haluaville. Näille lohkoista komennetuille henkilöille,
jotka muuten ruokailevat ruokalipuilla, ei kurssin ajaksi saa
antaa ruokalippuja, koska he saavat eterioida Sörnäisten loh
ko ryhmässä, Kallion kansakoulussa. Kurssiajat
I kurssipäivänä: klo 9 - 9.45
ilmoittautuminen
10 -11.45 luentoja
12- 14
aamiainen
14.-17.45 luentoja
II

III

"

"

8 -11.45
12 -14
14 -17.45

Luentoja
aamiainen
Luentoja

8 -12.45

Luentoja

Ilmoittautuminen tapahtuu kummankin kurssin alkupäivänä klo 9
Kallion kansakoulussa, 4 linja 15 Luutnantti Kaltamolle. Kurs
silaisten on otettava mukaan muistivihko ja kynä sekä kaasunaamari.
Ilmoitus kursseille komennettavista henkilöistä tehtävä lhr:n
kautta Vss-keskukselle keskiviikkoon t.k. 7 p:ään klo 12 mennessä.
Yrjö Ahonen
Niinivaara-Ståhlberg
21.02
6.II.40
o. o7

0.26

Täh: kuului tykinlaukauksia.

L o h k o r y h m ä n puh.sanoma N:o 20: Keltainen 4m:n läpimittai
nen ilmapallo karannut klo 20.40 ruutu 50 c 5 länteen. Sisältää
vetykaasua, joten sitä kiini otettaessa on oltava varovainen
korkeajännitysjohtojen ja tulen suhteen. Kiinnitysköyttä ei ole.
Mahdollisesta löydöstä ilmoitettava puhelimella Hyvinkää 223
Uudenmaan läänin vss-tarkastaja.
Lindgren-Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 18. Lohkojen tulee keskiviikkoniltaan 7/2 klo 20:een mennessä lähettää Lhr:lle luettelo kaikista
ylimääräisiin kertausharjoituksiin kutsutuista ja vss-tehtäviin
määrätyistä miehistä. Luettelon tulee olla kirjallinen ja siinä
täytyy olla miehen täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka, so
tilasarvo, sotilaspiiri, kuuluuko reserviin vai nostoväkeen ja
mihin vuosiluokkaan sekä mikä vss-tehtävä miehellä on. Luetteloon
on merkittävä korjaus- ja sammutusryhmän miehet. - Stenij.
Sanoma n:o 19. Viitaten Helsingin kaupungin työvelvollisuuslauta
kunnan kuulutukseen työvelvollisuusilmoittautumisesta tulee loh
kojen ensi keskiviikkona 7/2 klo 9:ään mennessä lähettää Lhr:lle
luettelo suojelumuodostelmissa olevista kyseenalaisista miehistä.
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6.40
8.08
8.10
8.25
8.40
8.52
14.41
18.10

20.55

Luettelon tulee olla kirjallinen ja siinä täytyy olla miehen
nimi, ammatti, osoite sekä syntymäaika ja -paikka. - Stenij.
Kankkunen-Oksanen.
Täh.: Kuuluu joitakin pamauksia kaakosta.
Vss-keskus: Alue11a III ivr. Sireenejä ei käytetä.
Lähetti Serlachius kävi ilmoittamassa Lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
Vss-keskus: Alueella III ivro. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueella III ivr. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueella III ivro. Sireenejä ei käytetä.
Täh.: Pohjoisesta päin kuuluu kaksi tykinlaukausta.
Vss-keskus tiedoittaa seuraavaa: Räjähtämättömien pommien poistaminen
suoritetaan toistaiseksi Vss-keskuksen toimesta käytännöllisenä harjoi
tuksena Vss-keskuksen toimeenpanemien pomminpoistokurssien oppilaille.
Poistamisesta ja siihen osaaottavista kurssilaisista ilmoitetaan asian
omaisille kulloinkin erikseen. Lohkoryhmät ja lohkot suorittavat pommin
merkitsemisen ja vartioinnin, ja tekevät niistä ilmoituksen Vss-keskukselle.
Yrjö Ahonen.
Niinivaara-Pohjolan-Pirhonen.
Täh.: Malmilta päin kuuluu tykinlaukauksia.

7.II.40.
7.55
7.58
8.05
8.20
10.40
10.45
11.10
11.18
11.25
13.06

14.50

Vss-keskus: Ivr alueella III. Ilmahälytyssireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ihl alueella III. Alueella I ja II ivr. Alueilla I ja II
ei käytetä sireenejä.
Sireeni 55 toimi. Lähetti Rosenberg ilmoittanut Lhr:aan.
Vss-keskus: Alueilla I ja II ivro. Alueella III ivo. Sireenejä ei käy
tetä.
Vss-keskus: Ivr III alueella. Ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: Ihl alueella III, alueilla I ja II ivr. Sireenejä ei käyte
tä alueilla I ja II.
Vss-keskus: Alueella II ivro; alueelle III jää ihl edelleen ja alueelle
I ivr edelleen. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueella III ivo. I ivro. I:llä ei käytetä sireenejä.
Ilmoitettu Lhr:ään Vss-kouluttajakursseille Berg suomalaiselle ja Rosen
berg ruotsalaiselle.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 12. Lohkojen on laadittava luettelo
Vss-muodostelmiin kuuluvista valtion, kaupungin, kunnan tai seu
rakunnan palkaa nauttivista henkilöistä. Luettelossa tulee ilmetä
henkilön nimi, palkan suuruus sekä missä virassa asianomainen on,
Kysymykseen eivät tule Helsingin kaupungin Vss-palvelukseen mää
räämät henkilöt. (Korjausryhmä, puhdistusryhmä. vesijohtomiehet
y.m.) Luettelot on lähetettävä Lhr:ään tänään klo 20 mennessä.
Yrjö Ahonen.
Pitkänen-Westerstrand.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 15. Yleisen terveystilanteen
parantamiseksi otetaan huomisaamusta lähtien lohkoryhmissä ja
lohkoissa käytäntöön noin 10 min. aamuvoimistelu tai liikunta ul
kosalla klo 8.00 - 8.50 välisenä aikana. Sen lisäksi on sisätöis
sä olevien joka päivä liikuttava ulkona vähintäin tunnin ajan.
Kaikki tämä ei saa tuottaa haittaa palveluksen suorittamiselle.
Stenij.
Massinen-Koivisto.

-6914,55

L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 16.
Jotta öisin töissä tai vartioissa olevat henkilöt saisivat päivisin
levätä, tulee suojelujohtajan
1/ huolehtia siitä, että yövuoroissa oleville henkilöille ,mikäli
mahdollista varataan majoituksessa rauhallinen huone,
2/ Harkinnan mukaan laskea heitä kotiinsa lepäämään, kuitenkin niin,
ettei hälytysvalmius kärsi.
3/ Elleivät yllämainitut toimenpiteet ole mahdolliset, huolehtia
siitä, että majoituspaikoissa päivälläkin ollaan hiljaa.
Stenij.
Massinen / Koivisto.

16.30

17.10

19.35
22.45

L o h k o r y h m ä : Numero 18.
Vss-keskus tiedoittaa seuraavaa: Lohkojen tulee koota ja lähettää
lhr:ään perjantaiaamuna t.k. 9:nteen päivään klo 9 mennessä yksityi
siltä ja lohkoista mahdollisimman runsaasti palopommeja ja miinapommien sirpaleita.
Yrjö Ahonen
Massinen-Vesikari
L o h k o r y h m ä : Numero 20.
Koskee työvelvollisten ilmoittautumista.
Viitaten lhr:n puh. sanomaan n:o 19 5/2-40 Vss-keskus ilmoittaa Hel
singin kaupungin työvelvollisuuslautakunnan suostuneen siihen, että
vss-muodostelmissa toimivat mieshenkilöt saavat suorittaa toistaiseksi tuövelvollisuuttaan k.o. muodostelmissa. Lohkojen tulee tiedoit
taa kaikille niille henkilöille, joista lohkot lähettivät Vss-keskukselle luettelot, ettei k.o. henkilöiden tarvitse ilmoittautua
työvelvollisuutta varten, vaan että luettelointi riitti siihen tois
taiseksi.
Yrjö Ahonen
Massinen-Vesikari.
Tähystäjä ilmoitti, että Malmilta päin kuuluu tykinlaukauksia.
Täh.: Idästä päin kuulunut monta tykinlaukausta.

8.II.40.
8.10
10.30

14.35

Sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään. (Immonen)
L o h k o r y h m ä : Numero 5.
Lohkojen on klo 15 mennessä annettava ilmoitus:
1) lohkojen varsinaisten muodostelmien kokonaisvahvuudesta ryhmit
täin.
2) kaupunginryhmien vahvuus
3) montako varsinaisten muodostelmien jäsenistä aina on saapuvilla
ja monellako on siviilitoimi, jonka takia päivisin ovat kaupungilla.
Tiedot kaupungin reviisoria varten.
Furuhjelm.
Karjalainen-Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 11.
Lohkojen on valvottava, että yksityiset vss-suojat viitoitetaan
Helsingin vss-päällikön kehoituksen mukaan. Vss-suojasta vastaavan
henkilön on hankittava ja kiinnitettävä punavalkoinen, mustalla Smerkillä varustettu nuolikilpi kadulta selvästi näkyvään paikkaan.
Kilpi on kiinnitettävä parhaiten näkyvällä tavalla (julkisivua vas
taan kohtisuoraan asentoon). Lohkon on 13.2.-40 ilmoitettava tästä

- 70 kieltäytyvien nimet lhr:lle.
Suojelujohtaja Stenij.
22.50

Hassinen - Oksanen.
Täh.: Suunta 45 kuuluu kovaa pauketta.

9.II.40.
2.18
Täh.: Pohjoisesta kuului laukaus.
6.30
Täh.: Kaakosta kuului tykinlaukauksia.
8.14
Lähetti saapui lhr:stä ilmoittamasta, että sireeni n:o 55 toimi.
16.00
Lhr. pyysi palauttamaan Vss-keskuksen lomaliput lhr:ään.
18.00

Täh.: Idästä kuuluu laukauksia.

10.II.40.
6.20
Täh.: Kuului tykinlaukaus kaakosta.
8.10
Sireeni n:o 55 toimi.(Adlonin sireeni ei toiminut). Lähetti Rosenberg il
11.20

15.55

17.40

17.50

18.00

21.45

moitti asian lhr:ään.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma 9.
Lohkon tulee tänään klo 20 mennessä ilmoittaa lhr:lle, onko lohkon
alueella tähystyspaikkoja, joista puuttuu vara-alaskäytävä (paloportaat, nuoratikkaat y.m.s.)
Furuhjelm
Massinen-Koivisto
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma 14.
Päivärahan maksamista varten lotille tulee lohkojen sunnuntaihin
t.k. 11 p:ään klo 20 mennessä lähettää lohkoryhmään luettelo niistä
lohkon muodostelmiin kuuluvista lotista, jotka ovat palkattomia ja
haluavat päivärahaa. Luetteloon ei oteta ensiapuasemilla palvelevia
lottia.
Yrjö Ahonen
Pitkänen-Winckelmann
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 15.
Lohkojen johtajia tai apulaisia kehoitetaan tänään ennen klo 19.00
käymään lhr:n toimistossa saamassa keräyslistoja ja ohjeita Tukholman jääpallomaaottelun kuuntelumaksujen keräystä varten.
Suojelujohtaja Stenij
Wikberg - Pehu-Lehtonen
L o h k o r y h m ä : Ilmoitus n:o 17.
Suojelujohtajalle ilmoitetaan, että 11/II-40 klo 9 ilmoittautuu
kapteeni V. K a s k i määrättynä toimimaan lohkossa.
Suojelujohtaja Stenij
Niinivaara - Pehu-Lehtonen
L o h k o r y h m ä : Numero 18.
Lotta Annikki Söyrinki on vapautettu vss-tehtävästään lohkon ea-ryh- jj
mässä alkaen 10.II.-40.
Suojelujohtaja Stenij.
Niinivaara - Pehu-Lehtonen
L o h k o r y h m ä : Numero 20. Rakennusmestareille.
Vss-keskuksen tsto V:n ilmoituksen johdosta tiedoitan rakennusmestareiden varteen otettavaksi, ettei korjausryhmien tehtäviin kuulu
huolehtia yhteisten väestösuojien eikä suojahautojen puhtaanapidosta, valaistuksesta y.m. hoitotöistä.
H.A. Relander
Wikberg - Jalava
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6.02
6.18
6.42
8.10
11.10
11.29
19.28

Täh.: Koillisessa ja luoteessa näkynyt selvä keltaisenpunainen valo, ai
ka korkealla taivaalla.
Täh.: Kaakossa ammutaan.
Täh.: Jälleen kuuluu ampumista.
Lähetti Serlachius kävi kuuntelemassa sireeniä. Sen toimiminen ilmoitet
tu lhr:ään.
Vss-keskus: Ivr alueelle II ja III. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueella II ja III ivro. Sireenejä ei käytetä.
L o h k o r y h m ä : Numero 13.
Koska jokaisella vss-muodostelmiin kuuluvalla henkilöllä on tästä
lähtien VPE:n käskyn mukaisesti oltava tunnuksena paitsi keltaista
käsivarsinauhaa myöskin henkilöllisyyskortti, tarvitsee Vss-keskus
tarkan nimiluettelon kaikista tällä hetkellä muodostelmiin kuulu
vista henkilöistä. Tämän vuoksi tulee lohkon lähettää lhr:ään t.k.
12 p:ään klo 15 mennessä nimiluettelon 2 kappaleena kaikista loh
koon kuuluvista henkilöistä. (Sukunimi ja kaikki etunimet) sekä
heidän vss-tehtävästään.
Yrjö Ahonen
Wikberg - Horstila.

12.II.40.
5.45 Täh.: Kaakosta kuuluu tykin laukauksia.
8.16 Sireeni N:o 55 ei toiminut. (Immonen).
13.36
L o h k o r y h m ä : Numero 6.
Res. alikers. Nils Byströmin on viipymättä ilmoittauduttava Vsskeskukseen.
Yrjö Ahonen
Massinen - Westerstrand
13.59
L o h k o r y h m ä : Numero 7.
Vss-keskus tiedoittaa: Koska on sattunut tapauksia, että Vss-kes
kuksen eri toimistojen käsiteltäväksi osoitetut kirjelmät joskus
jäävät keskuksen diarioon merkitsemättä, huomautamme, että Vsskeskukselle lähetettäviä kirjelmiä ei osoiteta eri toimistoille,
vaan ainoastaan Vss-keskukselle, ja että postin tuojat toimittavat
ne ehdottomasti kirjaamon hoitajalle herra Norvalle.
Yrjö Ahonen
Wikberg - Westerstrand
15.18
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 10. Maksuton lääkärin vastaan
otto lohkojen muodostelmiin kuuluville on joka tiistai ja perjan
tai klo 8,30 - 9,30 ensiapuasemalla Yhteiskoulussa Nervanderink.13
Varausmääräys tai muu todistus lohkoon kuulumisesta on näytettävä.
Lääkkeitä ei anneta maksutta muille kuin varattomille. Sairaalaan
otetuista ja sieltä päästetyistä lohkoon kuuluvista henkilöistä,
on puhelimitse tehtävä ilmoitus samaan paikkaan puh. 49274.
Suojelujohtaja Stenij.
16.48

Pitkänen-Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 11. Rakennusmestareille. On laa
dittava luettelo huomiseen klo 16:een mennessä työmailla yövarti-
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16.55

19.37

joina tai mahdollisesti muissa töissä toimivista yövartijoista.
Luetteloon vastaukset seuraavasti:
1) Nimi,
2) Syntymävuosi ja päivä,
3) Missä työssä vartija on,
4) Kykeneekö vartija muihin tehtäviin kuin vartiomiehen,
5) Minkälaisiin töihin,
6) Mikä sairaus tai ruumiin vamma tekee vartijan muihin töihin
kykenemättömäksi, (seikkaperäinen selostus).
Luettelot toimitettava Lhr:ään toimisto V:een.
H.A. Relander.
Ke1ohonka-Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 12. Rakennusmestareille.
Insinööri Granqvistin määräyksestä eivät lohkojen rakennusmes
tarit saa teettää minkäänlaisia töitä lohkojen toimistoissa,
suojissa ja majoituspaikoissa ilman asianomaista lupaa vss-kes
kuksen toimisto V:ltä.
H.A. Relander.
Pitkänen - Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 16.
Res.vänrikki Grenner ilmoittautukoon huomenna 13/11-40 klo 9,30
suojeluskuntapiirin upseeri-osastolla Lapinlahdenkatu 10 ja val
mistautukoon luovuttamaan suojelujohtajan tehtävät apulaiselle
T. Bergille. Kapteeni V. Kaski saa toistaiseksi hoitaa suojelujohtajan apulaisen tehtäviä.
Sjl. Stenij.
Vikberg - Jalava.

13.II.40.
8.10
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni n:o 55 toimi.
9.55
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 3.
Lohko lähettää jommankumman, suojelujohtajan tai taitavan toi
mistoapulaisen Lhr:ään tänään klo 14 saamaan ohjeita henkilö
korttien kirjoittamisessa sekä henkilökorttilomakkeita.
Sjl. Stenij.
Vikberg - Koivisto.
11.30
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7. Koskee rautaista annosta.
Elintarvikekeskus ostaa lohkolta n. puolet kuivasta leivästä
(alk. 175 kg). Nykyisen muonituksen hoitavien lottien on ensi
tilassa Lhr:lle annettava tarjous lohkon rautaiseksi annokseksi
hankitusta 15 kg:sta voista. Elintarvikekeskus toimittaa rau
taista annosta varten seuraavan lisähankinnan: 15 kg voita, 10
kg. juustoa.
Furuhjelm.
Massinen - Vesikari.
14.26
Vss-keskus: Ivr alueilla I ja II. Ei käytetä sireenejä.
14.53
Vss-keskus: Alueilla I ja II ivro. Sireenejä ei käytetä.
15.10

Lohkoryhmä: Sanoma n:o 18.
Väärinkäytösten välttämiseksi Vss-keskus teroittaa suojelujoh
tajien mieleen, että Vss-käsivarsinauhojen käyttöä on erikoises-
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15.30

L o h

18.25

L o h

22.00

L oo h

22.35

L o h

ti tarkkailtava. Nauhoja annettaessa on otettava kuittaus. Nauho
jen tähän astinen jakelu on tarkistettava. Viittaamme sanomaamme
1/2 -40, n:o 3.
Furuhjelm.
Karjalainen-Westerstrand.
k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 20.
Vss-keskuksen ilmoitus: Harakasta ammutaan klo 16-16.30 kymmen
kunta laukausta, jotka muistuttavat kiväärinlaukauksia. Samalla
voi näkyä valomerkkejä. Kysymyksessä on kokeilu.
Yrjö Ahonen.
Pitkänen - Koivisto.
k o r y h m ä : Sanoma n:o 26.
Koska palokuntiin kuuluvien henkilöiden toimistopaikat muuttuvat
ehtimiseen ei heille henkilökorttia täytettäessä mainita a.o. loh
koa, vaan henkilökortit täytetään seuraavasti:
Kuuluu Helsingin Vss-kohteen palokunnan Vss-henkilöstöön. Sana
lohkon ylipyyhittävä.
Yrjö Ahonen.
Marttinen-Laurila.
k o r y h m ä : Sanoma n:o 30.
Rakennusmestareille: Ilmoitettava lohkojen vahvistettujen suojahuoneitten pinta-alat, erikseen suojiin johtavien portaitten ja
käytävien pinta-alat.
H.A. Relander.
Vikberg-Koivisto.
k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 31. Rakennusmestareille.
Ihl:n aiheuttamasta töitten seisahduksesta koituvat palkkakulut
on merkittävä jakolistoihin eri summana, vaikkakin nämä menot
viedään asianomaiselle työkontolle.
H.A. Relander.
Vikberg-Koivisto.

14.II.1940
8.00
8.10
13.38
14.24

Suojelujohtaja vänrikki Grenner luovutti varusteensa ja suojelujohtajan
tehtävät herra Bergille ja siirtyi toiseen tehtävään.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireeni N:o 55 toimi.(Lähetti Serlachius
Täh: Koillisesta ja Suomenlinnasta päin kuuluu silloin tälläim lauka
uksia.
Temppeliaukion lohko: Dööbelninkadun 3 5snnessä kerroksessa kadun puo
lella on 2 tai 3 akkunaa valaistuina useamman kerran keskiyöllä. (Ilmoi
tettu talonsuojeluvalvojalle.)

15.II.1940.
8.10
Ilmoitettiin lohkoryhmään,että sireeni N:o 55 toimi. (Lähetti Rosenberg)
10.30
Vss-keskus: Ilmavaroitus alueella III. Sireenejä ei käytetä.
10.37
Vss-keskus: Ilmavaroitus ohi alueella III. Sireenejä ei käytetä.
12.36
Vss-keskus: Ilmahälytys alueella III. Ilmavaroitus alueilla I ja II.
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
12.48
Vss-keskus: Alueella III ilmavaara ohi, alueilla I ja II ilmavaroitus
ohi. Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
13.30
Täh: Pohjoisesta kuuluu pari jymähdystä.
13.40
Täh: Koillisesta kuuluu jymähdys.
14.06
Täh: Santahaminasta päin kuului pari laukausta.
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L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 8.
Suojelujohtajan apulainen kutsutaan puhutteluun tänään 15.II.-40
klo 18.30 lohkoryhmään.
Stenij.
Pitkänen - Koivisto.

14.57

Täh: Kaakosta kuuluu kolmen laukauksen sarja.

14.58
15.00

Täh: Ilmahälyytys.
Vss-keskus: alueilla I ja III ilmahälyytys,alueella II ilmavaroitus.

15.03
15.04
15.05
15.12
15.16
15.20
15.26
15.30
15.35
16.00
16.05
17.30

Täh: Suomenlinnasta kuuluu ammuntaa.
Vss-keskus: ilmahälyytys alueella II. Hälyytys kaikilla alueilla.
Täh: Suomenlinnasta päin kuuluu pitkä sarja konekivärilaukauksia.
Täh: Runeberginkadun ja Sandelsinkadun kulmassa on joukko ihmisiä ulkona
kadulla.( Lähetettiin mies ajamaan ne suojaan.)
Täh: Malmilta päin kuuluu tykin jyskettä.
Täh: Konekiväärilaukauksia länsietelästä.
Täh: Laukauksia koillisesta ja idästä.
Täh: kuuluu jymähdyksiä Vesilinnan takaa.
Täh: Lauttasaaresta päin kuuluu lentokoneen surinaa.
Vss-keskus: alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan jatkaa.
Täh. ja Vss-keskus: Ilmavaara ohi.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että alueellamme ei hälyytyksen aikana tapah
tunut mitään erikoista.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 31.
Jotta lohkoissa jaettavat henkilökortit olisivat täysin päteviä
todistamaan kortin omaavien henkilöllisyyden, tulee lohkoissa ta
pahtuvissa henkilöllisyyskorttijakelu- ja kuittaustilaisuuksissa
suojelujohtajien vaatia, että kortin saaja on todella k.o. henkilö.
Tästä varmistaudutaan vaatimalla ennestään tuntemattomia henkilöi
tä esittämään vähintäin 3 henkilöllisyyttä osoittavaa paperia,
esim. papintodistus, pankkikirja, palvelustodistus sokerikortti y.
m.s. Tätä määräystä on ehdottomasti noudatettava, jotta poliisiviranomaiset hyväksyisivät k.o. Vss-henkilökortit päteviksi henkilöllisyyskorteiksi.
Yrjö Ahonen.
Niinivaara - Vesikari.

18.50

L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 33.
Lohkojen on ilmoitettava onko lohkon pommisuojassa pieniä ruostu
mattomia käsiruiskuja. Jos ei ole, on ilmoitettava montako ruiskua
lohko vähintäin tarvitsee.
E. Furuhjelm.
Vikberg - Jalava.

23.06

Täh: ilmahälyytys.

23.14
23.30

Vss-keskus: ilmahalyytys alueella I. Ilmavaroitus alueilla II ja III.
Täh: idästä kuuluu lentokoneen surinaa.
Vss-keskus: välitön ilmavaara ohi alueella I. Työskentelyä voidaan jatkaa,
sireenejä ei käytetä.

23,45
23.58

Vss-keskus: Ilmavaara lisääntyy, työt heti lopetettava.
Ves-keskus: ilmavaara ohi alueella I, ilmavaroitus ohi alueilla II ja III.
Tähystyspuhelin ei toiminut. Suojassamme oli 42 vierasta.

16.II.1940.

-> K- i
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Ilmoitettiin lohkoryhmään, että alueellamme ei tapahtunut mitään ja siree
nit toimivat.

8.10

Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireeni N:o 55 toimi. (Lähetti)
Lohkoryhmä: Lohkoryhmään on ilmoitettava tunnin kuluessa kaikki -96 ja
-97 syntyneet I luokan nostomiehet, paitsi sammutusryhmän miehiä.
L o h k o r y h m ä : ilmoitus N:o 16.
Viitaten Helsingin Vss-päällikön tiedoitukseen päivälehdissä 18/I
ja 24/I, jossa kiinteistöjen omistajia kehoitetaan heti ilmoittamaan
mihin taloihin on rakennettu sirpale- tai pommisuoja sekä ilmoitta
maan taloissa asuvien henkilöiden lukumäärä 20/I -40, kehoitetaan
lohkojen suojelujohtajia niiden luetteloiden mukaisesti, jotka he
ovat lohkoryhmista saaneet, niistä taloista, jotka eivät ole vastanneet, kehoittaneet viimeksimainittujen talojen isännöitsijöitä vii
meistään 18/II jättämään pyydetyt tiedot, puheella, että heidän
laiminlyönneistään muuten ilmoitetaan poliisiviranomaisille asian
vaatimia toimenpiteitä varten. Lohkoja pyydetään saaduista ilmoituksista ilmoittamaan lohkoryhmään 18/II klo 20 mennessä
Yrjö Ahonen.

14.34
19.40

21.45

Kankkunen- Pohjolan-Pirhonen.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 13.
Töölöntorin lohkon muodostelmien lääkärintarkastus ja pelastus- ja
ensiapuryhmien jäsenten rokotus on tiistaina 20/II seuraavassa järjestyksessä: klo 12.00 15 naista, klo 13.00 15 miestä, klo 14.00
15 naista ja klo 17.00 15 miestä. Tarkastus tapahtuu ensiapupaikassa Nervanderink. 13 ja joka ryhmällä tulee olla mukanaan henkilöluettelo, josta lisäksi käy ilmi pelastus- ja ensiapuryhmän jäsenet.
Stenij.
Kankkunen - Jalava.
(Jälelle jäävät myöhemmin annettavan määräyksen mukaan.)

17.11.1940
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireeni N:o 55 toimi.(Löhetti Immonen)
8.10
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 4
9.15
Lohkon on viipymättä ilmoitettava lohkoryhmälle lohkon käytössä
olevista huoneustoista:
1/ Sähkön kulutus, sisäänmuuttopäivästä viimeiseen mittauspäivään.
2/ Polttoaineen kulutus.
Stenij.
Niinivaara - Oksanen.
Vss-keskus:
ilmahälytys
alueella
III.
10.53
10.55 Vss-keskus: ilmavaroitus alueilla I ja II.
11.30 Täh: luoteessa päin ammutaan konekivääreillä.
11.58 Vss-keskus: ilmavaara ohi alueella III, alueella I ilmavaroitus ohi.
Alueella II jää ilmavaroitus edelleen. Alueilla I ja II ei käytetä siree
nejä.
12.00 Täh: hälytys.
12,03 Vss-keskus: ilmahälytys kaikilla alueilla.
12.23 Tähystäjä Auvinen tuli sanomaan, että puhelin oli epäkunnossa. Soitto ei
kuulu. Samalla hän ilmoitti, että pohjoisessa ja etelässä ammutaan ko
12.28

vasti.
Vartija Töölöntorinkadulla oli nähnyt 5 lentokonetta.

-7612.37
13.45
13.46
13,52
14,13
14,18
15,06
15,08
15,26
15.30
15.41
15,45
15.50
15.51
16.31
16.41
16,45

17,25

20,33

18.2.40.
2,25
8,05
9,30

Ilmavaara ohi ( Täh. ja Vss-keskus )
Pommisuojassa oli 132 vierasta henkeä.
Vss-keskus: alueella I ilmahälytys, alueella II ja III ivr.
Vss-keskus: alueella II ja III ihl, siis kaikilla alueilla
ihl. ( Tähystyspuhelimen soitto ei kuulunut.)
Munkkiniemen puolelta kuului laukaus.
Ilmavaara ohi ( Täh. ja Vss-keskus ) Kaikilla alueilla ivo.
Pommisuojassa oli ihl:n aikana 129 vierasta henkeä.
Ilmoitettiin lhr:ään, että ihl:n aikana ei alueellamme tapahtu
nut mitään erikoidta. Sireeni toimi.
Vss-keskus: Ihl. alueella III, ivr. alueella I ja II.
Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla
Vss-keskus: välitön ivo alueella I.Työskentelyä voidaan jatkaa.
Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskua:ilmavaara lisääntyy alueella I.Työskentely heti lopetet
tava.
Täh.:Länsi-etelästä kuuluu:voimistuvaa lentokoneen surinaa.
Surina kuului voimakkaana lännestä ja hiljeni pohjoista kohti.
Lännestä kuuluu useita laukauksia.
Surina voimistuu.
Vss-keskus: välitön ivo alueellaI.Työskentelyä voidaan jatkaa. Si
reenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Ilmoitettu lhr:ään, että sireenit toimivat eikä mitään tapahtunut
alueellamme.
Väkeä suojassa 45 henkilöä.
L o h k o r y h m ä n:o 43: Vss-keskus tiedoittaa puh.sanomassaan
n:o 230 17/II -40 klo 17.08 seuraavaa:
Uusia Vss-henkilökortteja jaettaessa kerätään annetut varausmääräykset pois,jotka toistaiseksi säilytetään lhr:ssä.
Varausmääräyksiä ei tästä lähtien anneta.
Yrjö Ahonen.
Kelohonka - Jalava.
L o h k o r y h m ä n:o 45: Lohkoille ja lohkojen tähystäjille:
Ilmoitettaessa lentokoneiden lennoista tulee ilmoittaa:
1) koneiden lukumäärä,
2) havaintosuunta (0-60),
3) lentosuunta,
4) arviointietäisyys,
5) lentokorkeus.
Yllämainittujen havaintojen tekeminen ja edelleen viestittä
minen ei saa aiheuttaa viestin hidastumista.
Yrjö Ahonen.
Vikberg - Oksanen

Täh.: Lentokoneen surinaa koillisesta.
Ilm. lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
Ilmoitettu poliisille sekä lhr:ään, että eilisten hälytysten aikana
kuultiin alueellamme selvää sähkötystä. Havainto tehtiin portail
tamme.
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10.02
12.30

12.37
12.39
13.07
13.14
14.17
15.13

15.45
15.49
16.10
16.25
Ib.31
16.32
19.05

L o h k o r y h m ä n:o 3: VI poliisiaseman puh. numero hälytyksen ai
kana 42 827.
Yikberg-Koivisto
L o h k o r y h m ä n:o 4: Lohkon johtajat kutsutaan puhutteluun
lhr:n toimistoon tänään 18/2 klo 19 tutustumaan uuteen lohkoja
koon ja sen toteuttamisjärjestykseen.
Sjl.johtaja Stenij.
Vikberg-Oksanen
Vss-keskus: Ivr alueilla II ja III.
Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla
Täh.:Ei näy eikä kuulu mitään.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikillaalueilla.
Suojassamme oli 40 vierasta.
Tä.:Malmilta päin tykinlaukauksia.
L o h k o r y h m ä n:o 15: Sunnuntaisin lhr:lle lähetettävissä vah
vuusilmoituksissa ei oteta mukaan sellaista lohkon henkilökuntaa,
joka on majoitettuna niihin sairaala ea-asemiin sekä kaasunpuhdistuspaikkoihin, jotka ovat Hels.kaup. Vss-lääkärin alaisia.
Mainituista henkilöistä asianomainen lääkäri antaa ilmoituksen
Vss-keskukseen. Viittaamme sairaala ja ea-asema luetteloon, jon
ka lohkot ovat saaneet 18/2 -40.
Furuhjelm.
Karjalainen-Vesikari
Vss-keskus: Ihl III, ivr I ja II alueella.Sireenejä ei käytetä I ja II.
Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla (Hälytys n:o 50 Helsingissä)
Täh.:Kaakosta kuului 4 jymähdystä.
Lännenpuolella lentokoneita, lentävät etelän suuntaan.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi.
Täh.:Koneet näkyvät vielä edellisessä suunnassa.
Suojassamme oli 41 vierasta.
L o h k o r y h m ä n:o 23: Sen johdosta, että Helsingin sotilaspii
rin päällikkö kuulutuksellaan 18.2.40 määrää kaikki 1919-1897
syntyneet nostoväen II luokkaan kuuluvat uudelleen tarkastetta
viksi kehoitetaan lohkoja tekemään 22.2.40 mennessä luettelo
yllämainituista lohkoon kuuluvista Vss-miehistä. Luettelosta tu
lee käydä selville täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka, so
tilaspiiri ja Vss-tehtävä.
Yrjö Ahonen.

Niinivaara-Koivisto

19.2.40.
8.10
10.25
10.50
11.03
11.05

Sireeni 55 toimi. Ilm. lhr:ään,
Vss-keskus: Ivr alueilla I ja II. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keökus: Ivro alueilla I ja II. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ivr alueilla I ja III. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ivr alueella II, siis kaikilla alueilla ivr. Sireenejä ei
käytetä.

11.06
11.15

Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla
Täh.: Etelässä ammutaan konekiväärillä.

11.19

Länsipuolella näkyy muutamia lentokoneen juovia. Ne siirtyvät
etelään.

11.43

Koneet kääntyneet kaupungin pohjoispuolelle. Niitä on juovista
päättäen 5 kpl. — - Kaupungin yllä on tiheä sumuverho.
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11.45
12.25
12.25
12.35
14.35
14.49
14.50
14.52
15.00
15.41
15.55
16.05
18.30
18.35

19.26
19.45
22.27
22.42
23.00
23.25

Täh.: Lounaasta kuuluu pysähdyksiä. Mysökin ampumista.
Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Vss-keskus: Tiedusteltu, kuinka monta autoa meillä on autohallissa ja
kuinka monta niistä on paloautoja.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, ettei lohkon alueella tapahtunut mitään ja
että sireenit toimivat.
Vss-keskus: Alueilla II pa III ihl ja alueella I ivr. I.llä ei käytetä
sireenepä.
Ilmahälytys Vss-keskus ja tähystäjät.
Täh.: Kaupungin pohjois puolella koneita, lentävät länttä kohti.
Täh.: Pohjoisesta tykinlaukauksia.
Täh.: Lännestä kovia jymähdyksiä.
Vss-keskus: Välitön ivo alueella I, työskentelyä voidaan jatkaa, sireene
jä ei käytetä.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja Täh.)
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni toimi ja että lohkon alueella ei tapah
tunut ihl:n aikana mitään erikoista.
Vss-keskus: Alueella III ihl, alueella I ja II ivr. Ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ihl, I:llä ivr; I alueella ei käytetä si
reenejä.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ivo, ivro alueella I. Sireenejä ei käytetä.
Berg nähnyt 2 kynttiläilmapalloa 30 m. päässä toisistaan Naisten Klinikan
yläpuolella. - Ilmoitettu rikospoliisille.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ivr. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueilla III ja II ihl, alueella I ivr. Alueella I ei käytetä
sireeniä.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ivo. Alueella I ivro. Alueella I ei käyte
tä sireenejä.
Ilmoitettu Munkkiniemeen e.m. palloista ja kehoitettu olemaan varuillaan
niiden havaitsemisessa.

20.II.40.
8.10
Vss-keskus: Alueilla II ja III ihl. Alueella I ivr. Alueella I ei käytetä
sireenejä.
8.3O
Ahonen ilmoittanut Lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
8.40
Vss-keskus: Alueella II ja III ivo, alueella I ivro. Ei käytetä sireenejä.
9.40
Lohkoryhmä : Sanoma n:o 1. Suojelujohtajien puhuttelu on tänään
klo 20 eikä klo 19 Lhr:ssä. - Stenij.
Helohonka-Oksanen.
9.42
Vss-keskus: Ihl II ja III alueella. Ivr I alueella, jolla ei käytetä si
reenejä.
9.45
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja Täh.).
10.14
Vss-keskus: I alueella välitön ivo, työskentelyä voidaan jatkaa; sireenejä
ei käytetä.
10.25
Vss-keskus: Ilmavaara lisääntyy. Työskentely heti lopetettava. Sireenejä
ei käytetä.
11.00
Täh.: 4 tykinlaukausta pohjoisesta.
11.18
Vss-keskus: välitön ivo I, työskentelyä voidaan jatkaa. Sireenejä ei käy
tetä.
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11.30
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja Täh.).
11.33
Ilmoitettu Lhrsään että alueellamme ei tapahtunut mitään»
11.45
Sjl. Stenij: lääkärintarkastus klo 12 siirtyy klo 18:een.
12.47

12.52

13.13
13.14
13.20
13.23
13.30
13.30
13.42
13.49
13.53
13.55
13.55
14.07
14.14
14.37
14.50
15.00
15.02
15.07
15.39
15.45
15.53
15.56
16.04
16.07
16.13
16.19
16.24
16.37
16.38
17.42
17.46
18.000

L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 23.
Havaitsivatko tähystäjät lentokoneita tai kuulivatko niiden surinaa
ihl:n alussa? Ilmoitettava heti Lhr:aän.
Sjl. Stenij.
Vikberg-Koivisto.
Edellisen johdosta ilmoitettu Lhr:ään, että tähystäjämme eivät nähneet
mitään, mutta useat henkilöt näkivät Hesperiankadulla pommisuojaan tulles
saan n. 20 kpl lentokoneita 5-koneen ryhmissä lentävän etelästä pohjoiseen.
Berg.
Niinivaara-Koivisto.
Vss-keskus: Alueella III ihl, alueilla I ja II ivr. Ei käytetä sireenejä
alueella I ja II.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja Täh.).
Täh.: Koillisesta kuuluu surinaa.
Ilmavaara ohi (Täh. ja Vss-keskus).
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni toimi ja että mitään ei tapahtunut loh
komme alueella ihl:n aikana.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja Täh.).
Täh.: Lännestä kuuluu surinaa.
Täh.: Etelästä kuuluu joku jymähdys.
Täh.: Lännestä kuuluu selvästi lentokoneen surinaa.
Täh.: Lännessä surina voimistuu. Siellä ammutaan kovasti.
Täh.: 7 konetta lentää suoraan pohjoiseen päin, n. suunnassa 5.
Täh.: Yksi kiväärinlaukaus kuului lounaasta.
Täh.: Lännestä päin ammutaan tykeillä.
Ilmavaaraohi kaikilla alueilla (Vsskeskus ja Täh.).
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni toimi eikä mitään erikoista tapahtunut.
Vss-keskus: III ivr. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: I ja II ivr.
Vss-keskus: Alueella II ja III ihl, alueella I ivr.
Ilmahälytys kaikilla alueilla. (Vss-keskus ja Täh.).
Täh.: Lännestä kuuluu laukaus.
Ilmavaara ohi kaikilla alueilla. (Täh. ja Vss-keskus).
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireenit toimivat eikä alueellamme tapahtunut
mitään erikoista.
Vss-keskus: III ihl, I ja II ivr. Sireenejä ei käytetä I ja II.
Vss-keskus: alueilla II ja III ihl, I ivr. Isllä ei käytetä sireenejä.
Ilmahälytys alueella I. (Täh. ja Vss-keskus).
Täh.: Lännestä päin kuuluu hyvin kumeita jymähdyksiä.
Täh.: Lännestä päin kuuluu jatkuvasti kumeita jymähdyksiä.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja Täh.)
Ilmoitettu Lhr:ään että mitään ei tapahtunut alueellamme.
Vss-keskus: III ihl, I ivr. I:ssä ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: II ja III ihl, I ivr. Ei käytetä sireenejä.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n: o 70. VI poliisiasema tiedoittaa:
Klo 15 tienoilla oli Turuntien 84 maitokaupassa epäilyttävän nä-
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köinen mies. Epäillään venäläiseksi laskuvarjohyppääjäksi. Tunto
merkit: n. 176 sm pitkä, tumma, kaitakasvoinen, ruskeat silmät,
ylähuulessa pienet viikset, leuassa oikealla puolella verinaarmu.
Puettu ruskeaan lentäjäpukuun. Puhuu suomea mutta hyvin kankeasti.
Yrjö Ahonen.
Vikberg-Horstila.
18.05
18.55
18.40
18.50

19.07
19.52
19.42
19.48
23.23
23.30
23.38
23.52

Vss-keskus; alueelle III jää ihl, alueella I jää ivr, alueelle II ivo.
Vss-keskus: alueella III ivo ja alueella I ivro.
Vss-keskus: Alueella III ihl, alueella I ivr. ei käytetä sireenejä.
Ilmahälytys (Vss-keskus ja täh.)
Ilmoitettu VI piirin poliisiasemalle että on taas havaittu kaksi kynttiläpalloa aivan meistä länteen. Berg yhdessä komisaari Lindströmin kanssa tarkastusmatkalle.
Vss-keskus: Välitön ivo alueella I. Työskentelyä voidaan jatkaa. Sireene
jä ei käytetä.
Vss-keskus: Ivr lisääntyy alueella I. Työt lopetettava.
Ilmavaara ohi (Täh. ja Vss-keskus).
Ilmoitettu Lhr:ään, ettei mitään erikoista tapahtunut alueellamme.
Vss-keskus: II ihl.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja täh.).
Täh.: Lännestä kuuluu kovaa surinaa ja laukauksia.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja täh.).

21.II.40.
7.50
Vss-keskus: Ihl. III alueella.
7.50
Vss-keskus: Ivo III alueella.
8.10
Vss-keskus: Ihl III alueella.
8.15
Vss-keskus: Ihl II ja III.
8.20
Lähetti ilmoitti, että sireeni 55 ei toiminut. Ilmoitettu Lhr:ään.
8.21
Täh.: Pohjoisesta kumeita laukauksia.
8.21
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja täh.)
8.25
Täh.: Eri puolilta kuuluu useita laukauksia.
8.53
Ilmavaara ohi kaikilla alueilla. (Täh. ja Vss-keskus).
8.35
Ilmoitettiin Lhr:ään, että mitään ei tapahtunut.
8.39
Ilmahälytys: alueilla I ja III. (Vss-keskus ja täh.).
8.55
Vss-keskus: Ivo alueilla 11, alueilla I ja III jää ihl edelleen.
8.55
Täh.: Lännestä heikkoa surinaa.
8.57
Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
9.15
Vss-keskus: III alueella ihl, alueella I ja II ivr. Sireenejä ei käytetä
I:llä ja II:11a.
9.40
Vss-keskus: Ivo III alueella. Ivro I ja II alueella, jotka eivät käytä si
reenejä.
11.40
Lohkoryhmä : Sanoma n:o 33. Rakennusmestareille.
Valaistus- y.m. petroolia ei eole enää yhtään saatavissa, lukuun
ottamatta hyvin pientä varastoa. Petroolikaminoiden käyttö on heti
lopetettava. Petroolilyhtyjä käytetään etupäässä varavalaistukseen
ja merkkilyhtyihin.
Relander - Hyömäki.
Niinivaara-Horstila.
11.37

Vss-keskus: III ihl, I ja II ivr. I ja II alueilla ei käytetä sireenejä.
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12.14
Vss-keskus: Alueella III ivo, I ja II ivro, joilla ei käytetä sireenejä.
19.45
Gustafsson, Juslin ja Kuusila saaneet kutsuntatoimistolta kutsuntakirjeen
n:o 655.
22.II.40.
7.3O
Täh.: Pohjoisessa paukkuu kovasti.
8.10
Ilmoitettu Lhrrään, että sireeni nro 55 toimi.
13.28
L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 12. Luettelo v. 1895 - 94 syntyneistä
vss-muodostelmille välttämättömistä miehistä on lähetettävä Lhr.ään
23/II-40 ennen klo 15. Luettelosta tulee selvitä:
1) Suku- ja etunimet,
2) Syntymävuosi, kuukausi ja päivä,
3) Sotilasarvo,
4) Sotilas erikoiskoulutus,
5) Sotilas- tai Sk-piiri,
6) Vss-tehtävä,
7) Onko aikaisemmin vapautettu tai onko sotapalveluksessa,
8) Nostoväenluokka.
Jolleivät tiedot ole täydellisiä tai luettelo myöhästyy ei päämaja
voi ottaa huomioon vapauttamisanomusta.
Sjl. Stenij.
Massinen-Westerstrand.
14.00
L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 14.
Lisäys sanomaan nro 12 luettelosta saa jättää pois korjaus- ja
palokunnan miehet.
14.13

20.45

Vikberg-Westerstrand.
L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 15.
Lohkoa kehoitetaan järjestämään tähystyspaikallaan harjoittelutilaisuus muutamille äsken koulutetuille iv-lotille. Majoitusta ei
tarvitse järjestää, mutta kyllä muonitus. Vastaus, josta tulee käy
dä ilmi, montako lottaa voidaan ottaa vastaan, on annettava Lhr:lle
tänään ennen klo 20.
Sjl Stenij.
Niinivaara-Westerstrand.
Annettu Lhr:ään puhelinsanoma: Otamme 4 iv-lottaa tähystyspaikallemme.
Berg/
Vikberg.

23.11.40.
8.10
16.15

Lähetti Rosenberg kävi Lhr:ssä ilmoittamassa, että sireeni 55 oli kunnossa
L o h k o r y h m ä : Sanoma nro 6.
Lauantaina 24.11.40 klo 19 näytetään Bio Adlonissa amerikkalainen
värielokuva "Kulkurien kuningas" Paramouth-elokuva, pääasiassa
Ronald Colman ja Frances Dee. Huomautetaan, että korkeintaan 1/3
muodostelmista voi saapua näytäntöön. Huom! Hyvästä filmistä kannat
taa vähän maksaakin".
Furuhjelm.
Vikberg-Koivisto.

24.II.40.
8.05

Immonen ilmoitti Lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
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13.25

15.00

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n: o 3.
Lohkojen suojelujohtajille. Lohkojen suojelujohtajia tai suojelujohtajien apulaisia pyydetään puhuttelutilaisuuteen lohkoryhmään
24.II.40 klo 17.00. Esillä tärkeitä asioita.
Yrjö Ahonen.
Karjalainen-Kaski.
L o h k o r y h m ä : Ilmoitettiin, että sotasaalisnäyttelyyn järjeste
tään lohkolle tiistaina ja perjantaina klo 9-10 50 hengelle tutus
tumistilaisuus.

25.II.40.
8.12
Sireeni 55 toimi. Ilmoitettu Lhr:ään .
9.30
Vss-keskus: Ivr alueella III. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Alueella III ihl, alueella I ja II ivr.
9.35
9.49
Vss-keskus: Alueella III ivo. Alueella I ja II ivro.
11.20
Vss-keskus: III ivr, sireenejä ei käytetä.
13.00
Vss-keskus: Alueella III ivro. Sireenejä ei käytetä.
14.45
Täh.: Koillisesta kuului jymähdys.
23.14
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 14.
Töölön Lohkoryhmään kuuluville muodostelmille on järjestetty pääsy
Messuhalliin sotasaalisnäyttelyyn tiistaina ja perjantaina klo 9-10
Sisäänmeno kentän puolelta ovelta B. Lohko saa lähettää sinne kum
panakin päivänä 12 henkeä muodostelmistaan huomioon ottaen, ettei
eri ryhmien toimintavahvuus heikkene. Toivotaan jokaisen panevan
vapaaehtoisen pääsymaksun keräyslaatikkoon.
Karjalainen-Koivisto.
26.II.40.
8.00
Vss-keskus: III alueella ivr. Ei käytetä sireenejä.
8.10
Lähetti Serlachius käynyt kuuntelemassa sireeniä n:o 55. Se toimi. Ilmoi
tettu lhr:ään.
8.40
Vss-keskus: Ivro alueella III. Ei käytetä sireenejä.
10.08
Vss-keskus: Ihl alueella III. I ja II alueella ivr. I ja II alueella ei
käytetä sireeniä.
Täh.: Ihl.
10.16
Vss-keskus: Kaikilla alueilla ilmahälyytys.
10.17
10.20
Tähystäjät: Suomenlinnassa päin ammutaan.
10.22
"
Suomenlinnasta ja idästä päin ampumista.
Suomenlinnasta jatkuvasti konekivääriammuntaa.
10.25
"
Lännestä päin kuuluu surinaa.
10.27
Lännen ja pohjoisen välillä kuuluu kaukaista surinaa.
10.37
10.41
Suomenlinnassa ammutaan kiivaasti konekivääreillä.
Lännestä kuuluu surinaa ja 7-8 voimakasta jymähdystä.
10.50
Länsi-etelästä voimakkaita jysäyksiä.
10.55
11.14
Lännestä 7 jymähdystä ja surinaa.
11.27
11.36

Vss-keskus: välitön ilmavaara ohi I alueella, työskentelyä voidaan jat
kaa, sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus ja tähystäjät: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
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11.40
12.20

13.13
13.17
13.18
13.44
13.54
14.00
14.53
14.54
14.56
15.00
15.14
15.16
15.20
15.21
15.25
15.26
15.29
15.30
15.36
15.43
15.45
15.48
15.50
16.01
16.05

18.40

Suojassamme oli 155 vierasta.
Ilmoitettiin Ihr:ään,ettei mitään tapahtunut alueellamme ja että siree
ni toimi.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 36.
Esiin tulleista syistä ilmoitetaan, että kaikki vss-muodostelmissa
palvelevien nostoväen II luokan miesten on mentävä lääkärintarkas
tukseen 27.II.-21.III.-40 välisenä aikana, kuten Helsingin Sotilas
piirin kuulutuksessa 18.II.-40 määrätään.
Yrjö Ahonen.
Niinivaara-Horstila.
Vss-keskus: Ivr alueella III.
Vss-keskus: Ihl alueella III, ivr alueella II.
Täh.: Ampumista Suomenlinnasta päin.
Vss-keskus: Ivo alueella III, ivro alueella II. Alueilla I ja II ei käy
tetä sireenejä.
Täh.: Suomenlinnasta päin kuuluu 2 laukausta.
Vss-keskus: Ihl alueella III, ivr alueella I ja II.
Vss-keskus: Alueilla II ja III ihl. Alueella I ivr. Alueella I ei käyte
tä sireenejä.
Ilmahälytys kaikilla alueilla. (Täh. ja Vss-keskus)
Täh.: 3 konetta kiertää pohjoiseen pitkin taivaan rantaa.
Täh.: Luoteesta kuuluu lentokoneen ääntä.
Täh.: Idästä päin kuuluu kaukaista jytinää.
Täh.: Pohjoisesta kuuluu jyskettä, ikäänkuin olisi pudotettu pommeja.
Täh.: Pohjoisesta kuuluu aika voimakasta surinaa.
Täh.: Lentokoneen surina tuntuu kuuluvan jo kaupungin päältä.
Täh : Lännestä kuuluu kumeita jymähdyksiä, luultavastipommeja.
Täh : Vaimentunut lentokoneen surina lähenee.
Täh : Luoteesta kuuluu jymähdyksiä.
Täh : Idästä kuuluu myös lentokoneen surinaa.
Täh : Pohjoisesta kuuluu verrattain voimakasta surinaa.
Täh : Juova (kone) liikuu lännestä etelään.
Täh : Seitsemän (7) pamahdusta luoteesta.
Täh : Lännessä ammutaan.
Täh : Lännestä ammutaan kovasti.
Täh ja Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Ilmoitettiin lhr:ään, että sireenit toimivat ja mitään ei tapahtunut
alueellamme.
Aholainen ilmoitti: suojassamme oli 131 vierasta henkeä.

19.38
19.43

L o h k o r y h m ä : Sanoma n: o 77.
Lohkon on ilmoitettava Lhr:lle, onko ja millaisia kiikareita tähystyspaikalla käytettävissä. Onko kiikareissa piiruasteikkoa?
Sjl-johtaja Stenij.
Niinivaara - Kaski.
Vss-keskus: Ihl alueella III, ivr alueella I ja II, joilla ei käytetä
sireenejä.
Ilmahälytys alueella I ja II Vss-keskus ja Täh.
Täh.: Lännestä kuuluu surinaa.

19.51

Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi, työskentelyä voidaan jat

19.30

kaa, sireenejä ei käytetä.
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20.07
20.20
20.25
20.35
20.47
20.48
20.49
20.51
20.58
20.59
21.09

Komisaari Lindström tiedustellut nähdäänkö kirkasta valoa Hesperiankadun
länsipäästä. (Lohkoryhmän ilmoitus). Tiedusteltu tähystäjiltä, mutta he
eivät nähneet,
Täh.: Valonheittäjä idässä.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja täh.)
Ilmoitettu lhr.ään, että sireeni 55 toimi ja mitään ei tapahtunut alueel
lamme.
Vss-keskus: Ihl alueella II, ivr alueilla I ja III. Alueilla I ja III ei
käytetä sireenejä.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (Vss-keskus ja Täh.)
Täh.: Santahaminasta kuuluu ampumista, 3-laukauksen sarjoissa.
Täh.: Idästä kuuluu lentokoneen surinaa.
Täh.: Lentokoneen surina liikkuu etelään päin.
Ilmavaara ohi (Täh.)
Ilmavaara ohi kaikilla alueilla (Vss-keskus).
Ilmoitettu Lhr:ään, että sireeni toimi ja että mitään erikoista ei tapahtunut

27.II.40.
8.10
Ilmoitettu Lh.sään että sireeni 55 toimi.
10.07
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 4. Rakennusmestareille.
Poliisilaitoksen taholta on ilmoitettu, että työmaitten kamiinoita
lämmitettäessä syntyy kipinöitä, joiden valo näkyy pimeässä. On han
kittava kipinäverkot, pidennettävä savutorvia tai muulla tavalla es
tettävä kipinöiden näkyminen.
H.A. Relander.
Niinivaara - Oksanen.
10.50
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 5. Rakennusmestareille.
Koneenkäyttäjien varausta varten pyydetään kiirreellisesti seuraavat tiedot työmailla olevista koneenkäyttäjistä:
1) Koneenkäyttäjän täydellinen nimi,
2) Syntymäaika ja paikka,
3) Sotilasarvo,
4) Onko koneenkäyttäjä reserviläinen,
5) Mihin nostoväen luokkaan kuuluu,
6) Mihin sotilaspiiriin kuuluu,
7) Mihin sk-piiriin kuuluu,
8) Mitä konetta hän käyttää,
Ilmoitukset jätettävä mikäli mahdollista vielä tänään Töölön lohkoryhmään, toimisto V:een.
H.A. Relander.
Massinen-Oksanen.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7
Vss-keskus kehoittaa lohkojen suojelujohtajia huomioimaan tänään
t.k. 27 p:nä pääkaupungin lehdissä näkyvän tiedoituksen, jossa mää
ritellään keltaisen käsivarsinauhan käyttöä. Erikoisesti on huomioi
tava omatekoiset tai leimaamattomat käsivarsinauhat, joiden sekä
muiden väärinkäytösten ilmetessä tuleeasianomaisen henkilön nimi ot
taa selville ja ilmoittaa Lhr:ään. Edellä esitetyn vuoksi kehoitetaan suojelujohtajaa valvomaan, että lohkon omiin muodostelmiin kuu
luvien henkilöiden käsivarsinauhat ovat ehdottomasti leimatut.
Yrjö Ahonen.
Massinen-Oksanen,
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13.55
Täh.: Etelästä kuului 3 jymähdystä.
14.00
Täh.: Suomenlinnasta päin kuuluu tykinlaukauksia.
16.25
16.37
17.06
18.15

19.20
19.28
22.25

Vss-keskus: Ivr III alueella.
Vss-keskus: II ja III ihl; I ivr. Alueella I ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: II ja III ivo; I ivro. Ei käytetä sireenejä alueella I.
L o hk o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 18.
Kaikki tähystysasemien ilmoitukset raketeista y.m. sellaisista va
loista tehdään ensi yönä ainoastaan Vss-keskukseen ei poliisille.
Vikberg-Jalava.
Täh.: Kaakosta Santahaminan suunnalta välähti koko taivaan valaiseva valo.
Edellinen ilmoitettu Vss-keskukseen. (Ruotsalainen-Jalava).
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 27.
Tähystysasemien ilmoitukset raketeista y.m.s. valoista tehdään klo
22:n jälkeen tavalliseen tapaan, siis rikospoliisille ja Vss-keskukseen.
Furuhjelm.
Vikstedt-Oksanen.

28.II.40.
8.10
Ilmoitettiin Lhr:ään, että sireeni 55 toimi.
13.03
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 3.
Uusintatarkastuksissa käyvien II lk nostomiesten on näytettävä tarkastustilaisuudessa Vss-henkilökorttinsa.
Ltn. Stenij.
Niinivaara-Komonen.
16.04
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 6. Rakennusmestareille.
Insinööri Granqvistin määräyksestä on kaikki Vs-suojista poistetut
lyhdyt heti palautettava takaisin.
H.A. Relander.
Vikberg-Horstila.
18.15
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 7.
Vss-keskus huomauttaa täten, että lohkoihin kuuluville kaupungin
palkkaa nauttiville henkilöille, kaupungin hallituksen jo aikaisem
min tekemän päätöksen mukaisesti, ei ole annettava ruokalippuja lo
mapäiviksi, jollaisiksi on laskettava vakinainen viikon lomapäivä.
Sjl.johtaja Stenij.
Massinen - Ståhlberg.
20.00
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 10.
Tästä illasta lähtien ilmoitetaab merkkivaloista, kuten ennenkin
rikospoliisille puh. 20831-245, ja Lhr:lle. On huolellisesti tarkas
tettava ja arvosteltava voidaanko valoilmiöitä tosiaan pitää merkin
antona vai onko se esim. tupakan sytyttämisestä tai ovenavauksesta
johtuva valaisu.
Sjl.johtaja Stenij.
Visanko - Ståhlberg.
20.50
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 12.
Läänin Vss-tarkastaja kehoittaa jokaista Vss-henkilöä tekemään työ
tä puolustuslaitoksen hyväksi niin paljon, että tulee vähintään 5 t.
työtä päivässä. Jolla ei ole sitä määrää Vss- tai muuta työtä, hän
tehköön jotakin maanpuolustustyötä. Lohkon on muodostelmistaan mää
rättävä työpäällikkö, joka johtaa ja valvoo tätä työtä sekä pitää
päiväkirjaa joka henkilön työajoista ja työntuloksista. Työpäälli
kön on 4/3-40 klo 10 ilmoitettava Lhr:lle, montako sellaista naista
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21.59

ja miestä lohkossa on, jotka voivat tai ovat velvolliset tällaista
työtä tekemään sekä mitä työtä lohkossa on tehty tai voidaan tehdä
Sjl.johtaja Stenij.
Visanko-Ståhlberg.
Täh.. Valonheittäjä suoraan idästä länteen yli koko taivaan.

29.11.40
0.45 Täh.: Valonheittäjä idästä.
0.50 Tiedusteltu edellisen johdosta rikospoliisilta.
1.05 Rikospoliisi ilmoitti, että valonheittäjä on luultavasti ryssä Suursaa
relta.
1.30 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä oikein selvänä.
1.45 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
1.58 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
2.00 Täh.: Valonheittäjä edelleen.
2.01 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
2.22 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
2.25 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
2.27 Täh.: Valonheittäjä edelleen idästä.
2.35 Täh.: Koillisessa Vesilinnan kohdalla kirkas keltainen valo, luultavasti
pienempi tulipalo tai nokivalkea.
2.40 Ilmoitettu edellisestä Alppilan lohkoon, josta tiedoitettiin, että k.o.
tulipalo Vanhassa kaupungissa.
2.43 Täh.: Valo sammuu koillisessa.
2.55 Täh.: Kokeiltu Adlonin sireeniä.
3.28 Täh.: Kokeiltu jälleen Adlonin sireeniä.
3.31 Täh.: Valonheittäjä idästä.
3.40 Täh.: Valonheittäjä idästä.
3.58 Täh.: Valonheittäjä idästä.
4.02 Täh.: Kolme kertaa peräkkäin valonheittäjän välähdys idästä.
4.08 Täh.: Taas valonheittäjä.
4.30 Täh.: Samoin.
4.32 Täh.: Valonheittäjä idästä.
4.45 Täh.: Valonheittäjä.
4.58 Täh.: Valonheittäjä. - Jotakin surinaa kuuluu, mahdollisesti Rajasaaress
päin.
5.00 Täh.: Sireenejä kokeiltu.
5.02
Täh.: Valonheittäjä idästä.
Täh.: Voimakas valonheijastus idästä päin.
5.10
5.14 Täh.: Valonheittäjä idästä.
5.28 Täh.: Valonheittäjä idästä.
8.25 Vss-keskus: III alueella Ihl, alueilla I ja II ivr.
9.00 Vss-keskus: Alueella IIIivo, alueella I ja II ivro.
9.10 Täh.: Santahaminan yläpuolella näkyy luultavasti lentokone.
Lohkoryhmä: Sanoma n:o 15.
10.50
VI poliisiasema ilmoittaa, että uusi puhelin entisen lisäksi häly
tyksen aikana on 47967.
Niinivaara - Vesikari.
12.05 Vss-keskus: alueella III ivr, ei käytetä sireenejä.
12.10 Vss-keskus: alueella III ihl, alueella I ivr, ei käytetä sireenejä.
12.10 Ilmahälytys (Täh.)
12.11

Vss-keskus I ja II ihl.
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12.15
12.16
12.20
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.30
12.31
12.32
12.33
12.35
12.46
12.50
13.00
13.04
14.15
14.21
14.39
14.45
14.50
14.56

15.06
15.10
15.28
15.55
15.40
15.45
15.55
15.55
16.04
16.08
16.12
16.15
16.16
16.24
16.54

Täh.:
Täh.:
Täh.:
Täh.:
Täh.:
Täh.:
Täh.:

Surinaa lännestä päin.
Suomenlinnasta konekiväärin laukauksia.
Kaakossa lentää 2 lentokonetta.
Lentokoneen surinaa lännestä.
Lännestä konekiväärin ampumista ja surinaa hyvin kaukaa.
5 konetta lännessä, menevät etelään päin.
5 konetta oikein selvästi, menevät lännestä etelään - pilvien
alapuolella.
Täh.s Niitä ammutaan tykeillä.
Täh.: Etelässä ampumista.
Täh.: Koillisesta kovia laukauksia.
Pohjoisesta kuuluu surinaa.
Täh.: Kaksi konetta aivan yläpuolella-menevät etelään päin.
Täh.: Vesilinnasta ammutaan kovasti.
Täh.: Neljä konetta näkyy meistä etelään.
Täh.: Surinaa lännestä ja ampumista
Täh:: Lännestä kuuluu lentokoneen surinaa.
Täh.: Kaukaa lännestä kuuluu surinaa.
Täh. ja Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että alueellamme ei hälytyksen eikana tapahtu
nut mitään ja sireenit toimivat.
Vss-keskus ja Täh.: Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh.: Lännestä kuuluu surinaa.
Täh.: Luoteesta kuuluu surinaa.
Täh.: Luoteesta kuuluva surina voimistuu.
Täh.: Surina siirtyy läntee. Mitään ei näy.
Lohkoryhmä tiedoittaa:
VI poliisiasema ilmoittaa, että 10 min. ennen hälytystä nähty Munk
kiniemessä 5 a 6 miehinen ryhmä matkalla kaupunkiin päin. Herätti
vät epäilystä, koska kysyivät kaupungin nimeä. Miehet olivat lyhyttakkisillaan ja joillakin heistä oli valkoinen lumivaipan tapainen
käärö kainalossa. Miehet etsittävä hälytyksen aikana varsinkin pom
misuojista ja tavattaessa heti ilmoitettava VI poliisiasemalle.
Helohonka - Horstila.
Täh. ja Vss-keskus: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Suojassamme oli hälytyksen aikana 144 vierasta.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireeni toimi eikä alueellamme tapahtunut
mitään.
Lohkoryhmä ilmoitti, että edellä mainittujen epäilyttävien mieshenkilöiden
etsintä on päättynyt.
Vss-keskus: Alueella III ilmahälytys, alueeilla I ja II ilmavaroitus.
Vss-keskus: Alueella II myös ilmahälytys.
Vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh.: Lounaasta kuuluu ampumista.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaanjatkaa.
Vss/keskus: Alueella I ilmavaara lisääntyy. Työt heti lopetettava.
Täh.: Lännessä kuuluu surinaa.
Täh.: Suomenlinnasta kuuluu ampumista.
Täh.: Kaksi konetta aivan yläpuolellamme.
Täh.: Kuuluu kiivasta ampumista.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan jatkaa.
Täh.: Lännessä kuuluu kovia jymähdyksiä.

-8816.45
16.50
17.03

18.45

19.10

22.55
1.3.40.
1.oo
7.10
7.27
7.56.
8.09
9.15
9.25
9.37
9.46
9.50
10.53
10.58
11.03
11.05
11.07
11.12
11.25
11.32
11.34
11.38
11.40
11.44
11.58
12.07
12.08
12.13
12.20

Täh. ja Vss-keskus: Kalkilla alueilla ilmavaara ohi.
Ilmoitettiin lohkoryhmää, että sireenit toimivat ja alueellamme ei tapahtu
nut hälytyksen aikana mitään.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 8
Suojelujohtajain puhuttelu on tänään 29/11 klo 20.
Suojelujohtaja Stenij.
Helohonka - Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 89.
Kaikkien lohkoryhmän alueella toimivien tähystäjien on oltava tähystyspaikoillaan huomenna 1/III klo 18.30 harjoituksia varten.
Suojelujohtaja Stenij.
Vikberg - Jalava.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 90. Rakennusmestareille.
Louhintatöitä varten tarvittavia nallejaon nykyjään hyvin vaikeasti
saatavissa. Siksi kehoitetaan rakennusmestareita käyttämään niitä
mahdollisimman säästäväisesti sekä varastosta ottamaan työmaille
ainoastaan välttämättömimmän määrän. Nallien varastoiminen kielletään
K. A. Relander.
Vikberg - Jalava.
Täh. Koillisesta kuulunut useita voimakkaita jymähdyksiä.
Täh. Koillisesta ja etelästä kuului pari laukausta.
Vss-keskus: III:11a alueella ilmahälytys, I ja II alueella ilmavaara.
Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: II:lla alueella ilmahälytys.
Vss-keskus: Alueilla III ja II ilmavaara ohi, alueella I ilmavaara ohi.
Lähetti ilmoittanut lohkoryhmään, että sireeni 55 toimi.
Täh. Lentokone vesilinnan yläpuolella, suunta koillinen (luultavasti oma)
Täh. Jälleen näkyy lentokone koillisessa.
"
"
"
"
"
" Lounaassa pari jymähdystä.
" Länsilounaassa uusia jymähdyksiä.
Vss-keskus: III:11a alueella ilmahälytys, I ja II alueilla ilmavaara.
Täh. ja Vss-keskus: ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh. Koillisessa, luultavasti vesitornissa ammutaan.
"
Idässä konekiväärin laukauksia.
"
Lännessä kuuluuhiljaista surinaa.
"
Kaakossa ammutaan konekivääreillä.
"
Lännessä kuuluinoin parikymmentä jymähdystä.
"
Lännestä kuuluujälleen surinaa.
"
Koillisesta lounaaseen näkyy lentokoneen reitti ja kaakosta luotee
seen useampia pakokaasujuovia.
"
Lounaasta kuuluu jymähdyksiä.
"
Lännestä kuului ampumista.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan jatkaa.
Täh. Luoteesta hyvin kaukaa kuuluu tykillä ampumista.
Vss-keskus: Alueella I ilmavaara lisääntyy. Työt heti lopetettava.
Täh. Ampumista luoteessa.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan jatkaa.
Täh. ja Vss-keskus: Ilmavaara ohi.

-891.3.40
12.25
12.30
14.06
14.10
14.25
14.40
14.40
14.41
14.53
14.58
15.00
15.01

16.52
17.oo
17.37
19.05

Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireenit toimivat ja että alueellamme
ei tapahtunut mitään.
Lohkoryhmä ilmoittaa, että VI:nen poliisiaseman puhelinnumero häly
tyksen aikana on 47967, muulloin sarjanumero.
Vss-keskus ja täh. Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh. Lännestä kuuluu surinaa.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyä voidaan
jatkaa. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ilmavaara lisääntyy, työt heti lopetettava. Sireenejä ei
käytetä.
Täh. Luoteesta kuuluu surinaa.
"
1 kone lentää vesilinnan takaa pohjoiseen, luultavasti oma kone
koska ei ammuta.
Täh. Luoteesta kuuluu surinaa.
Vss-keskus: Alueella I välitön ilmavaara ohi. Työskentelyö voidaan
jatkaa. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus ja täh. Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että sireenit toimivat ja alueellamme ei
tapahtunut mitään mainittavaa.
Suojassa oli 141 vierasta.
Vss-keskus: Ilmahälytys alueella III, ilmavaara alueilla I ja II.
Vss-keskus: Ilmahälytys alueilla II ja III, alueella I ilmavaara.
"
"
Alueilla II ja III ilmavaara ohi, alueella I ilmavaara ohi.
Alueella I ei käytetä sireenejä.
Tähystysasema ilmoitti harjoituksestaan:
klo 19 ammuttiin punainen valoraketti länteen, 30 sekunnin kulut
tua ammuttiin vihreä valoraketti kaakkoon, minuutin kuluttua kel
tainen valoraketti luoteeseen. Matka noin 1300 metriä. Piiruluku

31.
19.35
Ilmoitettiin edelleen lohkoryhmään (Berg)
23.21
Täh. Pohjoisesta kuului neljä jysähdystä.
2.III.40
1.16
Täh. Koillisesta kuului yhdeksän pamahdusta.
7.27
Vss-keskus: Ilmavaara III:11a alueella. Sireenejä ei käytetä.
7.30
Täh. Jyskettä kuuluu kaukaa..
8.09
Lähetti ilmoitti lohkoryhmään, että sireeni 55 toimi.
8.20
Vss-keskus: Ilmavaara ohi III alueella. Sireenejä ei käytetä.
8.53
Täh. Kaakosta päin kuuluu pauketta.
8.58
"
Koillisesta kuuluu jymähdyksiä.
9.30
"
Kovia jymähdyksiä kuuluu lännestä.
10.00
Vss-keskus: Ilmavaara alueilla II ja III. Sireenejä ei käytetä.
10.07
Vss-keskus: Ilmahälytys III alueella, II:lle alueelle jää ilmavaroitus.
10.18
Vss-keskus: Ilmavaara ohi III alueella, ilmavaroitus ohi alueella II.
Sireenejä ei käytetä alueella II.
10.23
Vss-keskus: Ilmahälytys alueella III, ilmavaroitus alueilla I ja II.
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
10.45
Vss-keskus: Ilmavaara ohi alueella III.Ilmavaroitus ohi I ja II alueilla.
11.36
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 12. Kaikkien Helsingissä Ankku-

-90rikadulle kutsuntaan menevien vss-miesten on otettava mukaansa keltai
nen vss-henkilökorttinsa ja esitettävä se kutsuntapaikalla olevalle
vss-keskuksen edustajalle.
Suojelujohtaja Stenij.
Massinen-Westerstrand.
11.54
11.56
12.15
12.48
13.59
14.22
15.00
15.03

15.21
15.35
16.07
16.15
16.18
16.25
16.28
16.30
16.33
16.50
16.55
16.58
16.59
17.00
17.01
17.08
17.30
17.31
18.56

Vss-keskus: Alueella III ilmahälytys, alueilla I ja II ilmavaroitus.
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus ja täh.: Ilmahälytys.
Täh. Lounaasta kuuluu tasaista jyrinää aivankuin ukkosta.
M
Luoteesta kuuluu jyrinää.
"
Lännestä kuuluu ampumista.
"
Lännestä kuuluu lentokoneen surinaa.
Täh. ja vss-keskus: Ilmavaara ohi.
Vss-keskus: Alueille II ja III jää ilmahälytys.
Ilmoitettu lohkoryhmään ettei alueellamme tapahtunut mitään ja että
sireeni toimi.
Pommisuojassa oli 146 vierasta henkeä.
Vss-keskus: Alueella II ilmavaara ohi, alueelle III jää ilmavaara.
- ” Alueella III ilmavaara ohi.Kaikilla alueilla ilmavaara ohi.
Täh. ja vss-keskus: Ilmahälytys kaikilla alueilla.
Täh. Kuusi konetta etelästä länteen.
Koneita ei näy, ainoastaan paksu juova.
Täh. Ei mitään kuulu eikä näy, koneet korkealla.
"
Kuuluu muutamia konekiväärin laukauksia.
"
Lännestä voimistuvaa surinaa.
"
Etäämpää kuuluu muutamia laukauksia.
"
Surinaa lännestä.
"
Suoraan pohjoisessa Stadionin päällä yksi pakokaasujuova, otak
suttavasti hävittäjä.
”
Koneet aivan yläpuolella oman savuverhonsa peitossa, kuuluu voi
makasta surinaa.
"
4 konetta näkyvissä yläpuolella, voimakasta ampumista.
”
edelleen voimakasta ampumista.
"
Suomenlinnassa ammutaan voimakkaasti, koneet menossa etelään, ko
neita ei näy ainoastaan juovat.
"
5 konetta menossa etelään, koneita ei näy ainoastaan juovat.
Täh. ja vss-keskus: kaikilla alueilla ilmavaara ohi.
Lohkoryhmään ilmoitettiin, että sireeni toimi ja mitään ei tapahtunut.
Pommisuojassa oli 49 vierasta.
L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma N:o 92. Koska yleisissä väestösuojissa on ollut liikkeellä taskuvarkaita, ilmoittaa vss-keskus,
että rikospoliisin puhelinnumero myöskin hälytysten aikana on
506. Järjestyspoliisin puhelinnumero 505. Jos varkaudesta teh
dään ilmoitus, on tästä heti tiedoitettava rikospoliisille ja
yleisö estettävä poistumasta ennenkuin poliisi on tullut paikal
le ja antanut siihen luvan.
Ins. Eino Kajaste.
Visanko-Westerstrand.
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0.15
6.45
8.15
10.39
10.47
11.01
11.04
11.19
11.20
11.32
11.38
11.50

13-05

14.45

16.37
16.50
19.30
20.20
22.35

22.40

-40.
Täh.: Munkkiniemen valo näkyi taas.
Täh.: Kaakosta kuuluu laukauksia.
Sireeni n:o 55 toimi. Ilmoitettu lhr:ään.
Vss-keskus: III alueella ihl, I ja II alueella ivr. I ja II alueella ei
käytetä sireenejä.
Vss-keskus: II ja III ihl, I:llä ivr. I:llä ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: Kaikilla alueilla ihl.
Voimakas surina aivan yläpuolelta, muuta ei näy mitään. Surina menee
etelään päin. (Täh.)
Vss-keskus: I:llä välitön ivro. Työskentelyä voidaan jatkaa. Sireenejä
ei käytetä.
Täh. Ei näy eikä kuulu mitään.
Vss-keskus: Kaikilla alueilla ilmavaara ohi.
Suojassamme oli 51 vierasta henkilöä.
Ilmoitettiin lhr:ään. ettei alueellamme tapahtunut mitään erikoista
ja että sireenit toimivat.
L o h k o r y h m ä : sanoma n:o 22
Kapteeni Kaski komennetaan vuorokaudeksi erikoistehtäviin. Il
moittauduttava Helsingin Vss-keskukseen 3/3-40 klo 16.
Yrjö Ahonen
Niinivaara-Vesikari
L o h k o r y h m ä : sanoma n:o 23
Kapteeni V. Kaski komennetaan 4/3-40 Töölön lhr:n käyttöön.
Ilmoittauduttava lhr:ään klo 12.
Sjl. johtaja Stenij
Niinivaara-Vesikari
L o h k o r y h m ä : sanoma n:o 24
Lohkoa kehoitetaan laittamaan luettelo kaikista niistä muodos
telmiin kuuluvista henkilöistä - enintään 1/3 muodostelmia, joilla
on mahdollisuutta tulla sunnuntaina 3/3-40 klo 19 lhr:ään — kat
somaan villin lännen elokuvaa. Ovirahan suhteen viittaamme sano
maamme 25/2-40. Huom. Luettelon teko vapaaehtoinen.
Ojanne-Vesikari
Vss-keskus: alueella III ihl. Alueilla I ja II ivr. Alueilla I ja II
ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: alueella III ivo. alueella I ja II ivro. Alueella I ja II
ei käytetä sireenejä.
Jälleen näkyi Munkkiniemen valo.
Täh. Koillisesta jymähti neljä kertaa.
Täh. Suunnasta 55 näkyi kirkas valo. Näkyi n. 3-4 sek. Ilmoitettu ri
kospoliisille.
Vss-keskus: Koesoitto. Mahdollisesta epäkunnosta ilmoitettava Vss-keskukseen lohkoryhmien kautta.

4.III.40
0.20
7.16

Täh.: kaukaista jyskettä, suuntaa vaikea määritellä.
Vss-keskus: Alueella III ilmahälytys, alueella I ja II ilmavaroitus,
joilla ei käytetä sireenejä.

7.25

Vss-keskus: Alueella II ilmahälytys.

7.44

Vss-keskus: Alueilla II ja III ilmavaara ohi, alueella I ilmavarootus
ohi. Sireenejä ei käytetä.

8.08
12.10

15.50

15.59

18.43

-92Lähetti ilmoittanut lohkoryhmään, että sireeni 55 toimi.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 10.
Rakennusmestareille. Insinööri Granqvistin tänään antaman
toistetun määräyksen johdosta ilmoitan, ettei lohkoissa saa suorit
taa rakennustöitä muiden kuin hänen määräyksestään. Helmikuun 12
p:nä asiasta annettu kirjallinen määräys on siis edelleen voimassa.
H.A. Relander.
Karjalainen-Koivisto.
Puhelinsanoma N:o 3. Stadionin lohko.
Stadionin lohkon muodostelmien henkilölukumäärä, joka majoi
tetaan Töölöntorin lohkoon:
Toimisto: 1 mieshenkilö omalla vuoteella
2
-"ilman vuodetta
2 naishenkilöä omalla vuoteella
2
-"ilman vuodetta
Tiedusteluryhmä:
1 mieshenkilö omalla vuoteella
1
-"ilman vuodetta
2
-"ilman vuodetta
Ensiapuryhmä:
4 naishenkelöä omalla vuoteella
2
-"ilman vuodetta
Talousryhmä:
2 naishenkilöä omalla vuoteella
1
-"ilman vuodetta
Puhdistusr;
yhmä:
6 mieshenkilöä ilman vuodetta
Korjausryhmä:
18 mieshenkilö*l ilman vuodetta.
Suojelujohtaja Therman.
Kastegren-Horstila.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 18.
Lohkon on tänä iltana klo 22 mennessä ilmoitettava lohkoryhmälle
kuinka paljon polttoainetta on hankittu sotatilan aikana
a) vss-keskuksen toimesta
h) lohkon toimesta, minkä paikkojen lämmittämiseen sitä on tar
vittu ja kuinka paljon ja mihin paikkoihin tästedes tarvitaan
polttoainetta.
Suojelujohtaja Stenij.
Helohonka-Horstila.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 22.
Lohkot saavat vielä tiistaina 5.3. klo 16-17 lähettää muodostel
miensa jäseniä sotasaalisnäyttelyyn sellaiset määrät kuin lohkoryhmän puhelinsanoma N:o 14 25.2.40 on ilmoitettu kullekin
lohkolle.
Suojelujohtaja Stenij.
Massinen-Ståhlberg.

19.35

Vastaus lohkoryhmän puhelinsanomaan N:o 18.
a) ei ole tullut vss-keskuksen kautta mitään polttoainett.

-93b) 1.3.40 asti on Ammattienedistämislaitos hankkinut polttoaineen ja
ja maksanut 1/3 polttoainelaskusta.
1.3.40 lähtien sisältyy polttoainekulumme vuokraan.
Suojelujohtaja Berg.
Täh.: kuului kolme tykinlaukausta.
10.55
5.III.40
Vss-keskus: alueella II ilmavaroitus. Sireenejä ei käytetä.
7.57
Ilmoitettu lohkoryhmään, että sireeni 55 toimi.
8.07
Vss-keskus: alueella II ilmavaroitus ohi. Sireenejä ei käytetä.
8.20
Vss-keskus: II alueella ilmahälytys, I ja III alueilla ilmavaroitus.
10.00
Sireenejä ei käytetä.
Täh. ja vss-keskus: Ilmahälytys alueilla I ja III.
10.08
Täh.:
Voimakasta lentokoneen surinaa ja ampumista Malmilta, idästä.
10.13
Vss-keskus ja täh.: Ilmavaara ohi kaikilla alueilla.
10.23
Ilmoitettiin lohkoryhmään, ettei mitään tapahtunut ilmahälytyksen
10.25
aikana.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 15.
13.55
Muodostelmien suojeluhenkilöställe jaettujen keltaisten vssmerkillä varustettujen käsivarsinauhojen on tästä lähtien oltava
kiinnitettyinä vasempaan hihaan siten, että nauha on vastaavalla
kohdalla kuin armeijassa valkoinen käsivarsinauha. Nauha ei siis
saa olla hihan alaosassa eikö myöskään kyynärtaipeessa vaan niin
ylhäällä kuin mahdollista. Puhtaita nauhoja vss-keskuksessa täs
tä lähtien leimattaessa lyödään leima vss-merkin etupuolelle,
jotta se näkyy parhaiten. Likaisia ja leimaamattomia nauhoja ei
saa käyttää.
Suojelujohtaja Stenij.
Vikberg-Oksanen.
Täh.: luoteesta kuului laukaus.
14.30
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 17.
15.15

16.45

Lohkojen suojelujohtajille.
Lohkojen on 6.3.40 klo 10 mennessä kirjeellisesti ilmoitettava
lohkoryhmälle;
1) missä ja kuinka monta aseistettua vss-vartiomiestä on lohkon
alueella
2) mitä erikoisohjeita on annettu k.o. vartiomiehille (tehtävä,
pidetäänkö ase ladattuna, montako patruunaa on annettu vartiomiehelle j.n.e.)
3) luettelo lohkossa k.o. vartiointiin käytettävistä aseista,
jolloin mainitaan aseen numero, malli, omistaja ja onko aseen
kantoon hankittu a.o. lupatodistus.
Käskystä toimisto I päällikkö
Kapteeni Kaski.
Merikanto - Horstila.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o21. Rakennusmestareille.
Kaikkien työmailla olevien koneenkäyttäjien, jotka joutuvat kut
suntaan, olisi käännyttävä rakennustoimistossa insinööri Starckin
puoleen saadakseen häneltä todistuksen, jonka avulla mahdollisesti
saisivat vapautuksen sotapalveluksesta.
Insinööri H.A. Relander.
Merikanto-Oksanen.
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22.17

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 23. Rakennusmestareille.
Luettelo laadittava työmiehistä, jotka rakennusmestarien mielestä
voidaan luovuttaa työvelvollisuustyöhön. Luettelo laadittava huo
men aamupäivään mennessä.
H.A. Relander.
Merikanto - Oksanen.
Täh.: 3 heikkoa laukausta idästä, tuntui taskuaseen laukaukselta ja ai
van läheltä.

6.III.40.
Lähetti kävi Lhr:ssä ilmoittamassa, että sireeni 55 toimi.
8.10
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N: o 8.
14.30
Tämänpäiväisissä pääkaupungin lehdissä on helsinkiläisten lasten
vanhempien ja holhoojien kehoitettu t.k. 15 p:ään mennessä ilmoit
tamaan a.o. suojelulohkon toimistoon jälkeen vuoden 1925 sekä en
nen v. 1939 syntyneiden lasten täydellinen nimi, syntymävuosi sekä
paikka. Lisäksi tulee ilmoituksessa mainita syy miksei lasta voida
siirtää kaupungista. Lohkojen tulee a.o. lohkoryhmien kautta lä
hettää kootut luettelot sellaisinaan Vss-keskukselie t.k. 17:nteen
päivään mennessä.
Kapteeni Kaski.
Wikberg-Vesikari.
20.22
Täh.: Valonheittäjä Vesilinnan suunnalla 3 kertaa.
Ilmoitettu edell. rikospoliisille.
20.23
20.26
Sama ilmoitettu myös Vss-keskukseen. He epäilevät sen olevan valomerkkien
kokeilua.
21.38
L o h k o r y h m ä : Sanoma N: o 13. Lohkojen on joka aamu klo 8:aan
mennessä ilmoitettava edellisenä päivänä muodostelmistaan eronnei
den miesten täydellinen nimi ja syntymäaika. Lohkoon liittyneistä
miehistä on samalla ilmoitettava lisäksi: asevelvollisuusluokka,
sotilasarvo, erikoiskoulutus, sotilaspiiri, vss-tehtävä ja onko
aikaisemmin saanut vapauktuksen. Ilmoitus on annettava puhelinsanomana eikä määräaikaa saa ylittää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä
sammutus- eikä kaupungin korjausmuodostelmista. Töölöntorin vastattava Stadionin ja Seurasaaren puolesta.
Sjl. johtaja Stenij.
Massinen-Westerstrand.

Tähän päättyy lohkon toiminta Töölöntorin nimellä ja jatkuu yhdyttyään Stadion- ja Seurasaaren-lohkoihin nimellä
POHJOIS-TÖÖLÖN LOHKO.

- 95 -

S O T A P Ä I V Ä K I R J A

7.III.1940 - 30.III.1940.

P o h j o i s - T ö ö l ö n

l o h k o .

7.III.1940.
7.45
Puhelinsanoma lhr:ään, liittyy lhr:n puhelinsanomaan n:o 13, 6.3.40.:
Töölöntorin lohko ilmoittaa seuraavista muutoksista muodostelmissaan:

8.10
10.30

17.45

Eronnut: Auvinen. Esa synt. 6/7 1920.
Liittynyt: Jäderholm, Gunnar Valfrid synt. 1894, Asevelvollisuusluokka:
nostoväen II, Sotilasarvo: ei ole, Erikoiskoulutus: ei ole, Sotilaspiiri:
Helsingin sot.piiri. Täydellisesti vapautettu, Vss-toimi: pelastusryhmän
jäsen.
Stadion ja Seurasaaren lohkoissa ei ole tapahtunut muutoksia.
Vesikari-Karjalainen.
Lähetti ilmoittanut lhr:ään, että sireeni n:o 55 toimi.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 9.
Palveleeko lohkossa Erkki Tauramo niminen nuorukainen. Myönteisessä
tapauksessa ilmoitettava heti Töölön lohkoryhmään.
Käskystä Kapt. Kaski.
Merikanto-Koivisto.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 13.
Vss-keskus tiedoittaas päivämäärällä 10.III.40. otetaan käytäntöön
uudet ruokaliput, jolloin tähän asti käytössä olleita ruokalippuja
ei enää saa käyttää. Tämän johdosta on lohkojen 10.III.40. klo 16
mennessä tehtävä tilitys ja palautettava mahdollisesti ylijääneet
liput lhr:lle.
Suojelujohtaja res.ins.luutn. Stenij.
Karjalainen-Koivisto.

8.III.40.
7.35 Ilmoitimme lhr:ään, ettei Töölöntorin, Stadionin eikä Seurasaaren lohkois
ta ole eronnut eikä liittynyt ketään.
8.10
11.30

Laipio-Oksanen.
Lähetti Ahonen ilmoittanut lhr:ään että sireeni n:o 55 toimi.
Täh.: Munkkiniemen suunnalta kuuluu ampumista.
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14.16
L o h k o r y h m ä :

14.32
15.15

17.30

17.40

Puhelinsanoma n:o 7. Rakennusmestareille.
Ins. Granqvistin määräyksestä ei tilauksia, jotka koskevat sellai
sia tarveaineita, mitkä Vss-keskus maksaa, saa kirjoittaa Katura
kennusosaston tilauslapuille.
Ins. H.A. Relander.
Visanko-Horstila.
Edellinen tiedoitus toimitettiin edelleen Stadion ja Seurasaaren lohkoi
hin.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 8.
Ilmoitettava lhr:lle tänään ennen klo 18 missä Yrjö Aarne Kuitunen
synt. 1923 on Vss-tehtävissä.
Vss-keskus tiedustaa montako lottaa 8.3.40 on lohkon alueella muonitusvahvuuksissa:
1. lääkintätehtävissä (ensiapuasemat ja kaasupuhdistusasemat huomi
oonottamatta)
2. tähystäjinä.
3. kanslialottina tai puhelinpäivystäjinä.
4. muonittajina.
Vastattava lhr:lle 9.3.40 klo 6 mennessä.
Helohonka-Vesikari.
Puhelinsanoma lhr:lle, liittyy lhr:n puhelinsanomaan n.O 8.:
Töölöntorin lohko ilmoittaa, että muodostelmissamme ei ole Yrjö Arne
Kuitusta.
Vesikari-Vikberg.
Ilmoitettu Vss-keskukseen, että Pohjois-Töölön lohkossa ruokailevien
kaupungin miesten lukumäärä on 52.
Vesikari-Toivonen.

18.00

L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 15. Lohkoille:
Tästä lähtien on kaikki tavaratilaukset yleisiin väestösuojiin teh
tävä yleisten väestösuojien tarkastajalle sk.ups. Saastamoiselle
Helsingin Vss-keskukseen puhelimella 32562.
Helsingissä 8.3.40.
Sk.ups. J. Saastamoinen.
Yleisten väestösuojien tarkastaja.
Karjalainen-Vesikari.

18.45

Puhelinsanoma lhr:lle, liittyy lhr:n puhelinsanomaan n:o 9.:
Pohjois-Töölön lohko ilmoittaa, että meille on:
1. lääkintälottia 6,
2. tähystäjälottia 12,
3. kanslialottia 8,
4. muonituslottia 7.
Vesikari-Karjalainen.
Täh.: Lännestä päin kuuluu jymähdyksiä.

21.37
9.III.40.

5.04 Puhelinsanoma lohkoryhmään: Pohjois-Töölön lohko ilmoitta seuraavista
muutoksista 8.3.40.:
Eronnut: Ent. Töölöntorin lohkosta: Aarnio. Hilja synt. 22/12 1895.
Ent. Stadion lohkosta: Hietaranta, Lauri, synt. 11/12 1905.
Henilä, Vidar Olof, synt. 18/11 1908 ja Innamo, Alvar Veikko
Rafael synt. 21/4 1904.
Liittynyt: Oksa, Harry synt. 1923 tiedusteluryhmään ja Sgobba, Maria synt.
10/6 1923 pelastusryhmään.
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Entisessä Seurasaaren lohkossa ei ole tapahtunut muutoksia.
5.04
V ikberg-Jalava.
7.45
8.08
8.14
8.28
8.33
8.36
8.45
9.38

10.33
10.50

Vss-keskus: Alueella III ivr. Sireenejä ei käytetä.
Serlachius ilmoittanut lhr.ään, että sireeni n:o 55 toimi.
Vss-keskus: Alueella III ihl, I ja II ivr. Ei käytetä sireenejä alueilla
I ja II.
Vss-keskus: Ihl II alueella.
Ilmahälytys kaikilla alueilla (täh. ja Vss-keskus).
Täh.: Ääretön sumu, ei näe mitään.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja 8.46 Täh.)
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 13. Rakennusmestareille.
Työläisten pyytäessä tlinsä astuakseen sotapalvelukseen ei heidän
tililappuun saa merkitä "lopputili" omasta pyynnöstään tai muusta
sellaisesta, vaan tili määrätyltä ajalta ja ilmoitus siitä, että
hän joutuu sota- tai työpalvelukseen.
Ins. H.A. Relander.
V isanko-Oksanen.
Puhelinsanoma n:o 1.: Lhr:n puhelinsanoma n:o 13 annettu Stadionin lohkoon
Oksanen-Typpi.
Puhelinsanoma n:o 2: Lhr:n puhelinsanoma n:o 13 annettu Seurasaaren loh
koon.
Oksanen-Antin.

13.28

14.53
14.59
15.13

15.45

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 16.
Sunnuntaina t.k. 10 päivänä jätettävät vahvuusilmoitukset ovat laa
dittava uutta lohkojakoa silmällä pitäen. Huomattakoon, että eaasemien vahvuusilmoitukset laatii tri Hisinger.
Sjl. johtaja Stenij.
Helohonka-Westerstrand.
Vss-keskus: Ihl III, ivr I ja II.
Vss-keskus: Ihl. II.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 23.
Lohkojen on alueellaan tehostettava ikkunan pimennyksen valvontaa.
Rikkomuksen ilmetessä on viipymättä lhr:n kautta Vss-keskukselle
ilmoitettava syyllinen nimi ja osoite sekä tapauksen näkijät mah
dollista syytteen nostamista varten.
Sjl.johtaja Stenij.
Helohonka-Ståhlberg.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 24.
Lohkojen on tänään ja huomenna asettava liikkuvia partioita jotka
tarkastavat kaikki alueella liikkuvat keltaista Vss-nauhaa kantavat
henkilöt, onko nauha varustettu Vss-keskuksen leimalla ja kiinni
tettyinä oikealla tavalla sekä onko henkilöllä keltainen Vss-henkilökortti. Ilman korttia olevien tai omatekoisten leimattomien nau
hojen kantajan nimet on otettava muistiin ja ilmoitettava lhr:ään
11/3 klo 12. Likaisista tai väärinkiinnitetyistä nauhoista on kan
tajalle huomautettava. Huomattava, että sanomalehtimiehillä on oi
keus erikoisen keltaisen käsivarsinauhan käyttöön.
Sjl. johtaja Stenij.
Merikanto-Ståhlberg.
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15.59
16.20

Vss-keskus: II ja III ivo. I ivro. Alueella I ei käytetä sireenejä.
L o h k o r y h m ä : Sanoma n:o 26.
Pohjois-Töölön lohkon suojelujohtajalle: Helsingin Vss-päällikkö
on suostunut Pohjois-Töölön lohkon sjl.johtajan apulaisen anomuk
seen saada hoitaa Moottoriajoneuvon—ottolautakunnan 1/C tarkastus
elimen päällikön virkaa Vss-tehtävän ohella. Insinööri G. Gratschow
hoitaa kyseessä olevan henkilön poissa ollessa sjl.johtajan apulai
sen tehtäviä.

Sjl. johtaja Stenij.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 27.
Pohjois-Töölön lohkon sjl. johtajalle: Helsingin Vss-päällikkö
ei ole katsonut olevan syytä suostua Pohjois-Töölön lohkon esityk
seen saada käyttää henkilöautoa Opel A 5812 Vss-tehtäviin.
Sjl. johtaja Stenij.
Merikanto-Ståhlberg.
17.30

17.40
17.50

L o h k o r y h m ä :

Puhelinsanoma n:o 28.
Tästä illasta lähtien tehdään merkkivaloilmoitukset suoraan Vsskeskukselle ilman lhr:n välitystä. Ikkunavalot taasen ilmoitetaan
Lhr:lle. Merkkivalo- ja lentokoneilmoituksia varten jaetaan lhr:n
toimistossa erikoiskaavakkeita. Kultakin tähystyspaikalta on lähe
tettävä 1 henkilö niitä noutamaan ja henkilökohtaisia ohjeita saa
maan mieluimmin jo tänä iltana ennen klo 20. Huomispäivän tullessa
on etukäteen sovittava kanssani ajasta.
Sjl. johtaja Stenij.
Merikanto-Koivisto.

Ilmoitettu edellinen Seurasaaren lohkoon.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 29.
Lohkojen on järjestettävä majapaikoissan tarkastus vaatetäin mahdol
lisen esiintymisen selvittämiseksi. Tehtävä on uskottava sopivan
henkilön huoleksi. Jos jossakin henkilössä todetaan (esim. kauluksen
sisäpuolella olevista merkeistä, saivareista y.m.) täitä olevan, on
siitä kiireesti ilmoitettava lhr:lle. Asia on tärkeä, koska vaatetäi
on pilkkukuumeen levittäjä.
Sjl. johtaja Stenij.
Helohonka-Koivisto.

10.III.40.
5.50

8.06
13.00
13.ll
14.05
14.06
14.07
14.07

Puhelinsanoma lhr:ään: Pohjois-Töölön lohko ilmoittaa seuraavista muutok
sista 9.3.40.: Eronneet ent. Stadion lohkosta: Marttila, Kaarlo synt.
12/8 1908. Ent. Töölöntorin ja Seurasaaren lohkoissa ei ole tapahtunut
muutoksia.
Westerstrand-Massinen.
Ilmoitettu lhr:ään, että sireenit n:o 55, 56, 57, 61, 88 ja 90 toimivat.
Vss-keskus: I ja II ivr., III ihl.
Vss-keskus: I varoitussireenejä ei käytetä. II ja III ihl.
Vss-keskus: Alueella I ivr, sireenejä ei käytetä. II alueella ivo, III
ihl.
Vss-keskus: (korjaus edelliseen) alueella II ivro, alueella III ihl. Aluelle I jää ivr. Alueilla III ja I ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: III alueella ivro, I alueella jää ivr. Ei käytetä sireenejä
I alueella.
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14.11
Vss-keskus: I:llä ivro, sireenejä ei käytetä.
14.50
Vss-keskus: I ja II alueella ivr, sireenejä ei käytetä; III alueella ihl.
Ilmahälytys alueilla I ja II (Vss-keskus ja täh.)
14.55
15.14
Täh.: Suunnalta 55 konekiväärin ampumista.
Täh.: Kolme lentokonetta suunnassa 50 matkalla pohjoiseen. Lentävät kovin
15.25
matalalla.
15.28
Täh.: Koneet luultavasti hävittäjiä - kääntyvät pohjoiseen - eivät näy
enää.
Täh.: Suunnasta 7 pommitusta n. 23 km:n päässä.
15.33
16.42
Vss-keskus: Alueilla I ja III ivo. Ivr. edelleen molemmilla.
16.46
Vss-keskus: Alueella II ivo, Alueilla I ja III edelleen ivr.
16.48
Ilmahälytys. (Vss-keskus ja Täh.)
16.58
Ilmavaara ohi alueella I. (Vss-keskus ja Täh.) Alueella III ivro.
Ilmoitimme lhr:ään, että kaikki muut sireenit toimivat, paitsi n:o 61,
17.14
joka ei antanut viimeisen hälytyksen aikana ivo-merkkiä. Alueellamme ei
tapahtunut mitään erikoista.
17.16
Vss-keskus: Alueella I ilmavaroitus. Sireenejä ei käytetä.
17.30
Vss-keskus: Alueella I ilmavaroitus ohi. Sireenejä ei käytetä.
11.3.40.
Vss-keskus: Alueella III ilmahälyytys. Alueilla I ja II ilmavaroitus.
7.22
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
7.24
Tähystäjä ja Vss-keskus: Ilmahälyytys alueilla I ja II.
Vss-keskus:
Alueella II ilmavaara ohi, II ilmavaroitus edelleen.
7.25
7.48
Vss-keskus: I ja III edelleen ilmahälyytys.
Täh.: ilmavaara ohi.
7.50
Vss.-keskus: Alueilla I ja III ilmavaara ohi, alueella II ilmavaroitus
7.51
ohi. Alueella II ei käytetä sirrenejä.
8.00
Ilmoitettiin lohkoryhmään. että kaikki sirrenit toimivat ja alueellamme
ei tapahtunut mitään.
Vss-keskus: Alueella III ilmavaara ohi, alueilla I ja II ilmavaroitus ohi
8.05
Alueilla I ja II ei käytetä sirrenejä.
8.12
Lohkoryhmille ja lohkoille: Aikaisemman ihl:n takia ei tänään klo 8 ollut
sireenien kokeilua.
Suojahuoneessa oli hälyytyksen aikana 78 vierasta(Aholainen).
8.13
9.00
Vss-keskus: Alueella III ilmahälyytys, alueilla I ja II ilmavaroitus.
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
9.40
Vss-keskus: Alueella III ilmavaara ohi, alueilla I ja II ilmavaroitus ohi
Alueilla I ja II ei käytetä sireenejä.
9.50
Ilmoitettu puhelinsanoma Seurasaaren asemalle: Sireenien tarkkailu sekä
hälytysraportti on tästä lähtien ilmoitettava Pohjois-Töölön lohkoon.
Suojelujohtajan apulainen Berg
Koivisto-Federley
11.04
Vss-keskus: Ottakaa vastaan seuraava puhelinsanoma N:o 306 Lohkoryhmien
ja lohkojen suojelujohtajille:
Lohkoryhmien ja lohkojen (lohkoryhmien kautta) on 13.3.40 klo 12 :een
mennessä toimitettava Vss-keskukseen kirjalliset luettelot, joista ilme
nee :
1. Lohkoryhmien ja lohkojen kaikki nykyiset puhelimet osoitteineen koh
dassa 2 mainittuja lukuunottamatta.
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2.

11.15
12.10
12.15
12.22
12.25

12.55
12.51
13.15
13.28
14.00
14.09
14.30
14.35
14.42
14.42
15.09
15.09
15.12
16.08
16.42
16.45
16.45
17.07
17.17
17.55
17.57
18.20

Tähystysasemien puhelimet sekä suorat että induktoripuhelimet tahi
vastaavat osoitteineen.
3. Mahdollisesti tarvittavat uudet puhelimet osoitteineen.
4. Mahdollisesti vapautuvat puhelimet osoitteineen.
Kohdassa 4 mainittuihin puhelimiin nähden on ilmoitettava ovatko
ne Vss-leskuksen tai ellei, kuka on luovuttanut ne Vss-keskuksen käyt
töön.
Vss-keskus: alueilla I ja II ilmavaroitus. Ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: III ihl, I ja II edelleen ivr. I ja II ei käytetä sireenejä
Ilmahälytys (Vss-keskus Ihl kaikilla alueilla).
Täh.: Suunnasta 51 lentokoneen surinaa.
Puhelinsanoma n:o 4 annettu lhr:ään.: Pohjois-Töölön lohkolla on ollut
4 partiota liikkeellä tarkastamassa käsivarsinauhoja ja henkilökortte
ja 9. ja 10 p:nä maaliskuuta eikä havainnut mitään muistuttamista.
Sjljohtaja Therman.
Komonen-Merikanto.
Täh.: Pohjoisesta noin 50 km. päästä kuuluu pommitusta.
Täh.: Suunnasta 25 kuului kumea jymähdys. Samoin suunnasta 50.
Ilmavaara ohi (Vss-keskus ja täh.)
Ilmoitettu lhr:ään, että sireeni 61:stä emme saaneet tietoa, mutta että
muut sireenit toimivat. Mitään ei alueellamme tapahtunut.
Vss-keskus: I ivr. Sireenejä ei käytetä.
Ilmahälytys. (Vss-keskus ja täh.)
Ilmavaara ohi. (Vss-keskus ja täh.)
Ilmoitettiin lhr:ään, että sireenit toimivat ja että alueellamme ei
tapahtunut mitään.
Ilmahälytys.
Vss-keskus: II ja III ivr, ei käytetä sireenejä.
Ilmavaaraohi.
Vss-keskus: II ja III ivro.
Ilmoitettu lhr:ään, että sireenit toimivat eikä alueellamme tapahtunut
mitään.
Ilmahälytys.
Täh.: Etelästä suunnasta 52 kuuluu it.-ammuntaa ja lentokoneen surinaa.
Täh.: Surinaa summasta 29. Sumua.
Täh.: Surina häipyy kauemmaksi.
Ilmavaara ohi.
Ilmoitettu lhr:lle että kaikki muut sireenit paitsi n:o 61 toimivat.
N:o 61 antoi ensin ivo merkin. Mitään ei alueellamme tapahtunut.
Vss-keskus: ivr III alueella. Sireenejä ei käytetä.
Vss-keskus: Ihl III, ivr I ja II. I ja II ei käytetä sireenejä.
Vss-keskus: III ivo, I ja II ivro. I ja II ei käytetä sireenejä.

12.III.40.
Ilmoitettu lhr:ään että muut sireenit toimivat paitsi n:o 61.
8.04
L
o h k o r y h m ä : Vss-keskuksen sanomassa n:o 506 11/3-40 määrätyt
11.47
tiedot puhelinnumeroista on saatettava lhr.n toimistoon 13/3 en
nen klo 10., jotta lhr. ehtisi käsitellä ne ja saattaa ne Vsskeskukseen klo 12.
Sjl. johtaja Stenij.
Merikanto-Typpi.
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12.III.40.
12.24

15.42
16.02
16.o3
16.12
16.15
16.40

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 10.
Nostoväen III:nteen luokkaan kuuluvien v.1920 syntyneitten
on tänään 12/3 -40 ilmoittauduttava Vss-keskukseen.
Käskystä kapt. Kaski.
Vikberg-Konttinen
Ilmahälytys. ( Vss-keskus ja täh.)
Ilmavaara ohi.(Täh.)
Vss-keskus: Alueilla I ja II ivo, alueelle III jää ihl.
Ilmoitettiin Ihr:ään, että kaikki sireenit toimivat ja että alueel
lamme ei tapahtunut mitään.
Vss-keskus: Alueella III ivo.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 17.
Lohkojen on 12/3 -40 klo 20 mennessä ilmoitettava kaikkien
lähettiensä lukumäärä.
Käskystä: Kapt. Kaski
Nurmi-Kastegren

13.III.40.
8.08
Ilmoitettu Ihrsään, että kaikki muut sireenit toimivat paitsi n:o56.
9.20
Ilmoitettu lhr:ään, että sireeni n:o 56 toimi.
15.10
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 12.
Lohkojen on koottava alueellaan toimineiden entisten lohkojen
leimasimet ja lähetettävä ne vaihdettavaksi Ihr:ään, jolloin
saavat uuden leimasimen, jota käytetään tästä alkaen.
Sjl.johtaja Stenij.
Kelohonka - Koivisto
12.00

Radiossa ilmoitettiin, että on solmittu rauha Neuvostoliiton kanssa.

16.37

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 13. Lohkojen suojelujohta
jille:
Helsingin Vss-päällikkö käskee lohkoja jatkamaan kaikkia
Vss-toimenpiteitä entiseen tapaan.
Käskystä: Kapt. Kaski
Vikberg-Typpi
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8.12
Ilmoitettu lhr:ään, että muut sireenit paitsi 56 toimivat.
9.37
Ilmoitettiin, että sireeni 56 on taas kunnossa.
11.22
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 4. Rakennusmestareille.

Teknillisen toimiston alaiset työläiset (sekä korjausryhmien
että teknillisten laitosten) vapautetaan yhteismajoituksesta
14/3 -40 klo 15:stä lähtien. Samalla huomautetaan siitä, että
vapaa muonitus kuuluu ainoastaan majoitetuille. Tästä huolimatta
kuuluvat asianomaiset Vss-joukkoihin ja heidän on käytettävä
Vss-nauhaa siksi kunnes toisin määrätään.
Ojanen-Oksanen
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma n:o 5.
Puhtaanapitolaitoksesta Vss-puhdistusryhmiin määrätyt miehet va
pautetaan yhteismajoituksesta 14/3 -40 lähtien. Samalla huomau
tetaan siitä, että vapaa muonitus kuuluu ainoastaan majoitetuille
Tästä huolimatta kuuluvat asianomaiset Vss-joukkoihin ja on hei
dän käytettvä Vss-käsivarsinauhaa siksi kunnes toisin määrätään.
Käskystä: Kapt. Kaski
Vikberg-Typpi

13.13

15.20

17.38

16.05

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 7V. 1925-39 syntyneiden lasten luettelointia mahdollista pakkoevakuoimista varten ei toistaiseksi jatketa.
Käskystä: Kapt. Kaski
Massinen-Kastegren.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 11.
Senjohdosta että lämmitys ja vartiointi lopetetaan yleisissä
väestösuojissa 15/III-40 on lohkojen mainittuna päivänä alueel
laan olevista yleisistä väestösuojista poistettava kalusto, kuten
ea-laatikot, lyhdyt y.m. irtain sekä jäljellä olevat polttoaineet.
Näistä kirjoitetaan kaksi luetteloa, joista toinen jää lohkoomme,
toinen lähetetään yleisten väestösuojien tarkastaja Saastamoi
selle Vss-keskukseen.
Käskystä: Kapt. Kaski.
Merikanto-Kastegren.
Uudenmaanläänin vss-tarkastajan puhelinsanoma n:o 16. Uudenmaanläänissä
on valaistuksen säännöstelystä annetut määräykset muutettu siten, että
valaistukseen nähden paitsi mainosvalaistusta saadaan kaikkialla lää
nissä toistaiseksi palata rauhanaikaisiin olosuhteisiin.
Uudenmaanläänin vss-tarkastaja.
Ev.luutn. Erno.
Res.vänr. Lindholm-Aalto.

15.III.40.
8.10
10.40

Kaikki sireenit toimivat. Ilmoitettu lohkoryhmään.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 5. Lohkojen suojelujohtajille.
Vss-lääkärin vastaanotto suojelumuodostelmiin kuuluville joka ar
kipäivä, paitsi lauantaisin klo 14.30 - 15. Kaupungin Terveyden
hoitolautakunnassa Katariinank. 1
Luutn. S. Kaltamo.
Wikberg-Koivisto.
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11.33

12.30
14.06
16.III.40.
8.10
12.00

16.20

L o h k o r y h m ä: Puhelinsanoma N:o 6. Lohkojen suojelujohtajille.
Lisäys vss-keskuksen kirjelmään N:o 760, 14.III.40 siv. 1,
kohta 4: Vapaaehtoisiin suojelumuodostelmiin kuuluvia ---lomauttaa kaupunki muutamien---Sjl.johtaja Stenij.
Wikberg-Koivisto.
L o h k o r y h m ä : Sanoma N:o 8.
Koska sjl.muodostelmien henkilöille myöhemmin jaetaan to
distus siitä että ovat kuuluneet vss-muodostelmiin sodan aikana,
on kaikissa lohkoissa tehtävä luettelo näistä henkilöistä,
huomioonottaen myös erotetut. Luettelosta tulee selvitä hen
kilön täydellinen nimi, koska on muodostelmiin liittynyt,
koska eronnut ja mitä tehtävää hoitanut.
Sjl.johtaja Stenij.
Wikberg-Komonen.
Puhelinsanoma N:o 8 annettu edelleen Meilahden os.
Westerstrand-Antin.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o ll:Koskee varuslaatikoita.
Ilmoitettu lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
L o h k o r y h m ä : Lähettien päivärahojen maksamista varten tulee
lohkojen lähettää 16/3 klo 18 mennessä nimiluettelo läheteis
tään, johon on merkittävä päivämäärä, mistä lähtien lähetit
ovat olleet vss-palveluksessa. Jos joku lähetti eroaa ennen
k.o. palkkion maksamista, on se luetteloon merkittävä ja saa
hän nostaa palkkionsa vss-keskuksesta t.k. 18 p:n jälkeen.
Käskystä tsto I pääll.Kapt. Kaski.
Ojanne-Westerstrand.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 6.
Työpäälliköt ilmoittakoot l7/3 klo 18 mennessä lohkoryhmälle
maaliskuun alkupuoliskon aikana lohkoissa vapaaehtoisella
työskentelyllä saavutetut tulokset vss-tarkastajalle tehtävää
selostusta varten.
Käskystä Kapteeni Kaski.
Ojanne-Konttinen.

17.III.40.
Ilmoitettu lohkoryhmään: Muut sireenit toimivat, paitsi N:o 55, jos
8.15
ta toistaiseksi ei saatu selvää.
8.20
N.o 55 toimi myös. Ilmoitettu lohkoryhmään.
18.III.40.
8.13
Ilmoitettu lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
11.36

L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 5.
Vss-päällikön apulainen on hyväksynyt suojelujohtaja Tor
Thermanin eroanomuksen ja määrännyt suojelujohtajanapulaisen
Torsten Bergin Pohjois-Töölön lohkon suojelujohtajaksi. Mää
rään ent. Seurasaaren lohkon suojelujohtaja Martti Salmen toi
mimaan Pohjois-Töölön lohkon suojelujohtajan apulaisena.

14.43

L o h k o r y h m ä :

Sjl.johtaja Stenij.
Helohonka-Kastegren.
Puhelinsanoma N:o1O.

Lohkojen suojelujohtajien on huolehdittava, että vielä tämän
päivän kuluessa kaikki sairaaloista lainaksi saadut peitteet

14.48

17.54
21.00

19.III.40
8.10
10.18

16.15

17.21

20.III.40
8.10
12.21

- 104 luovutetaan tuberkuloosisairaalaan talouspäällikkö Väyryselle.
Kuitissa, joka laaditaan kahtena kappaleenaan mainittava, mistä
sairaalasta peitteet ovat. Kaupungin Terveydenhoitolautakunnasta
saadut peitteet palautetaan Katariinank. l:een. Kuljetuksesta
sovittava Lhr:n toimisto IV päällikön Olinin kanssa.
Käskystä Kapt. Kaski.
Merikanto-Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Lisäyksenä puhelinsanomaan N:o 535 ilmoittaa
vss-keskus, että luovutus koskee myös sairaaloista saatuja
patjoja ja tyynyjä.
Käskystä kapt. Kaski.
Merikanto-Vesikari.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma.
Malmilta lähtee lentokone länteen klo 17.55.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 16.
Vss-keskus tiedoittaa: 18.III.40 klo 24 jälkeen ei tähystyspaikkoja tarvitse pitää miehitettyinä.
Suojelujohtaja Stenij.
Ojanne-Koivisto.
Ilmoitettu lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 5.
Vss-keskus ilmoittaa, että Terveydenhoitolautakunnalta lai
naksi saadut peitehuovat on heti palautettava osoitteella
Katariinank. 1.
Käskystä tsto I pääll.Kapt. Kaski.
Nurmi-Typpi.
L o h k o r y h m ä: Puhelinsanoma N:o 8.
Ilmoitetaan että Stadionin tornin ja Kallion kirkon tähystä
jät jäävät edelleen majapaikkoihinsa, vaikka tähystäminen
torneissa lopetetaankin.
Sjl.johtaja Stenij.
Merikanto-Koivisto.
L o h k o r y h m ä: Puhelinsanoma N:o 10.Liittyy vss-keskuksen
sanomaan N:o 341.
Pyhäpäivien päivystykset on järjestettävä lohkon suojelujoh
tajan harkinnan mukaisesti siten, että aina on ainakin yksi
henkilö kerrallaan puhelimien luona. Sjl.johtaja tai hänen
määräämänsä päivystävän johtajan on lisäksi oltava aina pu
helimitse tavattavissa.
Sjl.johtaja Stenij.
Merikanto-Konttinen.
Ilmoitettu lohkoryhmään, että sireenit N:o 61, 57, 56, 55, 88 toi
mivat. N:o 90 jäi epäselväksi, koska ei kukaan ollut sitä kuunnellut
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 6.
Lukuisten yleisön taholta tulevien tiedustelujen johdosta,
jotka koskevat pimennys- ja suojalaitteita tiedoittaa Vsskeskus, että rakennusten ikkunoissa olevat pimennyspaperit
ja laudoitus saadaan poistaa, mutta on otettava talteen vas-
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niissä olevine välineineen entiseen kuntoon samoin ulko-ovien
ja porttikäytävien eteen rakennetut suojat. Suojahuoneita osoit
tavat kilvet kehoitetaan jättämään paikoilleen.
Luutn. Stenij.
Massinen-Kastegren.
15.25 L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 7.
Lohkojen lopettamisen vuoksi kehoitetaan lohkoja luetteloimaan
jälelläolevat n.s. rautaiseen annokseen kuuluvat elintarpeet
samoinkuin niiden hallussa oleva sokeri ja toimittamaan luet
telot lohkoryhmään 21.3.40 klo lO.een mennessä. Kysymyksessäolevat elintarpeet tulee kaupungin elintarvekeskus ottamaan hal
tuunsa.
Käskystä kapt. Kaski.
Massinen-Oksanen.
18.50 L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 3. Lohkon suojelujohtajalle.
Lohkoille ilmoitetaan, että niiden toiminta keskeytetään tois
taiseksi tämän kuun 30 päivään mennessä.
Sjl.johtaja Stenij.
Wikstedt-Konttinen.
21.III.40
8.06
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
22.III.40
8.10
23.III.40
8.06
24.III.40
8.10
25.III.40
8.07
12.14

13.30

Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 1.
Töölön lohkoryhmän ja sen alaisten lohkojen lopettajaistilaisuus
on torstaina 4.4.40 klo 19 NNKY:n talossa Pohj.Rautatienk.23 A.
Tilaisuuteen on koetettava saada kokoon mahdollisimman runsaasti
vss-muodostelmissa palvelleita, joille tällöin jaetaan todistuk
set. Vss-käsivarsinauhat, henkilökortit ja vielä luovuttamatta
jääneet varusteet kootaan. Vaihtelevaan ohjelmaan sisältyy myös
kahvitarjoilu.Tietoa tilaisuudesta ajoissa levitettävä.
Käskystä kapt. Kaski.
Ojanne-Kastegren.
L o h k o r y h m ä : Puhelinsanoma N:o 2.
Lohkon on laadittava kanslia ja tähystyslotista luettelo, jossa
tulee olla a.o. lotan saapumis- ja eroamispäivä mahdollisesti
myös lottaosasto. Luettelo on ensitilassa toimitettava lohkoryhmään.

Käskystä kapt. Kaski.
Ojanne-Oksanen.

26.III.40
8.10
27.III.40
8.10
28.III.40
8.09

Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
Ilmoitettu lohkoryhmään että kaikki sireenit toimivat.
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8.08 Ilmoitettiin lohkoryhmään, että kaikki sireenit toimivat.
15.30

L o h k o r y h m ä : puhelinsanoma Nro 3
Vss-keskuksen määräyksen mukaan lopetetaan päivystys lohkossa huomen
na 30/III -40 klo 14, minkä jälkeen kaikki toiminta pidetään keskeytet
tynä. Tavaroiden kokoaminen ja varastoiminen suoritetaan, kuten siitä
on aikaisemmin määrätty.
Sjl. johtaja Stenij.
Vikstedt - Koivisto.

30.III.40.
8.06 Ilmoitettu lhr:ään, että kaikki sireenit toimivat.
10.30

Vss-keskus: Lohkoryhmille, lohkoille ja teollisuuslaitoksille.
Puhelinsanoma n:o 362.
Koskee: Ilmahälytyssireenien hoitoa.
Helsingin Vss-kohteen sirrtyessä rauhanaikaiseen toimintamuotoon, lopete
taan maaliskuun 31 päivästä alkaen ilmahälytyssireenien tarkkailu kuuntelijoilla aamusin klo 8. Sireenejä tullaan edelleenkin käynnistämään aamusin
klo 8, mutta niiden hoidosta huolehtii yllämainitusta päivästä lähtien Vsskeskus yksin. Tästä on ilmoitettava sireenien tarkkailijoille. Valmiutta
silmällä pitäen on tarkkailijoita kehoitettava tilanteen mahdollisesti
muuttuessa jälleen suorittamaan tarkkailu.
Käskystä Hälytys- ja viestipäällikkö Lindholm.
Otti Koivisto.

