Sissi-

		

Kesäkuu

Sanomat
Nr. 2/2017

TÄSSÄ
LEHDESSÄ mm.
• Ikisissit
• Terveisiä
Kanadasta
• Suursaari tarina jatkuu

		

56.VSK

PAINOS 650 KPL

SISSIKONTAKTIT
SISSIKONTAKTIT

TÄSSÄ LEHDESSÄ mm.

www.stadinsissit.fi

Päätoimittaja vaihtui,
sivu 3
In Memorian 		
sivu 3
Puheenjohtajan terveiset sivu x
Kunniapuheenjohtaja
Toiminta tutuksi 		
sivu x
Terveisiä Kanadasta
sivu
Ikisissit 			
sivu x
Suursaari tarina jatkuu
sivu
Ampumatoimikunta
Salitoimikunta		
Maasto			
Palkittuja		
Toimintakalenteri		
takasivu

Helsingin Sissikerho ry
Antti Brax puheenjohtaja
050 - 570 0843
antti.brax (ät) jippii.fi
Helsingin Sissiosasto ry
Jouni Nylén puheenjohtaja
sissiosasto (ät) gmail.com

Tässä
kerhossa ei
vain olla,

Pääkirjoitus

Tervehdys Sissit!

P

äätoimittajan nakki iski allekirjoittaneelle kolmannen kerran oman kerhourani aikana.
Nuoremmalle polvelle kerrottakoon
hieman itsestäni. Ura kerhossa alkoi
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T

aittajana aloittaa Jukka Talari ainakin toista kertaa. Jukka taittoi
Sissien 50v-historiikin, luvassa on
siis laadukasta jälkeä. Perinteiseen
tapaan juttujen kirjoittajat vastaavat

kirjoittamistaan teksteistä. Päätoimittaja toki tarkistaa, ettei mitään
asiattomuuksia julkaista. Parlamentti
on tehnyt selvät pelisäännöt mediakäyttäytymiseen sekä printissä että
sosiaalisessa mediassa.
Antoisia lukuhetkiä
Matti Huomanen

Keijo Ollikaisen muistolle
T

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

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pahkistakin on tullut vedettyä
kaksi kertaa ja olin myös 50v -historiikin toimikunnassa.

ulin tuntemaan Keijon aina iloisena ja tietävänä kerholaisena usean
vuosikymmenen ajan. Keijo lähti iloisin mielin harjoituksiin ja jotoksille,
oli avulias ja hyvä aseveli. Aina fyysinen suorituskyky ei vastannut hänen
itselleen asettamiaan tavoitteita, mutta
hän ei antanut tämän lannistaa vaan
ponnisti uudelleen.
Hän kävi monet vuodet Kunniavartiossa. Usein vartiovuoron päätyttyä hänen piti päästä yövuoroon
työpaikalleen Pasilaan, jonne vein
hänet monesti, kun julkinen liikenne
oli jo päättynyt. Matkalla kävimme
monet keskustelut aiheesta ja välillä
sen vierestäkin.

Useissa puheenvuoroissa kiitettiin
myös hänen historian ja politiikan
tietojaan ja haluaan keskustella näistä
asioista kenen tahansa kiinnostuneen
kanssa. Kirkko oli täynnä väkeä, ja
saattoväkeä riitti sadan metrin mittaiseksi kulkueeksi haudalle.

Jätin Stadin sissien puolesta vaatimattoman sinivalkoisen kukkavihon,
kiitin hyvää aseveljeä ja tein kunniaa.
Hyvää matkaa, sissiveli Keijo,
kohti uusia jotoksia ja seikkailuja.
Urho Ilmonen
kunniapuheenjohtaja

H

autajaisissa 16.2.2017 minulle
paljastui aivan toinen puoli Keijosta. Kävi ilmi, että hän oli erittäin
arvostettu jäsen seurakunnassaan, jossa hänen jatkuvasta tuestaan ja osallistumisestaan oltiin syvästi kiitollisia.
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K unniapuheenjohtajan palsta

PUHEENJOHTAJALTA
Tästä kertoo myös kurssin tilaajalta
saatu positiivinen palaute sekä halu
jatkaa kanssamme kurssin kehittämistä. Yhteistyö KAARTJR:n kanssa on
ollut hedelmällistä.

M

J

okusen aikaa sitten, abiturienttina v. 1984 – iässä ja olosuhteissa
jolloin ihminen tunnetusti on
ainakin omasta mielestään fiksuimmillaan ja tietää kaikesta tarpeellisesta
riittävästi – olin turhautunut. Lausuin
useammassakin yhteydessä ääneen
harmistukseni siitä, kuinka joudumme elämään historiallisella aikajanalla
näin tylsää, tapahtumatonta jaksoa.
Jälkikäteen on tietysti aina helppoa
olla vielä viisaampi, mutta eipä sitä
juuri enemmän väärässä oman ja ympäristönsä tulevaisuuden suhteen olisi
nuorimies voinut olla.
1980 – 90 lukujen taitteen suuren
rysäyksen, Venäjän kyykkäyksen ja
nousun ynnä muiden suhinoiden sekä viimeisen parin vuosikymmenen
myllerrysten ja tuiskeiden jälkeen
saamme – tai joudumme – elämään
muinaisen abi-Antin näkövinkkelistä
katsottuna erittäin mielenkiintoisia,
jopa huolestuttavia ja epävarmoja
aikoja. Piruja ei pidä turhaan seinille maalailla vaikka Lutherin juhlavuosi onkin, mutta viisas varautuu.
Tämän(kin) takia on äärimmäisen
tärkeää, että teemme omaa maanpuolustustyötämme sissimäisellä otteella,
kehittäen ja kouluttaen itseämme ja
toisiamme sotilaina, johtajina ja Suomen kansalaisina.

S

tadin Sissien toiminta on viimeiset vuodet kulkenut melko
vakaata uraa, kiitos jäsenistön aktiivisen panostuksen. Esikuntatyöskentelyn kurssi on käynyt läpi melkoisen
mankeloinnin ja siirtynyt TORJPkonseptista PAIKP-raamiin. Työn
määrä on ollut valtaisa, mutta tiukka
johtoryhmä Vesan ja Samin johdolla
on suoriutunut siitä erinomaisesti.

4

yös Pahkis on ollut ja on edelleenkin muutostilassa. VEHstatuksen poistuminen on asettanut
tiettyjä haasteita, mutta ne on määrätietoisella työllä toistaiseksi selätetty.
Suhteet KARJPR:n kanssa ovat edelleenkin hyvät ja uskon, että aktiivisella
yhteistoiminnalla prikaatin ja Kymen
MPK:n kanssa vuosikymmenien perinteet omaavalla maastotoiminnan
päätapahtumallamme on edessään
loistava tulevaisuus. PAHKIS-17 johtaja on Vesa Vepsä ja ensi vuoden vetäjäkin on jo tiedossa, henkilön tuntien
2018 syksyllä on luvassa jotain mielenkiintoista. Muistathan ilmoittautua
Pahkikselle MPK:n koulutuskalenterin kautta, aikaa on 23.7. saakka!

P

ahkiksen lisäksi maastopuolen
aktiivitoimija on sotilaskilpailuihin koti- ja ulkomailla harjoitteleva ja
osallistuva Sissi-team. Tiimiläiset on
vaihtelevissa kokoonpanoissa nähty
mm. virolaisissa kisoissa useaan otteeseen.

A

mpumataito on sotilaan perustaidoista tärkeimpiä ja siksi onkin
erittäin hienoa, että oma ampumatoimintamme on erittäin aktiivista.
Ammattitaitoisten ja sitoutuneiden
vetäjien ansiosta on koulutus ja toiminta luolalla ja ampumaradoilla ollut
laadukasta ja turvallista. Prosenttiammunnoissa olemme silti hieman

Toukokuu 2017

passiivisia. Yksikin osallistumiskerta
riittää, mahdollisuuksia yhteisömme
kyllä tarjoaa.

SITOUTUMINEN

P

ari viimeistä vuotta hienoista hiljaiseloa viettänyt salitoiminta on
lähtenyt ”uuden” vetäjän mukana hyvään nousukiitoon (lainausmerkeissä
siksi, että Jori on kyllä vanha salikettu). Toiminnalla on yhteisössämme
pitkät ja kunniakkaat perinteet ja nykymuotoinen treeni antaa aktiiviselle
harjoittelijalle hyviä perustaitoja niin
sotilas- kuin siviilielämänkin kamppailutilanteisiin, fyysisen kunnon kehittämisestä puhumattakaan. Syyskuun
1. maanantaina alkaa seuraava lyhytkurssi, jonka kautta pääset mukaan
mätkimään. Laita kalenteriin jo nyt!

V

iestitoiminnasta on myös tihkunut tietoa uusista avauksista
sissimäisten kokeilujen parissa. Näistä
saatamme kuulla lisää jo Pahkiksella.

E

räs aktiivisimmista ja sitoutuneimmista toimijoista yhteisömme sisällä on Ikisissit, eli tuttavallisemmin Nitrot. Vaikka äijät ovat jo
moneen kertaan oman osuutensa kerhoyhteisömme eteen tehneet, ei into
näytä laantumisen merkkejä. Omasta
kokemuksesta voin kertoa, että perjantaijumpassa dojolla ei tarvitse olla
eläkeiässä joutuakseen erinomaiseen
rääkkiin.

S

umma summarum – toimintamahdollisuuksia on. Kun osallistut Sissien toimintaan ja tapahtumiin, muista
että joku on ne järjestänyt. Käyttänyt
omaa vapaa-aikaansa (joskus työnantajankin aikaa) ja ehkä jopa rahojaan
yhteiseksi hyväksemme. Kysy mitä sinä voit tehdä! Ja vetovastuuta kantavat:
olkaa armollisia itsellenne. Muistakaa
myös jälkikasvun värvääminen – eihän sitä muuten pääse koskaan sanomaan että ”… Silloin kun MINÄ…!”.

Sotilasvalassa luvataan
seuraavaa:

M

inä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan
aikana puolustaa isänmaani
koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista
esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää
jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan
kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.
Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa,
vaan niin kauan kuin minussa voimia
on, suoritan saamani tehtävän loppuun.
Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja
ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää
hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani
kohtaan olla suora ja auttavainen.
Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon
vuoksi enkä myöskään lahjojen tai
muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan,
tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän
toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja
kannustavana esimerkkinä.

T

ässä on pohdittavaa myös meille
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeville. Minulle vala merkitsee OIKEUTTA tehdä, panostaa ja
sitoutua.
Muutamia käytännön esimerkkejä:
• Olemme velvollisia säilyttämään
ja kehittämään tehtävän täyttämiseen
tarvittavia kyvykkyyksiä. Näitä ovat
tiedot ja taidot sekä fyysinen kunto.
• Tehtävän vastaanottaminen on
vapaaehtoista. Sen täyttäminen ei
ole. Olemme sitoutuneet täyttämään
tehtävämme, aivan riippumatta siitä,
onko ne määrätty vai otettu vapaaehtoisesti.
• Jos tehtävän täyttäminen osoittautuu ylivoimaiseksi, on velvollisuus
huomata tämä ajoissa ja hankkia apuja

niin aikaisessa vaiheessa, että toiminta
ei vaarannu. Sissi jeesaa kaveria. Jos
jeesiä ei löydy, ilmoitus sille taholle,
jolta on ottanut tehtävän. Kasvojen
menetys tulee siitä, jos ei havaitse ja
ilmoita esteestä ajoissa.
• On viisasta luvata vähemmän ja
täyttää enemmän. Sovitut asiat kannattaa kirjata näkyvästi muistiin. Näin
ei tule jälkeenpäin erimielisyyttä siitä,
mitä on sovittu.

J

ohtajana toimiminen on vaikeimpia asioita, sillä niin siviilissä
kuin meidän reserviarmeijassamme
virka-asema, titteli ym natsat eivät
yksin toimi, vaan johtamisen tulee
perustua luontaiseen arvovaltaan ja
motovointiin. Näitä taitoja ja avuja
tulee harjoitella jatkuvasti. Erilaisia
kohteita löytyy varmasti itse kunkin lähipiiristä. Itse ajattelen niin,
että yksilön kunnioitus ja positiivisella palautteella motivointi ovat
suomalaisille useimmiten toimivia
metodeja.
Maanpuolustusterveisin
Urho Ilmonen

Hyvää kesää kaikille,
terveisiä lähettää kauttani
myös Jouni N.
Antti B
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Toiminta tutuksi –ilta 24.2.2017

P

Nitrojumpassa
juhlahetki

erjantain 5.5. nitrojumppa alkoi juhlallisesti palkitsemishetkellä kun sissiosaston puheenjohtaja Jouni Nylen luovutti
Seppo Kuloselle hänelle 6.12. 2016 myönnetty Helsingin
seudun reserviläispiirin ry;n ensimmäisen luokan ansiomerkin.
Jumpan jälkeen palkittiin Seppo Kulosta vielä Helsingin seudun
reserviläispirin muistokolikolla jonka piirin toiminnanjohtaja Kari
Talikka ojensi Sepolle.

Ikisisseille kovennettu

I

lta järjestettiin Döbelninkadun auditoriossa, jossa uusille ja vähemmän toiminnassa mukana olleille
jäsenille kerrottiin Sissien toiminnasta. Ohjelma alkoi Osaston puheenjohtajan, Jouni Nylénin, esitelmällä
Sissien toiminnasta. Tämän jälkeen
ohjelma jatku kahvitilaisuudella, jossa
osallistujat saivat kysellä ja keskustella
tarkemmin eri aihealueista paikalla
olevien vastuuhenkilöiden kanssa.
Kahvittelun jälkeen osallistujat siirtyivät dojolle tutustumaan tiloihin
sekä kuulemaan tarkemmin siitä

mitä salilla tehdään ja miten toimintaan pääsee mukaan. Illan lopuksi
matka jatkui Luolan ampumaradalle,
jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan
pistooliammuntaa.
Ilta täytti sille asetetut tavoitteet, sillä osallistujamäärä nousi noin 20:een
ja illasta saatu palaute oli erittäin
positiivista. Tällä seurauksella iltoja
tullaan jatkossa järjestämään lisää.
Seuraava ilta on tarkoitus järjestää
samoihin aikoihin vuonna 2018. .
Aarne Björklund

P

erjantaina 17. 3. oli Ikisisseille
tavallisesti hikisempi jumppa
koskavuorossa oli ”kersantti
Karoliinan sulkeiset”, pitkästä aikaa.
Aloitettiin lämmittely muodostelemalla pareja jotka heittelivät
pehmopalloja toisilleen esimerkiksi
tähti- ja vaaka-asennoissa seisoen,
pyöriteltiin palloa vuoronperää selän
taakse ja pään yli yhdellä jalalla seisten. Liikkeet onnistuivat vaihtelevalla
menestyksellä joka aiheutti suurta
hilpeyttä. Vaikka liikkeet tuntuivat
kevyeltä tuli siinä kunnon hiki. Kun
olimme saaneet hien pintaan alkoi
sitten varsinainen jumppa.
Tällä keralla olivat vuorossa ylävartalo ja haulislihakset jotka saivat
kyytiä.
Oli tehokas ja todella hauska jumppahetki. Kiitos Elisalle.
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Ikisissien partio teki
iskun menneisyyteen

L

auantaina 22.4. Ikisissien partio
suuntasi autonsa keulat kohti
Hämeenlinnaa ja linnan kupeessa olevaan Museo Militariaan, joka
esittelee tykistö–, pioneeri– ja viestiaselajien kehitystä keskiajalta nykypäivään. Näyttely on rakennettu
kolmeen kerrokseen päärakennuksessa ja etenee keskiajalta nykypäivään kerroksittain. Suojeluskuntien
ja Lotta Svärd -järjestöjen vaiheita on
myös esillä.
Kierros, jonka opasti everstiluutnantti evp. Hannu Virta, alkoi ensimmäisestä kerroksesta, missä tutustumme mm. keskiajan mörssäriin,
1700-luvun suustaladattavaan valurautaiseen kahden tuuman venetykkiin ja ruotsalaiseen kuuden naulan
kevytkanuunaan vuodelta 1804.

Toisessa kerroksessa tutustuimme
esimerkiksi ranskalaiseen 76VK09
lyhyeen 76,2 mm kanuunaan ja venäläiseen 76 mm vuorikanuunaan vuodelta 1904. Kerroksesta löytyi myös
Saksassa vuona 1940 kehitetty raketinheitin 150Rakh41. Suomalaisia aseita
edusti mm. panssaritorjuntakivääri, eli
”norsupyssy”, joka näytettiin semmoisena kun sitä käytettiin jatkosodassa
ilmatorjuntaan.
Panssaritorjunta-aseista löytyi myös
panssarikauhu ja panssarinyrkki.
Suojeluosuudesta jäi mieleen hevonen kaasunaamareineen, mihin kuului
myös kaurapussi niin että hevonen
pystyi syömään kaasunaamari päällä.
Kolmas kerros oli varattu viesti- ja
pioneeritoiminnalle. Siellä oli myös
polkupyörägeneraattori millä tuotettiin
Hevosen kaasunaamari

sähköä radiopataljoonan sähkötysluokkaan1920-luvulla ja pienoismalli
viestitornista, jonka toimintaperiaatteena oli näyttää eri määrä puulevyjä
eri kohdassa viestikapula-alueella (katso kuva) samaan tapaan kuin laivasto
käytti ennen viestilippuja..
Tämä järjestelmä toimi tietenkin
vain aukeilla paikoilla ja rannoilla.
Viestipuolella oli myös esillä erilaisia kenttäradioita, mm. kyynelradio,
äänimittauslaite
T.M.16/T.M18 ja viestiaselajin salaustoiminta.
Ulkonäyttelyalueella oli vielä kymmeniä eri tykkejä ja pioneerien raskasta kalustoa.
Kierroksen lopuksi katsoimme
vielä DVD-filmin Tali-Ihantalan
taisteluista.
Polkupyörägeneraattori

Ikisissit Lopen
Nitropartio
Liesjärvellä ampumatapahtumassa

I

kisissien jotospartio (Matti ja Topi)
tekivät pienen talvijotoksen Liesjärven kansallispuistoon. Tarkoituksena oli viettää pari-kolme päivää
leppoisasti jotostellen. Yöpymiset
päätettiin hoitaa kotalaavussa, johon
voi tehdä tulet sisälle ja näin saada
varsin lokoisat oltavat (varsinkin kun
mukavuutta lisäsivät ahkioon lastatut
kenttäsängyt).
Lumitilanteen ollessa heikohko,
liikuttiin jalan ahkiota vetäen. Patikointia kertyi leppoisat 15km.
Sääkin suosi taas tämän sissipartion matkaa, kuten aiemmin kesäjotoksellakin; reissun ajan ilmat olivat
sumuisia, tihku- ja räntäsateisia – siis
ihanteellinen jotoskeli.

S

alitoimikunta järjesti Antti
Mikkolan johdolla 20.5. ampumatapahtuman Lopen ampumaradalla, minne oli myös kutsuttu
ikisissejä.
Kun kaikki ilmoittautuneet olivat
saapuneet oli alkupuhuttelun aika ja
sen jälkeen ratojen rakentaminen.
Paikalle oli saapunut 4 hengen Ikisissien partio joka aloitti pistooliradan

rakentamisen ja siellä ampumisen.
Suoritettuaan eri pistooliammuntoja
siirtyi partio kivääri- ja haulikkoradoille missä suoritettiin taas erilaisia
ammuntoja näillä aseilla. Lounastauon
jälkeen ammunnat jatkuivat.
Kiitos Antti Mikkola ja salitoimikunta että saimme osallistua hyvin järjestettyyn ampumatapahtumaan

Terveisin
Toivo Vanhanen

Kuvassa vasemmalta: Toivo Vanhanen, Seppo Kulonen, Matti Keinänen, ei-niin-ikisisissi
Anne Huomanen, Urho Ilmonen ja Christer Mikkonen
Valurautatykki
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Kevytkanuuna

150Rakh41 (Nebelwerfer)

Viestitorni
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Uutisia maastosta

M

aastotoimikunnan toiminta on
alkuvuoden ollut samankaltaista, kuin viimeisenä parina
vuotenakin. Sissi-Team osallistui tammikuussa lähes viimevuoden höyryillä
Utria Assault-kilpailuun. Heti perään
helmikuussa järjestimme rauhalliseen
yhdessäoloon keskittyneen talvijotoksen Lopella. Tällöin asettauduimme
tunnelmaan ensin ampumaradalla,
josta siirryimme kylpeä ryskämään
ja iltaa viettämään Wiisasten laavulle.
Tuimme helmikuussa myös Toiminta
tutuksi-iltaa, jonka tuloksena pari innokasta on jo löytänyt tiensä toiminnan pariin. Loppuja odotellessa.
Keväällä toimintamme on keskittynyt kesäkuun harjoituksen suunnitteluun ja muun toiminnan tukemiseen.
Kesäkuussa on jo nyt kaksi kertaa
järjestetty pieni, mutta suuri harjoitus. Aikaisemmin harjoitus on ollut
todellinen raakile, mutta nyt se alkaa
asettumaan raameihinsa. Tarkoitus on

järjestää Sissi-Teamille toiminnallinen
pitkä viikonloppu 15.-18.6. Padasjoella. Harjoitus on luotu silmällä pitäen kesän kansainvälisiä kilpailuja.
Harjoituksen aikana Teamilaisista
valikoidaan ne henkilöt, jotka lähtevät edustamaan Sissejä elokuussa
Virossa järjestettävään Admiral Pitka
Recon Challengeen. Kyseinen kilpailu tunnetaan tiukoista aikatauluista,
pitkistä matkoista, runsaslukuisesta ja
innokkaasta vihollisesta sekä vaihtelevista tehtävistä. Näitä kaikkia pyritään
tämän viikonlopun aikana tarjoamaan
Teamille.
Sissi-Team itsessään on maastotoimikunnan osa, joka edustaa Stadin
Sissejä erilaisissa sotilastaitokilpailuissa niin Suomessa kuin ulkomailla.
Teamiin pääset osoittamalla soveltuvuutesi toimikunnalle. Pääsy Teamiin
edellyttää sitoutumista, kohtuullista
kenttäkelpoisuutta, yhteistoimintakykyä ja reipasta mieltä. Näitä kykyjä

Kuvia Pahkikselta 2016
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voit osoittaa omaavasi osallistumalla
harjoitukseen esimerkiksi vastaosastossa. Muitakin vapaita tehtäviä löytyy.
Vastaosaston pääasiallinen tehtävä
tässä harjoituksessa on kieltää Teamilta alueen tiestön käyttö ja vaikeuttaa
partioiden etenemistä käsketysti.
Toimikunnan loppuvuosi kuluukin
elokuun kilpailun jälkeen pääasiassa
Pahkiksella, jonka jälkeen katsellaan
vieläkö olisi voimia jotain puuhailla.
Toimikuntaan pyritään myös rekrytoimaan uusi marssittaja edellisen
muutettua toiselle paikkakunnalle.
Mikäli kiinnostus metsää kohti
nousi tai kaipaat vain tervettä ulkoilmaa ole yhteydessä. Parhaiten pääset
remmiin mukaan ottamalla yhteyttä
maastoupseeri Sami Manneriin (sami.manner@gmail.com) tai maastoaliupseeri Aki Virtaseen (akibooa@
hotmail.fi.
PS. Ota oikeasti yhteyttä,
ei me purra.

Sissi-Team

Ammuntasektori

A

mmuntasektorin saliporukalle
tilaustyönä järjestetty ampumatapahtuma Lopella sai hyvän
vastaanoton. Vierailijana oli myös
toivottavasti yksi tuleva osastolainen, hän piti kovasti tapahtumasta
ja taisi kepittää stageajoissa jonkun
Ikisissin.
On hienoa, että järjestelyihin saadaan apua osallistujista, ettei vain tulla
paikalle, nautita tapahtumasta ja poistuta paikalta. Juuri tätä kunniapuheenjohtaja painottaa omassa jutussaan
toisaalla tässä lehdessä. (Toimittajan
huomautus).
Kiitokset kaikille, oli toiminnantäyteinen päivä. ”Tulokset” liitteenä.
Iki-sisseille erityiskiitos suuresta avusta loppusiivouksessa.

Huomioita toiminnasta:
– Aseenkäsittelyalueen tarkoitusta pitää painottaa ja alue(et) merkitä
vieläkin selvemmin nauhalla tms. On
hyvä olla alue per stage.
– Peltien ampuminen luotiaseilla
pitää suunnitella erityisen tarkasti;
backstopit, maalien sijoittelu, ampumakulmat
– Koulutusta tarvitaan siitä miten
stageen valmistaudutaan – suoritus
menee turhaan pilalle, jos patruunat
loppuvat kesken stagen tai varusteet
ovat miten sattuu
– Sormikontrolli oli pääosin hallussa, mutta piippukontrolli joissain
tapauksissa vähän sinne päin. Sektorithan olivat nyt laajat, mutta tiukemmilla sektoreilla olisi tullut sanomista
muutamille.
– Yleisesti ottaen toiminta oli asiallista ja turvallista – tästä on hyvä
jatkaa.

Stageaikoja laidasta laitaan

Minusta kolmen montun konsepti
toimii hyvin. Ensi kerralla voitaisiin
laskea myös ihan oikeita tuloksia (pisteet jaettuna ajalla).
Jakakaa muutkin huomioitanne.
T: Antti
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NATO-esikuntaoppia
Kanadan AOC-kurssilla
Teksti ja kuvat: Matti Riikonen

K

urssin ensimmäinen sotapeli tuli
yllätyksenä ensimmäisen harjoituksen kolmantena iltana, ja heti
napsahti iso nakki. Syndikaattimme
kouluttaja LtCol Mike Trayner keskeytti työskentelyn ja ilmoitti uudet
tehtävät:
“Next we will wargame Enemy ML
COA Phases 1-2 of Operation Thunderbolt. Major Riikonen, you will be
G2. Wargame begins at 20.00.”
Nyt tuli kiire. Edellisen vuorokauden olin saanut vielä totutella menoon
G4/Plans –tehtävässä (Prikaatin logistiikkaupseeri), miettien miten
sijoitetaan BSA (Brigade Support
Area) ja FSA (Forward Support Area)
suhteessa MDA:han (Main Defensive
Area), mitkä ovat MSR:t (Main Supply
Route) ja miten hoidetaan RAS (Rear
Area Security) niin että muun muassa
ECP (Equipment Collection Point),
ALP (Ambulance Loading Point) ja
UMS (Unit Medical Station) ja muut
RP:t (Replenishment Point) voivat
toimia turvatusti. En siis ollut ehtinyt kunnolla seurata miten edellinen
G2 (Prikaatin tiedustelupäällikkö),
oli suunnitellut vihollisen kahden
moottoroidun divisioonan hyökkäysryhmityksen todennäköisimmässä
toimintavaihtoehdossa (En ML COA
= Enemy Most Likely Course of Ac-

tion). Tarvitsin tiedot kipeästi, koska
G2-roolissa vastaisin vihollisen hyökkäyksestä sotapelin aikana.
Onneksi sain hyvän briefin kurssitoveri Markilta, joka on kanadalainen
opettaja, kapteeni reservissä, ja yksi
kurssin parhaiten menestyneistä oppilaista. Merkitsin muistiin kärjessä
hyökkäävän divisioonan prikaatien
numerot ja kalustotyypit muistiin sotapeliä varten, ja niiden suunnitellun
etenemisen kahden suuren joen yli
kohti tavoitetta. Ehdin vielä hätäisesti
sijoittaa joukkojen pääosat karttapöydälle, mutta muuhun ei sitten jäänytkään aikaa. Nyt olisi pelattava kaikella
sillä tiedolla, minkä Favorinin Jyri ja
Stadin Sissien esikuntatyöskentelyn
kursseilla pitämäni vihollisoppitunnit
olivat jättäneet takaraivoon vihollisen
hyökkäysryhmityksestä, toimintaperiaatteista ja kalustosta. Tiesin että se oli
paljon enemmän kuin mitä kanadalaiset kurssitoverini tiesivät, mutta itse
sotapelin läpivienti oli kaikille uutta,
ja olimme saaneet siitä vain lyhyen
oppitunnin aamupäivällä.
Olin jo aiemmin ihmetellyt, miksi
prikaatimme omissa toimintavaihtoehdoissa ei ollut haluttu iskeä ennaltaehkäisevästi vihollisen T-80-kalustolla toimivaa panssarikärkeä vastaan
ensimmäisen joenylityksen aikana,

Ensimmäinen tehtävä perinteisiä karttoja unohtamatta
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varsinkin kun oma prikaatimme oli
varustettu vain pyöräalustaisilla
LAV3:lla. Liikaa jäi sen varaan, että
oman 52. Divisioonan AH-64 Apachetaisteluhelikopterit pystyisivät tuhoamaan valtaosan paksuvaunuista, varsinkin kun ehdotonta ilmanherruutta
tulisi olemaan hyvin vaikeata saavuttaa vihollisen SA-15-it-ohjusvaunujen
ja 2S6M-Tunguskojen suojaamassa ilmatilassa. Tämän heikkouden halusin
näyttää sotapelin kuluessa.
Alku perusavauksilla. Divisioonan
tiedustelu, prikaatin tiedustelu, ja
kahden rinnakkain etenevän prikaatin
kärjessä etujoukkokomppania ja kärkipataljoona lyövät puolustajan heikot
viivyttävät osat ja jatkavat eteenpäin.
Sitten avautuu ratkaisu: Oikeanpuoleinen moottoroitu jalkaväkiprikaati
ei etenekään marssimuodossa puolustajan suunnittelemalle KZ Foxtrot
7:lle (Kill Zone = tuhoamisalue), vaan
levittäytyy alavassa maastossa kohti
puolustajan muodostaman sumpun
reunaa, sitoo puolustajan ensimmäisen pataljoonan taisteluun ja iskee
sivustasta kokonaisella T-80-vaunupataljoonalla. Puolustuksen liian
kapea ja väärin suunnattu jonomainen ryhmitys ei mahdollista voiman
keskitystä, ja vihollinen jatkaa etenemistä tuhoten puolustajan prikaatin
yksi pataljoona kerrallaan. Seuraa
epäuskoinen hämmennys. Kouluttaja katkaisee pelin ja toteaa: ”So, the
wargame demonstrates that we have
to stop enemy air defense that protects
T-80 armoured brigade and destroy
the tanks before they cross the river.
Otherwise we’re fucked”. Viimeinen
lause laukaisee tunnelman helpottuneeseen naurunremakkaan ja saan
hyväksyviä katseita. Sotapelin tarkoitushan on etsiä heikkoja kohtia omista
suunnitelmista, ja nyt niitä oli löytynyt

Sotapelin läpiviennin ohjeet

perusteista lähtien. Eli ei muuta kuin
koko syndikaatin paluu suunnittelupöydälle tekemään uusia ja parempia
suunnitelmia.
Ylläoleva mieleen painunut tuokio
tapahtui Kanadassa järjestettävän
Army Operations-kurssin 7. päivänä, ja jäljellä oli vielä 11 työntäyteistä
vuorokautta. Olin aloittanut matkan
Canadian Army Command and Staff
Collegeen (CACSC) Kingstonin perinteikkääseen linnoitus- ja varuskuntakaupunkiin 3.7, ja palasin takaisin
Suomeen 25.7, saatuani rautaisannoksen NATO-maiden upseereista
koostuvan prikaatin taisteluosaston
esikunnan toiminnasta.

Army Operations Course
5.– 23. 7. 2016
Army Operations Course on Kanadan armeijan kurssi, joka pätevöittää
toimimaan yhtymän esikunnan upseerina, ja kurssin suoritus on edellytys toimia majurin arvoisessa ja sitä
korkeammassa tehtävässä. Kurssilla
olleista kanadalaisista opiskelijoista
ehdoton valtaosa oli kapteeneja ja
vain yksi majuriksi ylennetty. Kurssi
on ainoa esikuntaupseerin tehtäviin
pätevöittävä koulutusjakso, ja kestää
kanadalaisille lähes vuoden, edellis-

vuoden syyskuusta heinäkuuhun, sisältäen paljon etäopiskelua ja säännöllisiä arvosteltavia tehtäviä eri aselajien
toimintaperiaatteista, aselajien yhteistoiminnasta ja taktiikasta. Vakituisessa palveluksessa olevat upseerit käyvät
läpi saman kurssin lyhyemmässä ajassa internaattimuotoisena. Koko kurssi
lienee vaativuudeltaan lähes samaa
tasoa kuin esiupseerikurssi Suomessa.
Kurssilla oli noin 80 Kanadan armeijan upseeria ja kokenutta aliupseeria ja 14 NATOn jäsen- ja kumppanuusmaista tullutta opiskelijaa (ns.
Allied students). Jälkimmäisistä valtaosa oli USA:n armeijasta (8), ja loput
USA:n merijalkaväestä (1), Ranskasta
(2), Tanskasta (2) ja Suomesta (1). Jäsen- ja kumppanuusmaiden opiskelijat
osallistuivat kurssin viimeiseen vaiheeseen (Tutorial 3), joka kesti noin
kolme viikkoa. Kurssin kouluttajat
olivat kokeneita everstiluutnantteja,
jotka ovat palvelleet kansainvälisissä
tehtävissä sotatoimialueilla.

Kurssin ennakko-opinnot
Kurssiin liittyvä ennakkomateriaali
saapui toukokuun puolessavälissä, ja
se sisälsi linkit sähköiseen opiskelumateriaaliin. Materiaalin läpikäynti
vaati varovaisestikin arvioiden useiden viikkojen iltaopiskelun päivätyön
ohella. Ennen varsinaisen kurssin alkua Allied students –joukko kävi läpi
kolmen päivän ajan oman kouluttajan
kanssa läpi kurssille valmistavaa aineistoa. Vaihe oli varsin hyödyllinen,
koska siinä käytiin läpi mm. kanadalaiset joukot ja niiden käyttöperiaatteita ja kalustoa, sekä vihollisen vastaavia. Samalla oli tilaisuus tutustua
paremmin muihin ulkomaalaisiin.

Kurssin toteutus

Kurssin aikana kurssilaiset toimivat n.
12 hengen pienryhmissä eli syndikaateissa Prikaatin esikunnan eri tehtävissä soveltaen aikaisemmilla opintojaksoilla opittua käytäntöön. Tehtäviä
olivat mm. PRKOM, EP, G5, G2, G6/
EW, G4/G1, ja lisäksi aselajitehtäviä
kuten TYKPÄÄLL ja PIONPÄÄLL.
Kurssin keskeistä antia on harjoitella
käytännössä prikaatin operatiivista
suunnitteluprosessia (Operational
Planning Process, OPP) ja siihen keskeisesti liittyvää tiedustelutiedon ja
vaikuttamisen prosessia (Intelligence
Preparation of the Battlefield, IPB).
Kurssin viimeisellä viikolla esikuntia yhdistettiin siten, että Prikaatin esikunnan eri toimistoihin
tuli laajempi miehitys, jonka avulla
suunnittelu voitiin suorittaa nopeammin. Viimeisen kolmen vuorokauden
aikana siirryttiin Kanadan armeijan
simulaatiokeskukseen, jossa toteuttiin
loppusotapeli. Loppusotapelin aikana
miehitettiin myös G3-toimisto (vrt.
Taistelunjohtokeskus/Operaatiokeskus), joka vastaa käynnissä olevista
operaatioista samaan aikaan kun G5toimisto (vrt. Suunnittelukeskus) vastaa uuden operaation suunnittelusta ja
G2-toimisto (vrt. Tiedustelukeskus)
käynnissä olevaan operaatioon liittyvästä tiedustelusta ja maalittamisesta
sekä uuden operaation tiedustelusta.
Erityisen hyvää kurssilla oli, että
Operatiivinen suunnitteluprosessi
(OPP) vietiin alusta loppuun läpi
moneen kertaan, aluksi hitaammin
ja sitten nopeammin. OPP:n eri vaiheiden lopputuotteina syntyvät Tehtävän esittely (Mission Analysis Brief),
Tilanteen arviointi (Information

Syndikaatin tauko ennen uutta tehtävää
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Brief), Päätös toimintavaihtoehdosta
(Decision Brief) ja Esittely ylemmälle
komentajalle (Backbrief) harjoiteltiin
moneen kertaan, ja suunnitelmat käytiin läpi realistisen sotapelimateriaalin
avulla. Operaatiokäskyt aselajiliitteineen kirjoitettiin useaan kertaan
eri sotapelien osalta, mikä toi hyvää
käytännön harjoitusta. Käskyt arvioitiin kouluttajien toimesta ja niistä sai
palautteen. Vakavasta suhtautumista
kertoo tapaus, jossa yksi tuntemani
kurssilainen – muuten USA:sta - sortui iltamyöhällä yritykseen jättää hutiloiden laadittu käsky ja päästä nukkumaan. Seurauksena oli vaatimus tehdä
kunnollinen aamuun mennessä, mikä
myös tapahtui.
Hyvää Kanadan mallissa on lisäksi
se, että eri vaiheiden tuotteisiin on
valmiina Powerpoint-pohjia, jotka
nopeuttavat työskentelyä ja ohjaavat lopputuotteita määrämuotoiseen
suuntaan. Työskentelyä auttoi myös se,
että Kanadan doktriini sisältää Suomea
enemmän ns. tehtäväverbejä (mission verbs) ja niiden taktisia merkkejä,
joiden avulla tehtävien määrittely on
yksiselitteistä ja nopeaa. Myös IPBprosessiin liittyvä FLOCARK-analyysi
(vrt. Maastoanalyysi) on hyvin määritelty tapa visualisoida maaston käytön
eri mahdollisuudet. Näiden käytöstä
voisi pitää aivan oman koulutustilaisuuden jossain välissä.

Omat kokemukset kurssista
Kurssi on vaativa kanadalaisille,
mutta vielä vaativampi ulkomaalaisille, joiden etukäteisopiskeluaika on
lyhyempi. Tyypillinen työpäivä alkoi
viimeistään klo 8.00 ja päättyi klo
Tiivis valmistelu ennen sotapelin alkua
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21.00–24.00. Tämän lisäksi voi jäädä
valmistelutehtäviä ennen seuraavaa
aamua, joten vapaa-aikaa ei jäänyt
käytännössä ollenkaan. Ainoa tauko
kurssilla kesti puoli päivää puolikurssi-illallisjuhlan jälkeen. Tiivis tekeminen ei toki ole vierasta, jos on tottunut Sissien harjoituksiin. Sanoinkin
kurssikollegoille leikkimielisesti, että
Sissien harjoituksissa on totuttu periaatteeseen: ”Don’t go to sleep when
you’re tired, but when you’re done.”
Suurimman haasteen toi terminologia ja Kanadan joukkojen nimet ja
erityispiirteet. Tämä oli haaste jopa
USA:sta tuleville, koska siellä käytettävä termistö on osittain erilainen.
Käytin ennen kurssia ja kurssin aikana omaa muistikirjaa, johon kirjasin
heti kaikki eri tehtävissä eteen tulleet
uudet lyhenteet ja termit, ja se helpotti
oppimista. Oppimiskäyrän jyrkkyyttä
kuvaa, että ensimmäisinä päivinä uusia termejä tuli jopa sivullinen, mutta
viimeisinä päivinä enää vain muutama. Kunnioituksella täytyy sanoa, että
kurssin esiopintomateriaali ja kurssilla
pidettävät luennot ja muu materiaali
olivat kauttaaltaan erittäin laadukkaita – tästä syystä kurssin maine on
kiirinyt myös Kanadan ulkopuolelle. Oppimista helpotti myös se, että
sähköisestä oppimisportaalista löytyi
kaikki tarvittava materiaali ja mallit
harjoitustehtävien tekemistä varten.
Sain kurssilla hyviä ja haastavia tehtäviä, mm. G2, G2 Plans/Targeting,
G6, G3-5 ja G4 sekä CO Artillery Regiment (Prikaatin tykistöpäällikkö) ja
CO 4CER (PIONRYKMKOM), mikä
opetti paljon kalustosta ja toimintaperiaatteista myös ennestään vierailta

alueilta. Joskus uuteen rooliin hyppääminen vaati koko yökauden opiskelun
ja suunnittelun. Mieleen jäi erityisesti saamani tehtävä toimia pioneerirykmentin komentajana tilanteessa,
jossa koko prikaati suoritti leveän
joen ylityksen kahdesta kohdasta.
Seuraavaksi aamuksi piti laatia esitys,
jolla koulutettiin usean syndikaatin
jäsenille siltakalustovaihtoehdot ja
sillan rakentaminen, ylitykseen varatut pioneerijoukot, ja ylityksen periaatteet lähestymisestä, vastarannan
varmistamisesta, ylitysjärjestyksestä
ja ylitysvaiheen logistiikasta. En tiennyt aiheesta illalla aloittaessani juuri
mitään, mutta niin vain seuraavana
aamupäivänä pidin jo oppitunnin, jota
vielä kiiteltiin selkeydestä ja terveistä
taktisista periaatteista. No - rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että keskittymisen olennaiseen takasi se, että
mitään muuta ei ollut ehtinyt opetella
– mikä tietysti oli tarkoituskin.

S

ain tilaisuuden osallistua kurssille
MPK:n ja Pääesikunnan järjestämänä. Olen mahdollisuudesta erittäin
kiitollinen, koska aktiivisellekin reserviläiselle on hyvin harvinaista päästä
kouluttautumaan esikuntatehtäviin
ulkomailla, saati sitten näin pitkällä
kurssilla. Kurssi oli vaativa, ja juuri
siksi opetti erittäin paljon uutta. Se
antoi aivan mahtavan yleiskuvan prikaatin toiminnasta osana kansainvälistä divisioonaa, ja toi merkittävästi
rutiinia suunnitteluprosessin eri
vaiheisiin. Kurssilta saatuja ideoita ja
malleja tullaan varmasti hyödyntämään Stadin Sissien esikuntakurssin
tarpeisiin tulevina vuosina.

Kurssin suorittanut väsynyt sissi Fort Frontenacin pihalla

Osasto ruskea värvää
taistelijoita pahkikselle
Pidätkö metsästä? Ihailetko itikoita? Oletko sissi?

L

egendaarinen sissitoiminta- ja johtamisharjoitus Pahkis järjestetään jälleen 8.–10.9.2017. Tule valvomaan, väijymään ja taistelemaan hirvikärpästen ja hyttysten keskelle luonnonkauniin Pahkajärven maisemiin! Jos vastasit
yhteenkin aiemmista kysymyksistä myöntävästi, on aika ilmoittautua mukaan. Jos vastasit kieltävästi kaikkiin
kysymyksiin, paikkasi on harjoituksen yhteydessä toteutettavalla uudelleenkoulutusleirillä. Molemmissa tapauksissa
kuulut Osasto Ruskeaan. Liity joukkoomme ja rikastuta itseäsi erinomaisella harjoituskokemuksella. Osastossamme
on vielä joitakin paikkoja jäljellä.

P

ahkis -harjoituksella on pitkät perinteet. Sillä on ylläpidetty sissitaitoja ja toimintavalmiutta myös vaikeina vuosina.
Tule jatkamaan tätä hienoa perinnettä sekä samalla kehittämään ja hiomaan taitojasi. Edelleen on tärkeää harjoitella
ja samalla näyttää ulospäin tämän maan olevan yhtä vahva kuin ennenkin. Tee siis oikein ja ilmoittaudu mukaan nyt.

Lisätietoja: ruskea2017@gmail.com / 045 203 9141 / Henri Nousiainen

YLENNYKSET
Stadin Sissit onnittelevat
4. 6. 2017 ylennettyjä
jäseniään!
Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat sissit:

PALKITSEMISET
Muut huomionosoitukset
JALKAVÄEN TARKASTAJA
Jalkaväen säätiön esityksestä
on myöntänyt 15. 5
Aarne Bjorklundille
Jalkaväen ansioristin

Kolme kertaa –
SISSIT!
SISSIT!
SISSIT!

Kapteeniksi
Heimala Jani Matti Kristian
Raitasalo Juhana Akseli
Yliluutnantiksi
Kuorikoski Joonatan
Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat sissit:
Sotilasmestariksi:
Lindström Jari Petteri
Vääpeliksi:
Juutinen Ari Juhani
Ylikersantiksi
Koljonen Ilkka Juha Tapani
Kersantiksi
Hakosalo Vili Valtteri
Alikersantiksi
Saarinen Niko Tapani
Salmi Jouni Tapani
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SUURSAARI
Taistelujen kohteena 1939-1944
jatkuu

Partiomatka Lapinlahteen

Tutustutaan vielä 16.–17.3. tapahtuneeseen partiomatkaan Lapinlahteen. Partion vahvuus oli kymmenen
miestä ja tarkoituksena oli tunkeutua
Lapinlahteen ja selvittää Purjeniemen
ja Kippariniemen välillä olevat vihollispesäkkeet, tehdä harhauttava isku
rantaan ja ottaa mahdollisuuksien
salliessa vangin.
Partio lähti Pitkäluodosta 16.3. klo
13.30 ja saapui kolme tuntia myöhemmin partiotukikohtaan. Siellä oli puolentoista tunnin ruoka- ja lepotauko.
Varusteet kunnostettiin ja aseiden toimivuus kokeiltiin. Lapinlahden edustalla jäällä oltiin puolen yön maissa.
Pikakiväärimies ja yksi kiväärimies
jäi noin 300 metriä rannasta varmistukseen ja muut aloittivat varovaisen
etenemisen kohti rantaa. Partion
edessä kulki noin 25–30 metrin päässä

konepistoolimies ja oikealla sivustalla
pikakiväärimies apulaisineen.
Jännitys taas huipussaan, milloin
tulisi kuolema tuottava konetuliaseen
sarja vastaan. Omien suksien suhina
hangella tuntui korvissa kovalta melulta, joka varmasti kantautuisi kauas.
Eteneminen jatkui valppaana eikä
turhaan, sillä 50 metrin päässä rannasta seisoi vihollisen parivartio. Etäisyyttä vihollisen partioon oli kymmenen
metriä kun pikakivääripari huomasi
sen. Vartiomies kysyi tunnussanaa,
mutta toinen ei enää kysyn vaan ampui kiväärillä kohti. Pikakiväärimiehen pariin osui, joka kuoli heti, partio
heittäytyi jäälle. Pikakiväärimies ehti
ampua yhden laukauksen ennen kun
ase meni epäkuntoon, mutta tuo yksi
laukaus surmasi toisen venäläisen.
Laukaukset olivat herättänyt tukikohdan yöunesta ja sieltä tuli no-

peasti apua. Neljä konekivääriä alkoi
ristitulella tulittaa suomalaisia. Myös
Purjeniemestä ja Kipparienemestä
kohdistui partiota kohti kiivas tulitus
sekä konetuliaseilla että kivääreillä. Tilanne näytti jo täysin toivottomalta ja
partion miehet alkoivat pimeän turvin
vetäytyä taaksepäin.
Partio sai vielä vetäytyessään vastaansa vasemmalta sivustalta kivääritulta ja miehet olivat jäädä saarroksiin,
mutta takana varmistuksessa ollut pikakivääripari huomasi vaaran ja siirtyi
asemiin siihen suuntaan estääkseen
saarrostuksen. Joka puolella paukkui
ja välähteli, joten partio päätti irtautua
ja palata partiotukikohtaan, minne se
saapui klo 4.30
Jokainen kaikkiaan 136 partiomatkasta oli niihin osallistuneille varmasti
raskas ja hermoja kuluttava. Partiot
selvittivät näillä matkoilla yksityiskohtaisesti Suursaaren puolustusjärjestelyt ja tiivis partiointi oli myös
koulutuksellisesti hyödyllinen.
Myös lentotiedustelu oli lähes päivittäistä, minkä perusteella selvisi
vihollisen majoituspaikat ja osittain
myös taisteluasemat ja estelinjat saaressa.

Aloitetaan Suursaaren
valtaussuunnitelma
Suursaaren ja muiden ulkosaarten
merkitys sotatoimien kannalta todettiin ylimmässä johdossa. Neuvostoliiton merivoimat pystyisivät avoveden
aikana vaikeuttamaan Kotkaan suuntautuvaa meriliikennettä sekä tukeutuen ulkosaariin toimimaan kauaksi
Suomenlahdelle ja Itämerelle.
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Tilannearvioinneissa todettiin, että
venäläiset pystyisivät meren auettua
vahventamaan tehokkaasti Suursaaren
puolustusta siirtämällä saarelle raskaita aseita ja lisää joukkoja. Suursaaren
valtausoperaatio oli aloitettava mahdollisimman pian.
Rannikkoprikaatin komentaja esitti
oma-aloitteisesti 8.1. 1942 merivoimien komentajalle ryhtyä heti toimiin
Suursaaren valtaamiseksi jäänmurtajilla kuljettavilla joukoilla.
Operaatiosuunnitelma valmisteltiin
kiireellä merivoimien esikunnassa ja
se saatiin jo viikon kuluttua. Suunnitelma perustui siihen, että hyökkäyksen suorittaisi vahvennettu Rannikkopataljoona 2. Hyökkäystä tukisi kaksi
raskasta rannikkopatteria ja lisäksi sitä
tukisi yksi pommitus- ja yksi hävittäjälentue. Suunnitelma oli päämajan
mielestä vähän heiveröinen, eikä sitä
toteutettu.
Saaret kiinnostivat myös saksalaisia.
Hitler ehdotti vuoden 1942 alussa, että
Suomenlahden itäpäässä olevat Suomelle kuuluneet saaret tulisi vallata.

Tämän perusteella Yhteysesikunta
Nord tiedusteli 25.1. 1942 päämajaltamme minkä merkityksen suomalaiset antavat Suomenlahden ulkosaarille. Päämaja lähetti kenraali Erfurtille
28.1. vastauksen, missä toivotaan
saksalaisten valtaavan Lavansaaren,
koska se on ulkosaariin sijoitettujen
venäläisten joukkojen johtopaikka.
Samalla toivottiin saksalaisten miehittävän Tytärsaaren ja Seiskarin.

Narvan itäpuolella Kingiseppin
kaupunkiin oli irrotettu talvella jo yksi divisioona, jonka osia oli tarkoitus
käyttää tähän operaatioon. Divisioona
oli kuitenkin pakko suunnata maarintamalle joka oli suurissa vaikeuksissa.
Kun saksalaiset eivät näyttäneet
pystyvän irrottamaan joukkoja, päätti
marsalkka Mannerheim jo 9.3., että
suomalaiset valtaavat yksin Suursaaren.
Ylipäällikkö valitsi Suursaaren valtausjoukkojen komentajaksi kenraalimajuri Aaro Pajarin. Pajari oli kunnostautunut talvisodassa Tolvajärven
taisteluissa ja hän nautti ylipäällikön
erityistä arvonantoa.

Taisteluosasto P muodostetaan
Pajari sai 10.3. 1942 käskyn Kannaksen esikunnasta olla valmis lähtemään
kolmen tunnin kulutta suorittamaan
erikoistehtävää. Esikunnassa hänelle
selvitettiin tämän erikoistehtävä.
Pajari matkusti samana päivänä Haminaan Itä-Suomen rannikkopatterin
esikuntaan jossa hän sai viimeiset tilanne- ja jäätiedot. Sen jälkeen hän
käväisi Mikkelissä päämajassa, jossa
hän sai 12.3. 1942 hyökkäystä kosken
käskyn ja samalla hänelle ilmoitettiin pääpiirteittäin joukot, jotka hän
saisi käyttöönsä. Osaston lopullista
kokoonpanoa määrättäessä otettiin
myös huomioon kenraali Pajarin
toivomukset. Valtausosaston nimeksi
tuli Taisteluosasto P ja se oli suoraan
ylipäällikön alainen. Käsky edellytti,
että toiminta Suursaaren takaisin valtaamiseksi alkaisi aikaisintaan 20.3.
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Taisteluosaston iskuvoima koostui
Jalkaväkirykmentti 27. I pataljoonasta,
Jalkaväkirykmentti 6. II pataljoonasta
ja Rannikkopataljoona 2:sta. Tulitukeen varattiin raskas ja kevyt patteri,
raskas ja kevyt kranaatinheitinkomppania sekä Jalkaväkirykmentti 6:n
tykkikomppania. Taisteluosasto oli
suunniteltu sellaiseksi, että se pystyi
itsenäiseen tehtävään juuri tämän erikoisoperaation läpiviemiseksi.
Taisteluosastolle alistettiin myös
Lentolaivue 6 sekä Lentorykmentti 3
ja 4. Tukitehtäviin oli varattu kaikkiaan 67 konetta. Ilmavoimien tehtäviin
kuului tiedustelu, suojaus, jalkaväen
taistelun tukeminen ja estää vihollisen
vetäytyminen saaresta.
Kenraali Pajari käski 14.3. osaston
muodostamisen ja ryhmittymisen.
Käskyssä kiinnitettiin huomio jääolo-

jen vaatimaan koulutukseen, pitkien
jäämarssien suorittamiseen taisteluryhmityksessä pimeällä ja erikoisvarustuksen ja varusteiden naamiointiin.

Joukkoja keskitetään
Taisteluosastoon muualta tulleet joukot keskitettiin 12.–14.3. Kotkan–Kirkonmaan alueelle.
Kuormauspaikkana oli Raivolan
asema ja sen lähialue, jota omat hävittäjäkoneet suojasivat, koska I Pataljoona kuormattiin aamuyöllä ja se olisi
voinut herättää vihollisen huomiota,
vaikka salamiseen oli kiinnitetty suurta huomiota. Päivällä kuormattu II Pataljoona joutui kuormauksen aikana
venäläisten pommituksen kohteeksi,
mutta selvisi pienin tappioin.
Salaamistoimenpiteistä huolimatta
Hamina–Kotka alueella oli yleinen

puheenaihe, että Pajari lähtee Suursaareen. Jalkaväki 6:n tykkikomppania
joutui pysähtymään Hamina tienolla.
Heti tuli utelias pikkupoika kysymään
komppaniapäälliköltä: ”Meetkös siekii
setä Suursaareen?”
Joukoilta oli jyrkästi kielletty mennä yksityisesti Kotkaan, mutta sen
estäminen oli mahdotonta. Miehet
olivat olleet pitkään rintamalla ja piti
saada viina ja piti saada naisia. Jollain
keinoin miehet livahtivat kaupunkiin
ja juopuneita jouduttiin keräämään
kaduilta.
jatkuu

Lähteet:
Niilo Lappalainen: Suursaari toisessa maailmansodassa ja
L. Toiviainen: Jääkentien taistelut

Kevätsauna Santahaminassa 9.6.

M

ahtoiko kevätsaunan ajankohta
vaikuttaa osallistujamäärään,
paikalla oli vain 20-30 sissiä.
Lentonäytöksellä saattoi olla myös
oma vaikutuksensa.

Kommentteja saunasta
Facebookissa:
Suuret kiitokset järjestäjille! Savusauna oli hyvin lämmitetty ja tällä kertaa
tarjoiltu menu ansaitsee ehdottomasti
erityismaininnan 5/5.

Muiden ohella myös Englannin kuninkaalliset
ilmavoimat kunnioittivat sissien kevätsaunaa
taitolentoryhmänsä ylilennolla.
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Ammunta

Heinä–
Elokuu

Nuku Rauhassapäätapahtuma
18.–19.8.

Kesäkaudella
ilmoitetaan
erikseen, mikäli
vuoro pidetään.

Syyskuu

Pahkis 8.–10.9.
Pahkajärvi

Normivuorot
käynnistyvät

Sali

Muu

Salin vuorot
normaalisti

Tiedotus
kts.
Helsingin Reservinsanomat
- lehti

Lokakuu
Marraskuu

.

.

Joulukuu

Sissien joulusauna,
Santahamina

18.–19.8. Nuku Rauhassa-päätapahtuma
Tekijöitä tarvitaan.
Lisätiedot Antti Brax.

Ampumatoimikunta tiedottaa

Milloin ampumaan?

9 mm: Sissien vuorot Luolan radalla parillisina viikkoina ma ja pe klo 19.00-21.30
(maanantain vuorolla ennakkoilmoittautuminen)
Suojeluskuntatalon luolaan pääsee Töölöntorinkadun ja Pohjois-Hesperiankadun risteyksessä (entisen Inttistoren myymälän vieressä) olevan pommisuojan betonisesta käyntiovesta.
Kun saavutte paikalle, soittakaa ovikelloa, niin ovi tullaan avaamaan.
Kivääri:
Mm. Kaartin JR killan vuorot Santahaminassa

Lisää tietoa löytyy:
http://www.stadinsissit.fi/ammunta/

Salitoimikunta tiedottaa

Sissien harjoitusvuorot

Tekniikkaharjoitukset ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Perjantaisin on Ikisissien kuntopohjainen harjoitus.

Lisätietoja:
http://www.stadinsissit.fi/sali/
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