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K unniapuheenjohtajan palsta

PUHEENJOHTAJALTA

K

iitos Stadin Sissit!

S

anotaan, että aika kuluu nopeasti
hyvässä seurassa. Tämän voin allekirjoittaa ihan henkilökohtaisesti –
tuntuu että ei olisi kulunut kuin hetki
siitä, kun otin Sissikerhon puheenjohtajan viestikapulan vastaan Riikosen
Matilta kolmisen vuotta sitten. Silloin
pitkähköiltä ja haasteellisiltakin tuntuneet edessä olevat vuodet ovat kuluneet ilmavoimakielellä lausuttuna
kuin siivillä. Puheenjohtajakausi alkaa
olla loppusuoralla – toki jos syyskokous niin päättää. Tunnen edelleenkin
syvää kiitollisuutta minulle osoitetusta luottamuksesta sekä siitä avusta ja
tuesta, jota olen Sissikansalta kauden
varrella saanut.

M

ietiskelin edellisessä Pravdassa
muuttuvan turvallisuuspoliittisen tilanteen vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle aiheuttamia haasteita.
Ne eivät ole kadonneet minnekään,
mutta aavisteluja valmiuden tervetulleen kohottamisen aiheuttamista
muutoksista työmme kenttään on
välillä epäsuorasti tihkunut. Sissien
fokus on kuitenkin selvä: Yhteisömme
toiminnan tarkoitus on kehittää jäsenistön valmiuksia maanpuolustajina yksittäisinä taistelijoina ja joukon johtajina - johtotähtenä suomalaisen sissitoiminnan perinteiset ydinajatukset:
periksiantamaton tahto, nokkeluus,
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Pahkis 2017

neuvokkuus ja oveluus. Suhteemme
puolustusvoimiin, MPK:een ja taustayhteisöihimme ovat toimivat, mahdollistaen hyvän yhteistyön yhteisten
tarkoitusperiemme edistämiselle.

S

isseillä on hyvä ja hieno perinne,
kuten edeltäjäni Sissisanomissa
3-4/2014 toteaa: ”Ladun aukaisijaa on
vaihdettava, muuten joukon vauhti
hidastuu – kekkosajan malli ei ole
tätä päivää”. Arvostettu pitkän linjan
sissiveli kapt Tommi Saikkonen on
lupautunut seuraajaehdokkaaksi ja
maj Vesa Vepsä varapuheenjohtajaksi. Osaston PJ sotmest Jouni Nylén
ja vahva varamiehensä ylik Aarne
Björklund jatkanevat vielä vuoden,
jolloin yhteistyö saadaan saattaen
vaihdetusti. Uskon myös vakaasti,
että toimikunnilla on hyvä tuntuma
parlamenttityön jatkajista.

E

roon ette kuitenkaan minusta
joudu, ainakaan aivan heti. Vakiintuneen, hyvän käytännön mukaisesti asetun ehdolle perinneupseerin
toimeen. Olen siis käytettävissänne
edelleen ja tietenkin luolalla ampumassa (joskus osuu, joskus ei), salilla
(peruskurssi käyty juuri), maastossa
(PAHKISOPKE vitsimajurit), ESIK
(paluu peliosastoon?), viesti (jotain
kummia uusia juttuja mun puhelimessa), huolto ja kuljetus (joulusaunalla nähdään) ja nitrojumppaan jos
maanatain salilta selviää.

P

ahkiksella kävin taas minäkin,
laskujeni mukaan ainakin 40.
kerran. Tottumuksista on vaikeaa
päästä eroon, enkä taida edes yrittää
päästä eroon Pahkiksesta. Perinteet
niille kuuluvaan kunniaan, ja olihan
tämä jo ainakin 51. Pahkis. Tapahtuma on kuitenkin luotava joka kerta erikseen, ja joka vuosi tarvitaan
vetäjät ja järjestäjät. Aikaisemmilla
meriiteillä ei selvitä.

P

ahkis onkin sissien vuosittainen
päätapahtuma. Siellä yhdistyvät
salin, maaston ja ammunnan taidot.
Harjoitus viedään läpi tiiviissä aikataulussa. Pidennetyssä viikonlopussa
ehditään kokea kokonaisen viikon
tapahtumat. Toki on havaittavaa, että
perustaminen ja purkaminen etenevät omaa vakiintunutta tahtiaan, ja
vievät aikaa metsässä rymyämiseltä.

O

sastojen vahvuudet olivat Vihreä 40, Ruskea 33 ja Keltainen
26. Johtoa ja järjestelijöitä oli 34.
Kokonaisvahvuus oli näin ollen 133.

Erittäin hyvä tilanne, joka vielä paranee siitä, että keski-ikä näppituntumalla oli alle 25v.

V

uosittainen Pahkis on tilaisuus
harjoitella mahdollisimman
oikeissa olosuhteissa tapahtuman
teeman mukaista toimintaa. Tänä
vuonna harjoittelimme hybridihyökkäykseen vastaamista, siis eräänlaista vastasissitoimintaa. Aktiivinen,
kovapintainen ja hyvin varustettu
vihollinen pyrki kaikin keinoin tavoitteeseensa, ja omat joukot puolustivat harmaan vaiheen mukaisin
valtuuksin. Tämä olikin merkittävä
käytännön kokeilun paikka, kun
kaikkia toimenpiteitä (ainakin) piti
ensin peilata voimassa olevan lainsäädännön mukaisia rauhan ajan
mahdollisuuksia vastaan.

P

ahkis on samalla sovellettu johtamisharjoitus, jossa 10-15 sissiä
saa merkittävää johtamiskokemusta.
Tämä on kaukana kirjoituspöytäharjoituksista, ja tiedän että on aivan eri

asia johtaa oikeasti pimeässä sateisessa metsässä rämpiviä taistelijoita,
kuin siirtää paperilla olevia väsymättömiä aina norminopeutta liikkuvia
joukkoja. Johtamisharjoitukseen ei
kuitenkaan voida tulla suoraan pystymetsästä. Johtajien kehitys perustuu kokemukseen ja sille rakennettuun uraputkeen. Partionjohtajasta
tulee joukkueenjohtaja. Vähitellen
hänestä tulee osastonjohtaja, ja tästä
taas edetään OpKeen ja edelleen jopa
koko tapahtuman johtajaksi. Kuljetuksella, huollolla ja viestillä on omat
uraputkensa.

T

oivoisinkin, että johtajapaikoista suorastaan kilpailtaisiin, ja
ilmoittauduttaisiin jonoon tuleville
vuosille. Maastotoimintaa johtavat
henkilöt ottavaan varmaan vastaan
tällaisia positiivisia viestejä, ja johtajien velvollisuus on etsiä ehdokkaita
uusiin tehtäviin.
Nähdään taas Pahkiksella
ensi vuonna!

Teille kaikille:
Loistavaa loppuvuotta ja:
3 x SISSIT!
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Admiral Pitka
Recon Challenge 2017
31. 7. – 4. 8. 2017 Pärnumaa, Viro
Kaikki kuvat Maija Gardemeister

SISSITEAM —
Kesäloma Pärnun vesipuistossa

H

avahdun rannekellostani kuuluvaan vaimeaan piipityksen ja
hiljennän sen nopeasti. Tokkuran väistyessä aistihavaintoni palaavat yksi kerrallaan. Sataa vettä ja on
säkkipimeää. Viileä ilma puskee kasvojani vasten samalla, kun nousen ja
kuoriudun pussin lämmöstä. Kesähelteestä ei ole tietoakaan ja kohmeisesti
hamuan repustani sukkapussia. Se on
tyhjä. Jäljellä repussa on vain eriasteisesti vettä valuvia yksilöitä, joista
valitsen ne kaikkein vähiten kastettua
pesusientä muistuttavat. Kiskon läpimärän maastopuvun ylleni ja tunnen,
kuinka kehoni alkaa välittömästi haihduttamaan lämpöä. Vesi valuu norona
selkääni myöten. Koetan vetää maihinnousukenkiä jalkaan, mutta joudun löystyttämään nyörejä uudestaan
ja uudestaan, sillä turvonneet jalkani
eivät meinaa mahtua kalosseihin. Lopulta saan vedettyä jalkani kenkiin,
hiertymistä kuulastavasta vihlonnasta
päätellen täsmälleen samoin, kuin aina
ennenkin. Tunnen, miten särky palaa
ruumiiseeni alkaen jaloista jatkuen
läpi koko kehon saavuttaen tuskaisen
matkansa päälaellani vallaten matkallaan jokaisen lihaksen. Vielä märkä
lakki päähän ja olen valmis. Ympärilläni häärii samoissa toimissa kolme
soturia, läpimärkiä kaikki ja toinen
toistaan teipatumpia. Kukaan ei sano
mitään, eikä hymynvireitä pahemmin
näy. Läheiseltä tieltä alkaa kuulua lähestyvän ajoneuvon ääniä ja pian valo-
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keila ilmestyy näkyviin mutkan takaa.
Jähmetymme paikoillemme aseet toimintavalmiina. Idyllinen kylpyläkaupunki Pärnu tarjoaa jälleen laatuaikaa
vesipuistossa.
Elokuun alkajaisiksi Helsingin Länsisatamaan kokoontuu värikäs joukko.
Suuntana joukolla on Viro ja siellä
odottava kansainvälinen sotilastaitokilpailu Admiral Pitka. Kisaamaan
on lähdössä neljän hengen partio tukenaan kahden hengen teräviä kommentteja laukova, mutta jotenkin äärimmäisen osaavalta vaikuttava huoltotiimi. Itse partio koostuu kokeneista
karpaaseista ja minusta, itäsuomalaisesta keltanokasta. Kuten kesäkuisessa
harjoituksessa, joukkueesta on kasassa kolme neljästä. Kisapartion neljäs
jäsen odottaa meren toisella puolen
tehden omia valmisteluitaan partateriä vältellen. Myöhemmin joukkoon
liittyy myös ensimmäiset suomalaiset
vastaosaston jäsenet.

V

iron maaperälle saavuttaessa
kisatiimi hyvästelee vastaosaston, tapaa hyvissä ruumiin ja sielun
voimissa olevan neljännen jäsenensä
ja suuntaa paikallisen yhteysupseerin
johdolla kohti Pärnumaata. Ajomatkan aikana kerrataan viimeiset sotilastaidot ja sovitaan mahdollisista partion peliliikkeistä kisan aikana. Perillä
tiimiä odottaa paikallinen joulumaa
täynnä maastoajoneuvoja, puolijoukkuetelttoja ja sinne tänne säntäileviä

maastopukuisia militantteja. Pitkään
ei partio kuitenkaan ehdi olostaan
nauttia, sillä kiire kohdistusammuntoihin on kova. Aikataulu on määritetty niinkin tarkaksi, ettei partiolle
jää aikaa vaihtaa maastopukua ylleen
ennen aseiden luovuttamista ja kohdistuksia.
Epämääräiseltä lapsisotilaiden,
separatistien ja mongoloidien vihamiehiseltä koalitiolta vaikuttava joukko saattaa alkuun herättää hilpeyttä
kanssakilpailijoissa, mutta viimeistään
tauluille saavuttaessa virneet pyyhkiytyvät kasvoilta. Partion aseenkäsittely
ja iskemien väistämätön tapa kasaantua saa muut raapimaan päätään ja
lätäkön toiselta puolen saapuneet
cowboyt selittelemään tottumuksiaan lyhyenpiin aseisiin ja parempiin
ampuma-asentoihin.
Valmistautuminen kisaan kestää
kauan ja täten partiolle jää aikaa
tankata, huoltaa ja tutustua kanssakilpailijoihin runsaasti. Paikallinen
ruokahuolto toimii hyvin ja aterioita
on tarjolla vähintäänkin riittävästi. Ei kuitenkaan niin usein, etteikö
partio ennättäisi tankata aterioiden
välissä muuta hiilihydraattimössöä.
Vielä ennen lähtöä käydään Pärnussa
avajaisseremoniassa ja luovuttamassa seppele. Odottelu on kuitenkin
raskasta ja lopulta lähtökynnykselle
marssiva joukko vaikuttaa hivenen
helpottuneelta tulevasta koitoksesta
huolimatta.

Vasemmalta oikealle.
Jarkko Kontiainen (Team leader), Vili Hakosalo,
Miikka Lopez-Strömberg, Antti Lehto

A

lkumatka taittuu ripeästi helppokulkuisessa peltomaastossa.
Olisi kuitenkin naivia tuudittautua
ajatukseen, että matkasta tulisi kevyt
ja varsin pian tämä käy ilmi myös kisaan suunnanneelle partiolle maaston
muuttuessa peltoisesta aavasta jonkin
sortin keppihelvetiksi. Lisäksi ajoittain partion korviin kantautuvat laukaukset muistuttavat vastatoiminnan
olevan aivan jotain muuta tasoa, kuin
talvikisassa. Lähes kaikki tieurat ja
olennaiset risteykset ovat vihamielisten joukkojen miehittämiä, mikä ajaa
partion kulkemaan jälleen sisseille
tyypilliseen tapaan omia polkujaan
metsän siimeksessä.
Partion tavoite pysyä aikataulussa
onnistuu alkutaipaleella yhtä rastia
lukuun ottamatta. Rastit ovat tuttuun
tyyliin nopeatempoisia, mutta hyvin
suunniteltuja. Rasteilla partio pääsee
näyttämään kykyjään tunnistuksessa,
UAV-kuvan analysoinnissa ja vesistönylityksessä. Ajoittainen huoltotiimiin törmääminen nostattaa mielialaa entisestään, mikä onkin tarpeen
seuraavana yönä läpipääsemättömien
kuusikkojen keskellä kahlatessa. Vaikka kisa on vasta alussa, huomaamme
väistämättä tiukkojen aikamääreiden
ja lukuisten kilometrien vaativan jo
veroaan. Tiedustelutehtävään lähdettäessä vireystila on jo laskenut lähdöstä paljon ja joudumme ajoittain
palauttamaan taistelukuntoa tiedusteluajan kustannuksella.

Tiedustelun jälkeen saamme uuden
vaihteen silmään ja vain muutaman
vesistönylityksen jälkeen pääsemme luovuttamaan tiedustelutiedot ja
valmistautumaan esterataa varten.
Rata on jälleen kerran yksi tehtävän
kohokohdista panssaroituine ajoneuvoineen, mutaesteineen, puukonheittoineen ja erilaisine köysiratoineen.

Partiomme suorittaa radan varsin
mallikkaasti ja vain yksi taistelija
menettää kengänpohjansa. Kaikkien
onneksi kyseinen karpaasi on jo tottunut tarpomaan Viron metsiköitä myös
ilman pohjallisia, joten matkaa jatketaan kuten ennenkin. Vastatoiminta
on jälleen aggressiivista ja pääsemme
muutamaan otteeseen myös taistelemaan tiemme eteenpäin, kuitenkaan
jäämättä kiinni.
Kisan loppu häämöttää jo, mutta
matkaa on yhä runsaasti. Yöllä toiminta vaikeutuu, eivätkä virolaiset
isäntämme pyri helpottamaan kisajoukkueiden matkantekoa lukuisine
väijyineen ja heiluripartioineen. Silloin tällöin sissijoukkomme ajautuu
tulitaisteluun ja joutuu muuttamaan
reittisuunnitelmia. Aikataulu on yhä
tiukka, eikä aikaa jää kuin välttämättömiin sukkien ja teippien vaihtamiseen jatkuvan kävelyn ohessa.

7

Admiral Pitka Recon Challenge 2017

Tiimin huollon terveiset

E
Vastatoiminnan vähentyessä muiden partioiden tavoin tukeudumme yhä vahvemmin tiestöön ja
eteneminen nopeutuu. Toisaalta myös särkylääkkeet ja erilaiset
(lailliset) piristeet tekevät hyvin
kauppansa. Hallusinaatioilta ja pystyyn nukahtamisilta ei tästä huolimatta
vältytä, mutta onneksi tässä vaiheessa
koitosta joukko on hioutunut niin hyvin yhteen, että toinen toistaan tukien
pääsemme yhä tavoitteisiin. Viimeisen
yön rankka sade kruunaa kisatunnelmaa partion tehdessä loputtomalta
vaikuttavaa taivaltaan.
Määrätietoinen eteneminen kantaa kuitenkin hedelmää ja saamme
ruhtinaallisen puolen tunnin huolto
taukomme aamuyöstä. Lohtu jää
kuitenkin lyhyeksi, kun havaitsemme
reitin ampuradalle olevan opastettu,
mistä seuraa muutama ylimääräinen
kilometri ennalta suunniteltuun reit-
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tiin verrattuna. Joillekin muille tämä
voisi nousta esteeksi, mutta sisseille
tämä tarkoittaa mahdollisuutta antaa
kaikkensa peliin ja ohittaa matkan aikana muutamia väsyneiltä vaikuttavia
joukkueita. Taival on määrämittainen
ja saavumme rastille sillä kultaisella
viimeisellä minuutilla. Ammunnan
jälkeen partiomme panokset ehtyvät
sanan jokaisessa merkityksessä, eikä
lopputaipale suju kovin kepein askelin. Viimeiselle rastille saavuttaessa väsymys ja kipu painavat jokaista meistä.
Viroon ei kuitenkaan ole saavuttu antamaan periksi, joten huollon ankaran
kannustuksen saattelemana siirrymme päättäväisesti viimeiselle etapille,
joka sattuu olemaan pikataival.
Viimeisten kilometrien tuntemuksia on aina yhtä vaikea kuvailla.
Yhtäältä häämöttävä maaliviiva motivoi ja ylentää mieltä. Toisaalta väsymys
ja kipu painavat joka jäsenessä, eikä
liikkuminen ole millään lailla luontevaa jokaisen solun vaatiessa lopettamaan. Partiomme tahkosi viimeiset
kilometrit rytmitetyllä hölkällä, välillä
juosten, välillä kävellen. Viimeisen
etapin kuluessa inhimillisyys pakeni
kehoistamme kivun mukana ja hetken
olimme vain suut vaahdossa eteenpäin
puskevia koneita loppusuora ainoana
tavoitteenaan. Viimeisen rynnistyksen päätteeksi ylitimme maaliviivan
toinen toistamme kantaen ja mielen
valtasi epätodellinen tunne siitä, olisiko tämän kertainen koitoksemme
todella ohi. Onneksi pelastavina enkeleinämme toiminut huoltolauma
liihotti ympärillämme ja välittömästi
varustarkastuksen päätyttyä paikkasivat energiavajaustamme muun muassa
munkein, banaanein ja virkistysjuo-

min. Onnitteluiden saattelemana palasimme autokyydein joulumaahan saunomaan ja palautumaan koitoksesta.

S

uuri kiitos huollolle, jota ilman
matka olisi heti alkutaipaleilta asti
ollut lähes mahdottomalta tuntuva
työmaa. Piikittelevästä tyylistänne
huolimatta teitä oli ilo tavata matkan
varrella ja rivien välistä paistoi aina
teidän aito kiinnostus taistelukuntoamme ja jaksamistamme kohtaan.
Olen kiitollinen, että sain toteuttaa tämän tehtävän teihin luottaen.
Suurimman kiitoksen ansaitsette te,
hyvät partiotoverit. Matka oli varsin
unohtumaton ja tien päällä koimme
hyviä, huonoja ja hyvin huonoja hetkiä, mutta mikään kohtaamamme ei
muodostanut ylitsepääsemätöntä estettä. Kaikkea syvyydessä koettua on
mahdoton kuvailla (osin myös varsin
epäsoveliasta), mutta te tiedätte, mistä
puhun. Kiitos kisasta kaikille, ehkä jo
kymmenen vuoden kuluttua olemme
jälleen valmiit kohtaamaan Viron viidakot.
-

Jarkko Kontiainen

telänaapurissa vuotuiseen elokuussa järjestettävään kilpailuun
valmistautuminen alkaa tiimin
huollon osalta jo varhain keväällä.
Kilpailun aikana järjestettävien tiimiläisten vaatimattomien toiveiden
täyttämisen lisäksi paperisota ennen
kilpailua on lähes yhtä mittava kuin
itse matka, jonka tiimi suossa tarpoo
ja toiminta eri yhteistyötahojen kanssa lähes yhtä helppoa kuin tossutella
ilman kengänpohjia Viron metsissä.
Tapaan sanoa, että asiat kyllä aina
järjestyvät. Niin tälläkin kertaa, joskus
se saattaa vain hieman syödä taistelijan kiireettömien kevät- ja kesäpäivien
aikaa.
Allekirjoittaneen vuosia hoitoalalla
kasvatetut hermot saattoivat hieman
venyä ja sympaattinen ”minä ymmärrän” hymy vaihtua epäuskoiseen
irvistykseen, kun meille ehdotetaan
tiimin terveyden kannalta ehdottomien varusteiden noutamista länsirannikolta asti. Onneksi yhteistyötahomme
kotikulmilta otti vastaan perustelut
varusteiden käytöstä ja rautaisella
ammattitaidolla luovuttivat meille
kisavarusteet huollon silmämääräisellä kokoarviolla, kuittia vastaan
tietenkin.
Viimein, niiden loppumattomilta
tuntuvien dokumenttien tiimin passinnumeroista sotilasarvoon ja hiustenväristä kengänkokoon -täytön

jälkeen pääsimme matkaan. Tiimi
pakkautui yhteen ajoneuvoon hiomaan taistelutaktiikoitaan ja Sami
herrasmiehenä päätyi ajamaan huoltopakettiautoa, jotta en joutuisi esittelemään kansainvälisiä käsimerkkejä
huolella suoraksi sidotulla, jäljelle jääneellä keskisormella.
Aseiden kuittausten ja kohdistusten
jälkeen tiimi valmistautui henkisesti
ja fyysisesti kisaan. Tällä välin huolto
suoritti ohjeiden ja sääntöjen selvittämistä sekä oli läsnä kilpailua koskevissa palavereissa. Tarkennettujen
sääntöjen ja ohjeiden vastaanottaminen ja tiimille tiedottaminen kuuluu
kilpailun aikana huollon tärkeimpiin
tehtäviin.
Huolto ei ole ehkä se sopivin kuvaus
tehtävistämme tämän kilpailun aikana. Tiimille tiedon jakamisen lisäksi
kilpailu määrittää hyvinkin tarkkaan,
mille rastille voimme tai pitää osallistua ja miten. Useimmat rastit kilpailun
aikana kieltävät minkäänlaisen fyysisen kosketuksen tiimimme kanssa,
emmekä saa antaa tai vastaanottaa
tiimiltä mitään materiaalia koko kilpailun aikana. Joillain rasteilla taas
meidän piti olla ehdottomasti läsnä.
Rastilla tehtävämme oli esim. vahtia
aseita ja avustaa vesitäydennyksessä
rastin jälkeen.
Joissakin tapauksissa tehtävämme
on myös pitää tiimimme puolia. Esimerkkinä tästä, kilpailun järjestäjä
oli luvannut riittävästi vettä jokaiselle
rastipaikalle, mistä tiimi voi sitä täydentää. Eräällä rastilla oli vain 5l per
tiimi. Meidän huollon tehtäväksi jäi
siis huomauttaa asiasta järjestävälle
osapuolelle kilpailun alussa luvatusta
”riittävästä määrästä” vettä. Asia saatiin järjestettyä.

O

n ollut etuoikeutettua toimia
tiimin huollossa nyt kolmatta
kertaa. Huolimatta ennakkotyöskentelyn määrästä, paikallisten karttaan

merkitsemättömien teiden suunnistamisista, Samin toteuttamasta ”kolmas
kaminan putki punaisena” kipinästä,
monsuunia, vesipuistoa ja mutaleikkejä muistuttavasta etelänaapurin
kelistä, lähtisin samaan mankeliin
kanssanne milloin vain.
Kiitos rautaiselle taistelijaparilleni,
Samille. Meidän toiminta on viimein
saavuttanut huippunsa, terävimmän
kärkensä sekä täydellisen tasapainon.
Sinä olet huollon voima, minä järki.
Iso kiitos tiimille, on ollut ilo olla
teitä varten tässä kisassa. Lämminhenkinen takaisinkettuilu huollolle
päin varmisti, että aivotoimintanne
on riittävällä tasolla jatkaaksenne
maaliin asti. Matka on pitka ja sitä on
aina yhtä jännittävää seurata tukien ja
tsempaten teitä, kun jatkatte väsyneinä
ja kaikkensa antaneina kohti maalia.
Oikein hienosti myös ”Antti-pappa”
kenkäsankari itsensä maaliin saatoit,
vaikka rollaattori hävisikin matkalle.

V

iimeiseksi, aika kultaa muistot
mutta sitä hajua en unohda koskaan.
					
APRC Sissiteam huolto
Maija Gardemeister
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Ikisissit Lopella

P

erinteeksi muodostunut Ikisissien syysjotos käynnistyi lauantaina 23.09. aamupäivällä kokoontumisella Viisaiden laavulle. Kun reitti
oli suunniteltu, lähdimme liikkeelle,
neljä ikisissiä, Christer, Topi, Reijo ja
Matti, osaston puh.joht. Jouni, osaston
perinne -au Kimmo ja Patricia Kimmontytär. Suuntasimme etelään
ensin ylittämällä Kaartjoen ja siitä
Pekännettä kohti. Ohitimme Sylkiötlammen itäpuolelta ja jatkoimme
edelleen etelään Pilkutinlammelle
missä pidimme kahvitauon. Pilkutinlammelta hakeuduimme Poronpolulle
seuraten sitä kohti Valkevesikannasta
ja siitä edelleen Rauhanrantaan, missä
siirryimme kanootteihin.
Kanoottien keulat suunnattiin luoteeseen kohti Isosunnin salmea ja Pikku-Puneliaa ja Marskin majaa, missä
me alueella olevalla kenttävartion
keittokatoksella pidimme ruoka- (lue
makkaranpaisto) tauon. Syötyämme
jatkoimme patikoimalla kohti Viisaiden laavua ohittaen Lehmilammen ja
sitten Pitkälammen itäpuolelta kohti
laavua.
Laavulla odotti kerhon puh.joht.
BAntti tulien äärellä, missä hän oli
meidän patikoidessa valmistellut herkullisen suppelovahvero-kanttarelli
kastikkeen. Nyt vain perunoita keittämään ja sitten nauttimaan luonnon
antimista valmistettu herkullinen
ateria. Toki oli herkullisia juomiakin
tarjolla. Lisämausteen illalliselle toi
Kimmon tuoma juhlajuoma hänen
50-vuotispäivänsä kunniaksi.
Sunnuntaiaamuna, aamupalan
jälkeen kun olimme pakanneet varusteemme ja siivonneet jälkemme,
lähdimme kohti Lopen ampumarataa suunnittelemaan ja rakentamaan
ampumapaikat hyvissä ajoin ennen
puolta päivää jolloin sai aloittaa ammunnan. Myös Seppo K saapui ampumaan. Ammunta sujui mallikkaasti
Topin johdolla ja aseita riitti kaikille,
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Ikisissit syksyisellä
maastomarssilla

koska käytössä oli myös kerhon aseita. Ammuttiin myös meille sovitettu
SRA-ammunta, siis ilman kellotusta
arvokkaasti ja rauhallisesti. Ammunnan loputtua poimimme hylsyt, poistimme taulut ja poistuimme ampumaradalta Lopen Nesteelle kahville,
mistä jokainen lähti omaa suuntansa.

O

li mukava viikonloppu sissiveljien ja Patricia Kimmontytön
kanssa.
Jatkoa seuraa ensi vuonna.

S

yksyisenä keskiviikkona 18.10.
klo 10.00 kokoontui kuusi ikisissiä Luukin ulkoilualueen
parkkipaikalla aikomuksena suorittaa
maastomarssin, Ikisissien herrasmiesmäisellä tavalla, Luukin vaihtelevassa
ja välillä jylhissä maisemissa. Alkuvalmistelujen jälkeen otimme suunnan
kohti pohjoista ja Hepolampea minkä
me ohitimme itäpuolella ja jatkomme
kohti Hauklampea missä pidimme
pienen tauon ihailemalla syksyistä
maisemaa. Tästä marssi jatkui luoteen
suuntaan kohti Mustalampea, missä
pidimme lounastauon kauniin lammen rannalla auringonpaisteessa.
Syötiin tulilla valmistettu lounas
ja nokipannukahvit juotuamme jatkomme nyt etelään päin kohti Halkolampea sivuttaen Väärälammen
idän puolelta. Marssittuamme noin
kilometrin metsä- osuuden saavuimme Kaitalammelle, minkä rantaa
seurattiin aina Kaitalammenlahteen
saakka, sinä käännyimme kohti länttä ja Luukin ulkoilualueen keskusta.
Keskustan vierellä kukkulalla olevalla
keittokatoksella keitimme vielä nokipannukahvit ennen kotiinlähtöä.
Oli mukava päivä luonnossa kauniina syyspäivänä.
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Ikisissit avustajina Nuku
rauhahankkeessa Kansalaistorilla

K

evään ja kesän aikana on järjestetty kymmeniä Nuku rauhassa
tapahtumia ja päätapahtuma järjestettiin Helsingissä 18.–19. elokuuta.
Tapahtumien tavoitteena oli kertoa
kokonaisturvallisuuskäsitteestä sekä
esitellä järjestöjen ja viranomaisten
yhteistyötä.
Ohjelmassa oli mm. eri viranomaisten, kuten poliisin ja tullin yhteistyönäytös, sotapoliisin toimintanäytös jne.

Pahkis
2017
8.9. klo 0800 Ikisissien neljän hengen partio ilmoittautui Vekarajärven
varusvarastolla missä he kuittasivat
pyykkisäkillisen varusteita, minkä
jälkeen partio siirtyi vaunuhalleille
missä vaihdettiin vaatteet ja sovittiin
muut varusteet. Kuitattuaan ryhmäkohtaiset varusteet ja taisteluammuntapakkaukset partio siirtyi maastoon
perustamaan oman tukikohtansa tuttuun paikkaan Vääräjärven rantaan
presidenttilaavun maastoon.
Tukikohta perustettiin odottavan mielin, koska tiedossa oli vain
yksi tehtävä mikä liittyi lauantaina

12

Santahamina kesä armon vuonna 2017

– Läheisten päivät Santahaminassa 8.–9.6. 2017

Helsingin Reserviläispiireillä oli
omat esittelykojut ja ne vastasivat
myös esimerkiksi ammuntapaikasta, missä ammutiin laserkivääreillä
ja laserpistooleilla. Tällä ampumapaikalla Ikisissit toimivat avustajina neuvoen vieraita laserkiväärien
käytössä. Myös Stadin Sisseillä oli
oma esittelypaikkansa, missä esiteltiin videolla itsepuolustuskoulutusta..

tapahtuvaan toimintaan, nimittäin
kolonnan pysäyttäminen. Lauantaipäivällä kolonna sitten pysäytettiin
sulkemalla tie autolla, mikä oli pysäköity tielle konepelti auki. Yksi maalihenkilöistä pyysi apua siirtämään
”rikki” mennyttä autoa, mutta sehän ei
onnistunut niin vaan, koska kolonnan
henkilökunta toimi tehokkaasti, he ottivat nämä hämäränperäiset henkilöt
talteen, tutkivat heidät ja auton. Siinä
ahkeroivat aikansa sateessa, kunnes
olivat tyytyväisiä tulokseen ja jatkoivat
matkaansa. Paikalle kuitenkin jäi kaksi
taistelija vartioimaan näitä hämärä

peräisiä henkilöitä kunnes valvoja puhalsi tilanteen poikki. Muutama tunti
myöhemmin toistui sama tapahtuma
hieman eri tavalla, vaikka perustoiminta oli sama.
Tukikohtaan palaamisen jälkeen
alkoi vaatteiden kuivattaminen ja
ruuanlaitto. Syötyään aloittiiivat Ikisissit kvkk:n asekäsittelyn seuraavan
aamun toimintaa varten. Ikississejä
ei tarvittukaan valitettavasti puolustamaan OPK:ta, menimme sen sijaan
asevarastolle ottamaan vastaan taistelijoiden aseet.
Näin Ikisissit tällä Pahkiksella.

L

auantaina kesäkuun kahdeksas
päivä kello yhdeksän aamulla
kokoontui ryhmä sissejä Santahaminan portilla ja siirtyivät sieltä
Perinnetalolle tukemaan Kaartin Jääkärirykmentin kiltaa läheisten päivien
järjestelyssä. Tällä kertaa ryhmään
kuului viisi ikisissiä.
Ryhmän pienuudesta huolimatta
tukikohta saatiin rakennettua ajoissa
ja aseet asemiin. Ehdittiin jopa juoda
munkkikahvit ennen ensimmäisten
vieraiden tuloa.
Lauantain oli everstiluutnantti Niko
Höltän johtaman jääkäripataljoonan

alokkaiden vuoro olla isäntinä/emäntinä omille omaisille ja rakkaille. Vaikka tilaisuus alkaa klo 11, niin vieraita
saapuu aina hyvissä ajoin, eli jo 10:30
ja kun on aikaa ennen tervetuliaispuhetta, niin vieraat käyvät meidän luona
tutustumassa sodanaikaisiin aseisiin.
Huomattavaa oli, että tämän päivän
isillä ei ole enää henkilökohtaista
kokemusta näistä aseista, olivat kyllä
kuulleet, mutta eivät kokeilleet.
Vieraita oli siinä yhdeksän sataa
mikä tiesi vilskettä, koska kiinnostus
näihin kuuluisiin aseisiin on aina yhtä suuri kun vaari on niistä kertonut.

Esillä oli myös marsalkka Mannerheimin henkilökohtaisessa käytössä ollut
seitsemän hengen vuoden 1927 mallinen Marmon E75 henkilöauto, minkä
tiloihin myös Ikisissit tutustuivat.
Sunnuntaina sitten vieraita ottivat
vastaan everstiluutnantti Vesa Volasen johtama Kaartin pataljoonan
300 alokkaat. Ohjelma oli sama tuttu
molemmille pataljoonille, tervetuliaispuhe, tutustuminen majoitustiloihin,
keskustelu yksikön henkilökunnan
kanssa, hernesopalla muonituskeskuksessa ei vaan varuskunta ravintolassa
ja munkkikahvit Sotilaskodissa.
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Läheisten päivät Santahaminassa 13.–14.1. 2018
Tule mukaan tuuleen ja tuiskuun tukemaan Uudenmaan JR kiltaa
läheisten päivien järjestelyssä
Tule tukemaan alokkaiden ”kotoutumista” ja keskustelemaan heidän
omaistensa kanssa sekä esittelemään
sodanaikaisia aseita rakovalkean loisteessa
Tule syömään PV:n kuuluisaa hernesoppaa ja juomaan Sotilaskodin
munkkikahvit.
Tule edustamaan Sissejä ja kertomaan vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta
Jos sinua kiinnostaa olla mukana jatkamassa tätä Sissien perinnettä killan
tukemisessa, niin ilmoita siitä 3.1.2018
mennessä Christer Mikkoselle.
s-posti: christer.mikkonen@elisanet.fi — puh: 050-5722 873

Ville Kaarnakari:

S

Operaatio Kagaali

uomi on juuri itsenäistynyt. Kenraali Mannerheim nimitetään Suomen puolustusvoimien ylipäälliköksi,
armeijan joka meidän totunnaisten
ajatustemme mukaan ei edes ole
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mikään oikea armeija. Maassa on
vieraan vallan, Venäjän, sotaväkeä ja
punaiset puuhaavat kapinaa laillista
hallitusta vastaan.
Mannerheimilla on myös henkilökohtainen ongelma. Hän on tähänastisen uransa luonut Venäjän
armeijassa ja siten tuntee aika vähän
ketään Suomessa. Mistä tietää kehen
voi luottaa maassa, joka näyttää olevan jakautumassa kahtia?
Helsingissä suojeluskunta on hyvin heikko: se on koostunut paljolti
opiskelijoista, jotka ovat poistuneet
kaupungista kotiseuduilleen. Osa
on ollut Vöyrin sotakoulussa kurssilla ja jäänyt seuraavan kurssin
kouluttajiksi. Oli siis odotettavissa,
että kapinaan ryhdyttäessä Helsinki lankeaisi taistelutta punaisten
käsiin.
Operaatio Kagaali on Kaarnakarin
Villen Operaatio-sarjan seitsemäs
romaani. Kagaali oli alunpitäen ensimmäisen sortokauden 1899–1905
aikanen vastarintaliike, joka osallistui

Suomen itsenäistymisen tapahtumiin
myöhemminkin. Suomen itsenäistyessä Kagaalin väki on mukana toiminnassa, lähtökohtanaan Venäjästä
irtautuminen, mutta asia mutkistuu.
Ville osaa saattaa henkilönsä todella
ongelmallisiin tilanteisiin, joiden ratkaisut vaativat rikasta mielikuvitusta,
veijarimaista ajattelua. Sitä voisi oikeastaan kutsua Villen tavaramerkiksi,
ratkaisut löytyvät yleensä sellaisesta
suunnasta, ettei sitä äkkinäinen tulisi
ajatelleeksi.
Villen tunteville tämä ei ole yllätys
ja heitähän Stadin Sissien keskuudessa
riittää. Niinä menneinä aikoina, jolloin kaikella Stadin Sissien toiminnalla
piti olla Pariisin rauhansopimuksen
kestävä julkisivu, Villen taito luoda
tilanteita hersytti monelle naamalle
sissimäisen virnistyksen. Ville kantoi
1980-luvulla myös Sissikerhon puheenjohtajan raskasta nuijaa.
Tiedustelutehtävä punaisten miehittämässä kaupungissa ei ole vallan
yksinkertainen. Kun siihen lisää vielä
valmistautumisen tulevaan saksalaisten hyökkäyksen tukemiseen, niin on
siinä pohja varsinaiselle seikkailulle.
Olen monesti ihmetellyt miksi punaiset eivät pystyneet hyödyntämään
venäläisten Helsingin ympärille rakentamaa kantalinnoitettua puolustusasemaa. Vastauksen siihenkin Ville
toki kertoo.
Vanhan Helsingin ympäristö tuo kirjailijalle uuden haasteen, ympäristö
on osattava kuvata sellaisena kuin se
runsaat sata vuotta sitten oli. Tässä
suhteessa Ville tuntuu onnistuneen
vallan mainiosti ja siinä hän on tehnyt
kulttuuriteon.
Romaanista löytyy monia tutun
nimisiä henkilöhahmoja, vallankin
Stadin Sisseille tuttuja. Niihin on osattava suhtautua pilke silmäkulmassa,
paremminkin kunnianosoituksena
asianomaisille kuin henkilöhistoriallisena totuutena.
Lukeminen kannattaa aina.

Sissien salitoiminta esillä Nuku
rauhassa -päätapahtumassa
Helsingin Kansalaistorilla

Yllä: Suomen Turvaprojektit Oy:ltä
saatuja voimankäyttövälineitä
Oikealla: Antti Lilleberg standilla

H

istoriallisista syistä Sissien toimintaa on aina vedetty matalalla profiililla. Nyt kuitenkin
HRUP:n rohkaisemana vietiin Combat
Ju-Jutsua näytille 18.–19.8.2017 Suomi
100 Nuku rauhassa päätapahtumaan
Helsingin Kansalaistorille. Toiminnan
esittelymuodoksi valittiin video, joka
pyöri HRUP:n järjestämällä standillä.
Videon tekeminen oli oma puristuksensa, mutta näkyvyydellä on toki omat hyvätkin puolensa. Suomen
johtava turvallisuusalan kouluttaja
ja voimankäyttövälineiden maahantuontiyritys Suomen turvaprojektit Oy
lähti heti mukaan tukemaan Sissien
toimintaa toimittamalla salikäyttöön
voimankäyttövälineitä varsin mukavan paketin.
Video kuvattiin kokonaisuudessaan
perinteikkään suojeluskuntat alon
suojissa Töölöntorinkadulla. Osa

toiminnasta kuvattiin dojolla, mutta
toimintaa esiteltiin myös turvallisen
harjoitusympäristön ulkopuolellakin
käytävillä ja parkkihallissa. Video
tulee aikanaan Sissien nettisivuille
esittelymateriaaliksi. Kannattaa käydä
kurkkaamassa...
Tapahtuma keräsi kävijöitä n.
15 000. Sisällöltään tapahtuma oli erittäin laaja-alainen ja katsottavaa, kokeiltavaa ja ihmeteltävää riitti varmasti
koko päiväksi. Sissien resursseja oli
usealla standilla ja oman standin pyörittäminen osoittautuikin kohtalaisen
haastavaksi, mutta siitäkin selvittiin
yhteisellä Sissimäisellä venymisellä ja
minuuttiaikataulutuksella.
Perjantaiaamupäivän keskustelut
standilla kävijöiden kanssa ja videon
sisältö puukkouhan osalta osoittautuivat karmaisevan ajankohtaisiksi.
Harjoittelun sopeuttaminen jatkuvasti

muuttuvaan toimintaympäristöön on
selvästi oikea tapa kehittää omia valmiuksia. Perinteet luovat hyvän pohjan mistä ponnistaa, mutta vanhassa
pönöttäminen on tie, jolle ei ole enää
paluuta.
Combat Ju-Jutsun harjoittelun tavoitteena on hyväkuntoinen ja kamppailukykyinen reserviläinen. Mikä on
tällä hetkellä oma kykysi puolustaa
itseäsi ja lähimmäisiäsi? Entä tulevaisuudessa ?
T. Jori
Salivastaava
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Ampumatoimikunta tiedottaa
Perinteinen joulutsauna järjestetään Santahaminassa KAARTJR:n Killan saunalla 1.12.2017 klo 17.39–22.00
Ilmoittautumislinkki löytyy Sissien kotisivulta. Ilmoittaudu sunnuntaihin 26.11.2017 mennessä. Aikaraja on ehdoton.
Mikäli tämä ei onnistu, voit ilmoittautua manuaalisesti osoitteeseen maria.vanonen(a)gmail.com
Viestissä tultava esille seuraavat asiat:
• koko nimi
• syntymäaika
• mahdollinen ajoneuvon rekisterinumero
• palkittujen tulee myös ilmoittaa, tuotko saunajuomat itse vai kannetaanko ne puolestasi saunalle.

S

yksyllä/talvella ylennetyt ja palkitut ovat perinteiden mukaisesti vastuussa juomahuollosta. Voit joko tuoda
laatikollisen saunajuomaa tai maksaa Sissien tilille 25 €, jolloin laatikko kannetaan puolestasi saunalle.
Tilinro: FI04 4055 5610 0004 29
Saunalla mahdollisuus pieneen saunaruokaan 5€:n korvausta vastaan. Varaathan mukaasi tasarahan käteistä!
Huomioithan ystävällisesti, että portin ja saunan välille emme järjestä nouto- tai paluukyytejä.
Huolto- ja kuljetustoimikunnan puolesta
Marko Läärä

Jouluaaton kunniavartio

Syksyn ampumavuorot ovat käynnistyneet
Töölön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19–21:30.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle
ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.

Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa
KAARTJR killan vuoroilla & MPK:n ja piirin ampumavuoroilla:
www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa

Salitoimikunta tiedottaa
Sissien harjoitusvuorot
Tekniikkaharjoitukset ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Perjantaisin on Ikisissien kuntopohjainen harjoitus.

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

SYYSKOKOUS
Yhdistysten sääntömääräiset syysvuosikokoukset
pidetään torstaina 23.11. klo 18 alkaen Suojeluskuntatalon auditoriossa.
Esitelmöitsijänä Uudenmaan aluetoimiston uusi
päällikkö everstiluutnantti Vesa Sundquist, aiheena
”Ajankohtaiset kuulumiset paikallisjoukoista”.

Sissien perinteinen jouluaaton kunniavartio jälleen tulossa.
Ilmoittautumiset Urho Ilmonen, familyilmonen@gmail.com.
Varusteet saa paikan päällä jos ei ole omia. Sissien vuoro on
illan viimeinen, 17:10–17:35. Paikalle tultava viimeistään 16:40.
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Kaikki jäsenet tervetuloa!
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SUURSAARI
Taistelujen kohteena 1939-1944
Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

Hyökkäys alkaa.

Kaikki alkoi olla valmista ja kenraalimajuri Pajari antoi jo 21.3. hyökkäyskäskyn ja päätti, että hyökkäyshetki
olisi 25.3. klo 04.00. Tästä annettiin
käsky komentajille 22.3.
Illalla klo 21.00 tuli kuitenkin käsky, jonka mukaan toiminta siirretään
toistaiseksi.
Syynä oli lumipyry ja sään äkillinen lauhtuminen. Lumipyryn lakattua
sää lauhtui edelleen. 22.3. oli keväisen
lämmin. Sää ei näyttänyt parantuvan
ja odotus alkoi jo pitkästyttää. 24.3.
sää näytti jo paranevan.
Everstiluutnantti Sotisaari käski I
Pataljoonan kuormaston siirtymään
Luppiin ja sen lähiluodoille 25. 3. ja
sen komppaniat 26.3. 2. Pataljoona
siirrettiin 26.3. illalla samalle alueelle.
Haapasaaren ja Lupin välinen tie
oli koko iltapäivän täynnä joukkoja.
Siirtoa suojasivat omat lentäjät niin,
että alueelle ei päässyt viholliskoneita.
Telttoihin majoitetuille joukoille
jaettiin ennen lähtöä lämmintä ruokaa ja viimaa vastaan joka miehelle
desilitra jaloviinaa. Muutamien kilometrien päässä havumajoissaan
rannikkoprikaatin miehet suojasivat
joukkojen ryhmittymistä. Illalla 26.3.
oli erinomainen hankikeli, pakkasta
kuusi astetta ja tuuli 10-16 metriä sekunnissa.
Kenraalimajuri Pajari päätti aloittaa
hyökkäyksen.
Siirtyminen ryhmitysalueelle alkoi
kello 19.00, jolloin I Pataljoona lähti parijonossa hiihtäen liikkeelle. II
Pataljoona siirtyi autokuljetuksena
pisteeseen A, missä se oli kello 20.45.
Osasto M siirtyi autoilla Haapasaarilta
suoraan taisteluryhmitykseen. Osasto
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M oli pisteessä C kello 21.45, missä
komppania L jäi reserviksi. Komppaniat V ja U jatkoivat pisteeseen D.
Pisteestä D jatkettiin vaikeissa ahtojäissä hiihtäen pisteeseen F. Komppania U:n tehtävänä oli hyökkäyksen
alkaessa edetä pitämällä kovaa meteliä
kohti itäistä rantaa ja näin harhauttaa
vihollista oikeasta painopistesuunasta sekä päivällä hyökätä Kiiskinkylän
suunnassa.
Suomalaiset lähestyivät Suursaarta
joka puolelta minkään sitä estämättä.
Osasto S:n pataljoonat jatkoivat
pisteestä A noin kello 22 pisteeseen
B, jonka I Pataljoona ohitti kello 1.30.
Samana yönä kenraali Pajarin komentopaikka siirtyi pisteeseen A.

Operaatioita ei johdettu
Merihotellista.
Joukot olivat hiihtäneet seitsemän ja
puoli tuntia, selät olivat hikisiä ja pohjoistuuli alkoi tunkeutua vaatteiden
läpi pysähtymisen jälkeen, mutta vielä
oli odotettava vähän. Kranaatinheitinjoukkueet olivat siirtyneet jo kahden
aikaan tuliasemiin siten, että raskaat
heittimet olivat puolentoista ja kevyet
heittimet puolen kilometrin etäisyydellä rannasta. Kello 21.30 suomalaiset
kaappasivat eversti Barinovin Kronstadiin lähettämän radiosanoman, missä
kerrottiin, että Suursaaressa oleva tähystysasema oli ennen pimeän tuloa
havainnut noin pataljoonan vahvuisen
vihollisen ryhmittyvän Itäletto-Leskeri-Askerin alueelle. Kaapattu sanoma
ei enää vaikuttanut tilanteeseen, sillä
apuvoimat eivät ehtisi ajoissa perille.
Suomalaisten johto oli nyt vakuuttunut siitä, että saarelle ei päästäisi täysin
yllättäen. Venäläisiä voitaisiin yllättää
vain paikan suhteen.

Everstiluutnantti Sotisaari käski
osaston liikkeelle klo 03.00 ja hyökkäyshetki oli klo 04.00.
2. Pataljoona ylitti rantaviivan 04.03,
kolme minuuttia myöhästyneenä.
Rannalla ollut venäläinen vartiomies
avasi tulen ja kaksi miestä haavoittui.
Maasto oli vaikeakulkuista ja Osasto
S:n eteneminen hidastui aamun mittaan. Kenraali Pajari pääsi siirtämään
esikuntansa kahdeksan aikaan saareen
ja suuntasi joukkoja sekä pohjoiseen
että kaakkoon. Jälkimäisen suunnan
sai hoitaakseen P-komppania. Se joutui etenemään korsu korsulta ja pääsi
vyörytyksen jälkeen Suurkylään noin
klo 15.00 jatkaen sieltä rantaa myöten pohjoiseen. Etelän puolella ollut
I- pataljoona ei päässyt maihin yhtä
helpolla. Etummaisena hyökänneen
K-komppanian ollessa 200 metriä rannasta, aloittivat vihollisen konekiväärit
tulituksen. Oikealta Selkäapajanniemestä näkyivät suuliekit kahdesta
paikasta. Edestä ampui yksi konekivääri ja vasemmaltakin saatiin tulta
vastaan. Kärkikomppaniassa kaatui
hetkessä 7 miestä ja 12 haavoittui.
Osasto O hyökkäsi samaan aikaan eteläkärkeen kahden joukkueen voimalla. Se ylitti rantaviivan kohtaamatta
vastusta ja eteni eteläkärkeen. Siellä
vihollisella oli miehitys, joka avasi
kiivaan tulen osaston lähestyessä. Hevoset pillastuivat, särkivät valjaansa ja
laukkaisivat jäälle.
Miehet painuivat matalaksi ahkioiden ja rekien taakse. Mukana ollut
kranaatinheitin asetettiin kiireesti
asemaan. Se avasi tulen suoralla suuntauksella ja hiljensi kaikki kolme vihollispesäkettä.
Osasto eteni kohti majakkaa jonka
ikkunoista tuli tulta vastaan. Muutama
rohkea mies ryömi majakan juurelle ja
heitti kasapanokset ovesta ja alakerran
ikkunoista sisään. Kuului mahtava jyrähdys ja majakka hiljeni, mutta yläkerrassa oli vielä vihollisia.
Majakan luokse jäi pieni osasto
vartioon ja loput osastosta jatkoi etenemistä Lounatkorkian länsipuolelta
Maahellinlahden suuntaan, missä
osasto kohtasi eteläpäätä puhdistaessaan hirsisen majoituskorsuryhmän.

Korsujen ikkunoista avattiin raivokas
tuli suomalaisia vastaan. Vihollisia
kehotettiin antautumaan, mutta vastaukseksi tuli pikakiväärisarja. Muuan
kiväärimies laskeutui kalliolta kasapanosten kanssa korsujen katolle, asetti
ne paikoille, sytytti ja kiipesi nopeasti
kalliokoloon piiloon. Alhaalta kuului
kumeat jysähdykset ja hirret lentelivät.
Lounatkorkialle kohotettiin kello
09.00 Suomen lippu ja puolenpäivän
aikoihin oli saaren eteläosa osaston
hallussa lukuun ottamatta majakkaa.
Osasto M oli saaren itäpuolella ryhmittynyt klo 04.00 mennessä. Eteläsivustolla oleva komppania U teki
harhauttavan iskun klo 04.15 edeten
400 metriä rannasta ja irtautuen sen
jälkeen noin kilometrin päähän, missä
komppanian oli estettävä vihollisen
irtautuminen.
Liivalahteen tehtävän hyökkäyksen
halusi ehdottomasta johtaa ilmatorjuntajoukkueen johtaja ja hän sai
luvan johtaa. Joukkueella oli myös

mukanaan suksille asennettu Madsenkonetykki, joka jäi jälkeen miesten
hiihtäessä reippaassa tahdissa kohti
rantaa. Rannasta avattiin yllättäen
kiivas konekiväärituli kohti. Kolme
miestä kaatui ja seitsemän haavoittui.
Loput vetäytyivät haavoittuneita mukanaan kuljettaen.
Tämän jälkeen sai toinen joukkue
vuorostaan luvan hyökätä ja se eteni
varovaisemmin.
Paljastuneeseen pesäkkeeseen ammuttiin jo 800 metrin päästä. Tykin
täysosuma katkaisi ampujan ja muut
venäläiset lähtivät pakoon. Näin joukkue pääsi hyvin rantaan.
jatkuu
Lähteet:
– Niilo Lappalainen: Suursaari toisessa maailmansodassa
– L. Toivainen: ääkenttien taistelut
– Ove Enqvist Heikki Tiilikainen:
Linnakesaaret
Piirrokset Christer Mikkonen
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Kilpailunjohtajan katsaus

Pahkisosastojen kommentteja
2017 tapahtumasta

O

ma lähtötilanteeni 15.5.2017 oli,
että harjoitukseen oli ilmoittautuneita 76 henkeä, joista noin 6
tunnistin organisaatioon kuuluviksi.
Molemmilla osastoilla johto rekrytoitu ja maastotiedustelu tehty. Vahvuudet (noin) Ruskea 30, vihreä 40.
Kesäkuun aikana rekrytoitiin järjestävän henkilöstön runko ja aloitettiin
suunnittelu nopeutetussa aikataulussa.
Suunnittelun suurena apuna ja piiskurina toimi Jarno Skogman, jolle isot
kiitokset.
Lisäksi hevosenkokoiset kiitokset
kaikille, jotka vastasivat kutsuun tulla suunnittelemaan ja totuttamaan
P17:ää. Merkille pantavaa oli avainhenkilöiden huomattava kyky ja halu
panostaa aikaansa lyhyellä varoitusajalla harjoituksen onnistumiseksi.
Todellista Sissihenkeä!
KARPRn ja MPK/Kouvolan koulutuspaikan tuki oli jälleen merkittävä
ja välttämätön.
KARPRn yhteyshenkilöt olivat
vaihtuneet, mikä toi pientä epävarmuutta. Tehostettu yhteydenpito ja
asioiden tuplavarmistaminen olivat
tarpeen. Erityiskiitos harjoituksen
huolto- kuljetus- ja viestipäällikölle.

Harjoitus P17
pidettiin 7.-10.9.2017.
Etujoukko saapui Vekaralle TO
070930SYY. Harjoituksen vahvuus
07SYY aikana kohosi noin 50:een
henkeen. Pääjoukko saapui PE
080830SYY KARPR:n yhteiskuljetuksella (1 bussi) sekä varsin suurella
määrällä omia kyytejä.
Perustaminen noudatti tiukahkoa
aikataulua, koska PV:n Kymi-harjoitus purki PE heti perustamisemme
jälkeen.
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Harjoituksen kokonaisvahvuus oli
reilut 130 henkeä, joista osastoissa
(Ruskea+Vihreä) noin 75 henkeä.
Enimmillään ilmoittautuneita ennen
harjoitusta oli 164. Sairastapaukset
ym. esteet aiheuttivat perumisia tappioiden ollessa noin 18 %.
Ajoneuvoja oli vajaat 30, joista
mainittakoon yksi Pasi-vaunu. Kaikki
kuljettajat olivat omaa väkeä.
P17 juoni sijoittui tilanteeseen, jossa
omalla alueella harmaan vaiheen aikana Keltaisen valtion erikoistoimintaosaston epäiltiin valmistautuvan
toimimaan Vekaranjärven varuskuntaa vastaan tämän toimeenpannessa
joukkojen perustamisen nopeutetussa
järjestyksessä.
Tilanne oli hybridi, jolloin Keltainen ei automaattisesti ollut vihollinen. Oman voiman käyttöä sääteli
perjantain aikana salassapitovelvoite
sekä Keltaisen oma käyttäytyminen.
Hybriditilanne oli osallistujille uusi
ulottuvuus, jonka vastaanotto on vielä
osin analysoimatta.
Tilanne kehittyi niin, että Keltainen
alkoi LA aikana avoimen aggressiiviseksi, mikä edellytti omilta vastatoimia ja aloitteellisuutta.
Janne Kortelainen johti Keltaisen
toiminnan mestarillisesti, vaikka kiirettä todella piti.
Keltaisen käytössä oli kolme jälkikoiraa, jotka lisäsivät tunnelmaa.
Keltaisen vähälukuisuuden vuoksi sen
annettiin käyttää hyväkseen tracker
-paikannusta. Epäily Keltaisen trackerin käytöstä herätti jonkin verran
negatiivista palautetta osaston jäseniltä palautekyselyssä.
Harjoitusmaastona oli Pahkajärven
alue ja varuskunnan lähiharjoitusalue.

Pahkiksen johtola toimi vastaosasto
Keltaisen päätukikohtana, johon sunnuntain koottu isku (kiinniottotehtävä) kohdistui. Harjoituksen johto ja
operaatiokeskus toimivat johtolassa
osaltaan esittäen Keltaisen joukkoja.
Harjoitus huipentui kiinniottotehtävän jälkeiseen takaa-ajotehtävään
esteradan läpi varuskuntaan. Loppuvaiheen aikana osasto joutui jakamaan
joukkoaan, mikä lisäsi johtamisen
haasteita.
P17:ssä selvittiin vähin vaurioin: yksi peukalonvamma omalla puukolla.
Vamma hoidettiin Kuusankosken sairaalassa. Mies palasi joukkoon ja veti
harjoituksen loppuun asti. Evakuointi
ja yhteistoiminta kenttäsairaanhoitajan kanssa toimi moitteettomasti.
Joitain hiertymiä ja polviongelmia
oli, mutta eivät aiheuttaneet enempiä
toimia.
Kalustopuolella ei vaurioita. Materiaalihävikki jäi käsittääkseni yhteen
radion antennin jatkokappaleeseen,
mikä on erinomainen saavutus.
Pahkajärven alueella sortui tien
reunaa, mistä ilmoitettiin PV:n valvojalle.
Harjoituksen palaute kerättiin osittain
sähköisenä mobiilisti ennen loppupuhuttelun alkua. Kiitos siitä MPK/
Roy Ylijoki.
Palautteen analyysi on vielä osin
kesken. Kokonaisarvio asteikolla 1-5
oli 3,8.

V

ielä kerran suuri kiitos Pahkiksen
tekijöille ja osallistujille!
Vesa Vepsä
Pahkis2017, johtaja

Päätoimittaja sai tehtäväksi haastatella
molempien osastojen vetäjiä ja satunnaisesti valittua osallistujaa molemmista
osastoista. Tein kymmenen / viiden kysymyksen setin, mihin pyysin vastaukset.
Yhdistän osastojen vetäjien vastaukset
toiston vähentämiseksi.
Kysymykset:
1. Kerro taustastasi sotilasarvo,
yhdistys, monesko kerta Pahkiksella
2. Miten päädyit osaston johtajaksi?
3. Odotusarvo tehtävästä?
4. Miten keräsit esikuntasi?
5. Miten väräväsit osastosi?
6. Miten harjoitus sujui?
– perustaminen
– viestiliikenne
– tehtävät
7. Miten seurasit tilanteen
kehittymistä?
8. Kokemuksesi perusteella mitä
tekisit toisin?
9. Mikä oli paras oppimasi asia?
10. Miten kehittäisit Pahkista?

Osasto vihreän johtaja
1. Luutnantti, Stadin Sissit, kuudes
kerta
2. Aikaisempi OJO suositteli
3. Hybriditilanne loi mielenkiintoisen tilanteen oman joukon käytölle
mahdollisia tehtäviä ajatellen ja alueen
valvonnalle ylipäätään. Osasto varautui oikein vastaerikoisjoukkotoiminnan periaatteideen mukaisesti.
4. Sama luotettava sakki kuin viime
vuonna, viestipääälikkö vain vaihtui.
5. Rekrysin vanhat ryhmät ja oman
varusmiesajan palvelluspaikan miehistöä ja aukkiporukoita. Rekry oli
nopea ja onnistunut sekä tuotti osaavan joukon.
6. Perustaminen meni osaston osalta rutiininomaisesti, viestivälineiden
ja perusteiden osalta oli hieman viivettä ja haasteita, jotka olisi voinut

mennä järjestäjän ja osaston kohdalta
paremmin
-Viesti toimi osasto sisällä loistavasti, kaikki liikenne rekisteröitiin päiväkirjoihin ja tiedonkulku ei katkennut.
Harjoituksen johtoon ja opkeen oli
yhteysongelmia perustamisen kompikaatioiden ja käytetyn kaluston vuoksi, mutta niistäkin lopulta selvittiin.
–Tehtävät menivät kokonaisuudessaan erinomaisesti ja aikamääreet
pysyivät. Viimeinen takaa-ajo tehtävä
meni hieman heikommin harjoituksen
ainoan tiedonkulkukatkokse vuoksi.
7. Viestipäiväkirjan tiedustelutietojen ja uusien käskyjen sitomisella
karttaan tilannekuvaupseerini muodostamien tilannekuvapäivitysten
avulla. Tämä toimi hyvin.
8. Viestin toimivuutta, ennakkovalmistelua ja testausta ja nopeampaa
ongelmanratkaisua sen suhteen ei voi
koskaan liikaa korostaa.
Muuttuvissa tilanteissa oman tilannejohtamisen aktiivisuus yös korostuu.
9. Onnistuneesta johtamisuoritteesta huolimatta on aina korostettava
perusasioita: Ole alati läsnä. Älä oleta
mitään ja varmista delegoinnissa antamasi käskyt sellaiseksi, että alaisillasi
on aina täysin selvää milloin ja mitä
heiltä haluat.
10. Viestin järjestelyjen selkeyttäminen sekä kaluston testaus ja varmistaminen kehityspainopiste nro.1.
Muuten tehtävät ja johto sekä huolto
onnistui tänä vuona mielestäni hyvin.
Ystävällisin terveisin,
Touko Nieminen
Osasto vihreän johtaja

Henri Nousiainen / Osasto ruskea
1. reservin luutnantti, Helsingin
Sissikerho ry, toinen kerta
2. Edellisen Pahkiksen jälkeen törmäsin nopeasti edellisvuotiseen Osasto Ruskean johtajaan Saariluoman

Lauriin yliopistolla ja rupattelimme
hieman. Jonkin aikaa tämän jälkeen
Lauri soitti ja kyseli halukkuutta/
kiinnostusta johtotehtäviin seuraavan vuoden Pahkikselle. Totesin, että
kyllähän vastuu on aina kiinnostanut,
mutta sanoin nimenomaisesti etten
kuitenkaan haluaisi vielä osaston johtajaksi, vaan ehkä ryhmänjohtaja voisi
olla looginen askel. Tämä kuitenkin
muuttui, kun eräänä iltana Karilan
Kimmo soitti ja kysyi halukkuutta.
Pyysin saada nukkua yön yli ja pohtia
asiaa. Tiesin kuitenkin heti, että tulen
ottamaan paikan vastaan joka tapauksessa, vaikka minusta tuntuikin että
nyt on väärä mies väärässä paikassa.
3. Ongelma oli, etten tiennyt oikein
mitään mitä odottaa. Olin kuullut, että
osaston johtaminen vie paljon aikaa
ja on raskas prosessi, mutta moni vakuutteli että ei ole mahdoton tehtävä.
Suurin pelko oli, etten osaisi johtaa
tiedustelujoukkuetta, kun olen kuitenkin sotilaspoliisikoulutettu eikä
kokemusta tiedustelusta ole päässyt
kovinkaan paljon kertymään. Päätin
kuitenkin rohkeasti mennä eteenpäin
ja suhtautua tähän projektiin ensisijaisesti oppimiskokemuksena.
4. Ensimmäisenä lähdin hankkimaan tiedustelutoimintaa tuntevaa
varajohtajaa MPK:n tiedustelukouluttajaporukasta ja päädyin pyytämään mukaan Koistisen Miikaa,
joka sitten lähti mukaan. Vääpeliksi
sain ensimmäisellä soitolla Kimmo
Kaunisvaaran, joka oli Saariluoman
Laurille ilmoittanut olevansa kiinnostunut vääpelin tehtävistä. Viestipäällikön hommaaminen olikin melkoinen
urakka, mutta lopulta saimme loistavan viestipäällikön. En tuntenut henkilökohtaisesti ketään viestiosaajaa
ja lähdin sitten kyselemään MPK:n
viestikouluttajaporukasta kiinnostuneita. Monet olivat kiinnostuneita,
mutta estyneitä osallistumaan. Aloin
jo turhautua, että saammekohan
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ollenkaan viestipäällikköä. Sain lopulta yhden henkilön mukaan, joka
vaikutti kiinnostuneelta ja osaavalta
kaverilta. Tuumin, että mahtava homma. Kävi kuitenkin niin, että kyseinen
kaveri sai komennuksen rauhanturvatehtäviin syksylle ja oli estynyt
osallistumaan harjoitukseen. Jatkoin
pommittamista viestiosaajien keskuuteen ja muutaman viestin jälkeen
sain Tatu Tahkokallion yhteystiedot
ja sitten keskusteltuamme hetken oli
paikka myyty Tatulle ja hyvä niin.
5. Osaston värväämisessä pyrin
hyödyntämään, joko minulle tai
muulle osaston esikunnassa, tuttuja
ryhmänjohtajia, jotka sitten rekrytoivat oman porukkansa mukaan. Tällä
saimme suurimman osan osastosta,
joka sitten myöhemmin täydentyi
henkilöillä ja porukoilla, jotka olivat
minuun päin yhteydessä. Jossain vaiheessa tuntui siltä, että mitähän näille
kaikille henkilöille keksii harjoituksessa tekemiseksi, mutta perjantaiaamuna tilanne näytti aivan toiselta. Syysflunssa ja muut syyt olivat leikanneet
merkittävän osan osaston vahvuudesta, mutta sillä mentiin eteenpäin.
6. Perustaminen sujui pääosin melko mutkattomasti, siitä on pitkälti kiittäminen vääpeli Kaunisvaaraa, jolla
oli alusta asti melko selkeä näkemys
siitä, kuinka vältetään perustamisen
ongelmakohdat. Ongelmaksi muodostui viestikaluston ja –perusteiden
erittäin myöhäinen saanti, mikä yhdistettynä meidän omaan hätäilyyn
muodosti ongelman viestiliikenteen
ja siihen liittyvien käskyjen pieneksi
puutteellisuudeksi.
– Viestiliikenne kulki osastolla kohtuullisesti. Ongelmaksi muodostuivat
omien käskyjeni puutteellisuudesta
johtunut kuunteluaikojen epäselvyys
ja viestikaluston riittämätön tuntemus.
–Tehtävät menivät vaihtelevasti.
Joiltain osin hybriditilanne ja sen aiheuttamat haasteet vaikuttivat olevan
taistelijoille välillä vaikea ymmärtää.
Osaltaan tämä menee varmasti omaan
piikkiini, koska käskemisessä olisi pitänyt painottaa enemmän tilannetta ja
sen vaatimuksia. Lisäksi vaatimukset
tehtävältä saatavista tiedoista olisi pitäneet olla korkeampia.
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7. Pyrin pitämään tiiviisti yhteyttä
ryhmiin ja pitämään tilannetta yllä
johtopaikalla, jotta kaikki siellä olevat
tietäisivät mitä on tapahtunut ja mitä
on tulossa.
– En oikein ymmärrä mitä muuta
tällä kysymyksellä tarkoitetaan, voin
vastata tarkemmin, jos saan vähän
avausta mitä tällä haetaan
8. Perehtyisin vielä enemmän tiedustelujoukkueen johtamisen lainalaisuuksiin.
–Käskisin tarkemmin kuunteluajoista, enkä lähtisi tehtävälle ennen
kuin kaikki viestityypit olisivat saaneet
yhteyden toisiinsa ja ymmärtäneet
viestiperusteet. Tätä kautta yhteydenpito ryhmiin parantuisi merkittävästi.
9. Vaikea valita yhtä, joten sanon
kolme:
1) Johtajan tulee huolehtia omasta
taistelukyvystään
2) Johtajan ja varajohtajan kommunikaatio tilanteesta on elintärkeää,
jotta toiminta on mahdollista
3) Johtajan tulee tietää missä omat
joukot ovat ja saada heihin yhteys
Näistä ja muista mahtavista opeista
haluan osoittaa kiitokset kaikille valvojille, jotka olivat osastomme mukana harjoituksessa.
10. Mielestäni Pahkis on mahtava harjoitus sellaisenaan. Nyt, kun
mukaan tuotiin ajankohtainen ”hybriditilanne”, teki se harjoituksesta
mielenkiintoisen. Mahtavinta olisi,
jos harjoituksesta saisi oikean kertaus
harjoituksen ja muutaman päivän lisää
aikaa, niin tehtävästä tulisi toden
mukaisempi tunnelma. Vaikea keksiä
muuta parannettavaa.
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–Toisaalta ehkä loisin vielä vahvemman koulutuksellisen/mentorillisen
puolen jo valmistautumisvaiheessa,
kun itse melko kokemattomana tiedusteluhommista ja johtamistehtävistäkin hieman aikaa kulunut, niin
ehkä aktiivisempi ote ylhäältä päin
olisi luonut paremman lopputuloksen.
Toisaalta peiliin katsoen, olisin itsekin
voinut olla aktiivisempi…

Henri Peltola / Osasto vihreä
1. Mistä sait tiedon Pahkiksesta?
2. Osasto ja tehtäväsi
3. Miten järjestelyt sujuivat mielestäsi?
4. Tärkein oppimasi asia
5. Miten kehittäisit Pahkista?
Meillä oli tänä vuonna gps-trackerit
käytettävissä, joita pystyimme hyödyntämään joltain osin. Muutoin
käyttöarsenaalissa oli perinteinen ypisteen miehitys ja sitä kautta viestin
kulkeminen. Yhden ryhmän osalta
tätä vietiin äärimmilleen perjantailauantaiyönä, kun viesti ei kulkenut ja
meiltä ei JOPA:lta irronnut miehistöä
y-pisteelle, niin ryhmästä tuli partio
JOPA:lle tuomaan tiedustelutietoa ja
kuulemaan jatkokäskyjä.
1. Inttikavereiltani
2. Vihreä, tiedusteluryhmän jäsen
3. Asiallisesti. Erityisesti ilmainen
bussikuljetus oli toimiva.
4. Vihollisen koirien huomioon
ottaminen ryhmän siirtymisessä.
5. Enemmän rastityyppisiä koulutuksia, joissa oppisi uusia taitoja. Tänä
vuonna ryhmämme kävi läpi ainoastaan väliaikaisen liikennetarkastuspisteen perustamisen.
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. Maasto/

Johtaminen
Marraskuu

Normivuorot,
ilmoitus tässä
lehdessä

Joulukuu

Normivuorot

Tammikuu
Helmikuu
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Ammunta

.

Normivuorot
Normivuorot

Sali
Tekniikka
harjoitukset ovat
maanantaisin ja
keskiviikkoisin.
Perjantaisin on
Ikisissien kunto
pohjainen harjoitus.

Muu

Tiedotus

syysvuosikokoukset
to 23.11. klo 18
SK-talon auditorio

kts. Helsingin Reservin
sanomat- lehti

Sissien joulusauna,
1.12. Santahamina
Sissisanomien
aineistopäivä 31.1

