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Cambridge Analytican (”CA”) 
paljastus laajasta materiaalin 
keräämisestä ja analysoimisesta 

vaaleihin vaikuttamiseksi on avannut 
monien silmiä. Kokonaan ne rävähti-
vät avoimiksi, kun Mark Zuckerberg 
pyysi julkisesti anteeksi toimintaa ja 
lupasi parannusta. Mitä tämä tarkoit-
taa ja kuinka siihen pitäisi suhtautua? 
Tässä on eräitä omia mietteitäni kes-
kustelun pohjaksi. En todellakaan ole 
varsinainen alan asiantuntija, mutta 
“jotakin ehkä tietäisin minäkin”.

Vuonna 2014 CA kehitti yhdessä 
Aleksandr Kogan-nimisen tut-

kijan kanssa persoonallisuustestin, 
jonka avulla yhtiö saattoi kerätä tie-
toja laajasta käyttäjäryhmästä. Testiin 
kirjauduttiin Facebook-tunnuksilla. 
Kun monet olivat varomattomuut-
taan antaneet FB:n käyttöön koko 
osoitekirjansa, pääsi yhtiö käsiksi 
valtavaan verkostotietoon, siis sai 
tiedon siitä,  ketkä tuntevat toisensa. 
Näin joutuu profiloinnin kohteeksi 
vaikka ei ehkä olisi luonut itselleen 
omaa FB-tiliä. Tätä tietokantaa ana-
lysoimalla saattoi CA sitten luoda 
vaikuttamistietokannan, jota on mitä 
todennäköisimmin käytetty ainakin 
Brexit-äänestyksen ja USA:n viime 
presidentinvaalien yhteydessä mai-
nonnan kohdentamiseen ja hieno-
säätöön.

Sosiaalinen media on luonteel-
taan julkista. Sen yksityisyysase-

tukset on itse asiassa ymmärrettävä 
vain julkisuuden astetta sääteleviksi 
asetuksiksi. Käytännössä kaikki on 
julkista ellei tätä julkisuutta rajoita, 
mikä sekin on vaikeaa ja tehotonta. 
Kun kirjoitatte jotain julkisesti, kuka 
tahansa voi lukea sen, ja hakukone 
löytää kirjoituksen avainsanoja seu-
raten. Kun kirjoitatte jotain kaverin 
sivulle, kaverin julkisuusasetukset 
määräävät, miten julkinen kirjoitus 
on. Joka tapauksessa tämän kaverin 
kaverit näkevät kirjoituksesi, ja jos 
joku kommentoi julkaisua, kommen-
toijankin kaverit näkevät kirjoitukse-
si. Kannattaa siis olla ympäripyöreä 
ja varovainen kannanotoissaan. Mi-
tään sellaista ei kannata kirjoittaa, 
jonka ei toivo päätyvän työnantajan, 
perheenjäsenen, anopin tms. silmiin, 
poliisista tai vieraan vallan tieduste-
lu-upseerista puhumattakaan.

Kannattaa välillä skannailla ka-
veripiiriään ja siellä esiintyviä 

kannanottoja, ettei tule yhdistetyksi 
itselle vieraisiin tai peräti laittomiin 
ilmaisuihin. Vaikka meillä on mieli-
piteenvapaus ja julkaisuvapaus, kaik-
ki ei ole sallittua. Jokainen voi tutkia 
rikoslakia aivan itse tietääkseen, mitä 
tarkoitan. Olen itse aktiivisesti pois-
tanut muutamia kontakteja, joiden 

kaverit ovat olleet minulle liian ra-
dikaaleja. Älkää loukkaantuko.

Kaikki sosiaaliseen mediaan kir-
joitettu, “postattu” materiaali, 

siis teksti, kuvat, videot jne ovat siellä 
ikuisesti, eikä niitä käytännössä saa 
millään pois. Kun hakukoneet kaive-
levat materiaalia ja replikoivat sitä eri 
servereiden kesken, ei mikään katoa 
lopullisesti.

Viranomaisen valtuuksilla va-
rustettu (tai muuten vain va-

rustautunut) toimija saa kaiken so-
siaalisessa mediassa olevan sisällön 
(ja sähköpostit) rajoituksitta käyt-
töönsä. Mitkään yksityisyysasetukset 
eivät estä tätä pääsyä tietoihin. Eri 
maissa tähän viranomaispääsyyn voi 
hankkiutua pienellä taloudellisella 
kontribuutiolla.

Sosiaaliseen mediaan pätee sama 
kuin kaikkeen kommunikaati-

oon tai sen puutteeseen: Ellet ha-
lua jonkin asian tulevan julkiseksi, 
ÄLÄ  KERRO  SITÄ  KENELLE-
KÄÄN. Kun olet kertonut yhdelle, 
tämä kertoo seuraavalle, ja kohta 
“kaikki” tietävät. Tästä materiaalista 
voidaan laatia valeuutisia ja käyttää 
sitä mustamaalaamiseen eri tavoin. 
Tällä en halua ohjata kaikkia koko-
naan pois sosiaalisesta mediasta. Itse 

Pari  sanaa  
sosiaalisesta mediasta

olen suhteellisen aktiivinen, mutta 
samalla varovainen. Jokaisen tulee 
itse päättää, onko lainkaan muka-
na ja jos on, mitä postaa, ja missä 
vaiheessa. Muistakaa, että mitään 
ei saa kokonaan pois. Eikä kannata 
postata olevansa matkoilla. Vasta 
jälkeenpäin, jos silloinkaan.

Lopuksi, on sosiaalisen median 
käytöstä hyötyäkin. Itse olen 

yhteydessä asiakkaisiini myös Fb:n 
kautta, ja tämä toimii eräiden am-
mattiryhmien kanssa erinomaisesti. 
Lisäksi on huomattava, että kansain-
välinen Bellingcat.com dokumen-
tointiryhmä on nimenomaan sosiaa-
liseen mediaan postatun materiaalin 
perusteella selvittänyt lennon MH17 

väkivaltaisen päättymisen todennä-
köiset tekijät ja päättäjät. Viattoman 
näköiset muistokuvat, joissa näkyy 
maaston muotoja, ajankohta ja yli-
malkainen paikka, auttavat identifi-
oimaan kuvassa esiintyvät henkilöt, 
kuvan ottamisen ajan sekä paikan. 
Kun samat henkilöt näkyvät muis-
sa kuvissa joukko-osastotunnuksin 
varustetun kaluston päällä, on yhä 
vaikeampaa välttää selkeitä johto-
päätöksiä. 
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Stadin Sissien kevätvuosikokous 

•  Hyvä kilpailumenestys – Sissit mu-
kana voittajajoukkueissa sekä Jüriöö- 
että BSSC- kisoissa 
•  Töölön ratavuorot täynnä, uutena 
oli parillisen viikon keskiviikkoisin 
Iki-Sissien varaama ratavuoro

Sali- ja viestitoiminta
•  Ju-Jutsun harjoittelutapaa uudistet-
tiin ja Combat Ju-Jutsu vakiinnutet-
tiin uudistetun harjoitusjärjestelmän 
nimeksi
•  Aloitettiin mittava projekti Combat 
Ju-Jutsun tukimateriaalin valmistami-
seksi
•  Salitoiminnan esittelyvideo, jo-
ta hyödynnettiin omalla standilla  
18.–19.8.2017 Suomi 100 / Nuku rau-
hassa -päätapahtumassa Helsingin 
Kansalaistorilla
•  Käyttöön ns. ”vuosikelloon” perus-
tuva vuosiohjelma
•  Viikottaiset vakiovuoroiset harjoi-
tukset pidettiin Wanhalla dojolla 
•  1,5 h mittaisia harjoituksia kertyi 77 
kpl ja henkilöharjoitustunteja 505,5 
plus Ikisissien vakioharjoitukset

• Sovellettuja ulkoharjoituspäiviä pi-
dettiin Lopella kahdesti - harjoittelussa  
edettiin lähitilanneharjoitteista am-
pumaetäisyydeltä tapahtuvaan toi-
mintaan
• Combat Ju-Jutsun lyhytkurssi pidet-
tiin syyskuussa
• Kutsuttuna kaksi itsepuolustuskou-
lutusta Helsingissä ja yksi ju-jutsuleiri 
Oulussa
• Viestitoimikunta tuki Pahkista ja 
muita Sissien tapahtumia
• Kehittämistoiminta suuntautui 
yleisen IP-verkon hyödyntämiseen 
informaatioturvallisten johtamisjär-
jestelmien toteuttamisessa
• Vuoden aikana otettiin käyttöön 
salatun puhepalvelun mahdollistava 
välityspalvelin

Johtamiskoulutus
• Sissien perinteinen ESIK-koulutus 
toteutettiin toisen kerran uuden pai-
kallispuolustusmallin kehyksessä
• KAARTJR tilaama toteutus Paikal-
lispataljoonan esikuntatyöskentelyn 
kurssista – PAIKPE 2017
• 41 kurssilaista suoritti kurssin hy-
väksytysti– kokonaisvahvuus noin 130
• Sotilaskotiliiton koulutus nivottu 
soveltavien jaksojen yhteyteen

• Kolme etäopetusjaksoa ja kolme lä-
hiopetusjaksoa joista viimeisellä sota-
peli – kokonaiskesto noin 100 tuntia
• Tilaaja tyytyväinen ja kurssilaispa-
laute 4,8 asteikolla 1–5

Iki-Sissit
• ”Nitrojumppa” pidettiin dojolla 
säännöllisesti perjantaisin
• Ampumatoimintaa sekä omalla että 
kerhon vakiovuorolla ja ampumatoi-
mikunnan järjestämissä tapahtumissa
• Pahkiksella merkittävä rooli järjes-
telyisä
• Päiväretket Luukin ja Sipoonkorven 
maastoissa
• Viikonloppuretki Lopen laavulle
• Osallistuminen KAARTJR läheis-
tenpäivien järjestelyihin tammi- ja 
heinäkuussa
• Nuku rauhassa -tapahtuman järjes-
telyt Kansalaistorilla
• Vierailut museoihin ja esitelmäti-
laisuudet

Muu toiminta
• Perinteiset kevät- ja joulusaunat jär-
jestettiin
• Jouluaaton kunniavartio veti 16 sissiä 

— maksimimäärä
— 1sä ja tytär & isä ja kaksi poikaa

• Ikisissit aktiivisia
• Retkeilyä, ekskursioita
ja melontaa
• Nuku rauhassa- tapahtuma
• Uusien jäsenten tapahtuma
Viestintä / Muuta

Stadin Sissit  55. / 57. toimintavuosi 2017
Katsaus toimintavuoteen 2017. Tässä on vuosikokouksessa esitetystä materiaalista  
otettuja poimintoja siitä mitä Sissit tekivät viime toimintavuoden aikana.

Atte Kokkinen

Ansioituneita sissejä

pidettiin 28.3. klo 18 Suojeluskuntatalon auditoriossa. Paikalla oli 23 sissiä. 
Ennen kokousta kuultiin järjestelmäpäällikkö Atte Kokkisen esitelmä  
Huoltovarmuuskeskuksesta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohtaja Urho Ilmonen.  

Maasto:
•  Pahkis 8.–10.9. – vahvuus n. 130 
perinteisesti Vekaranjärvellä. 
Sissi-Team
•  Utria Dessant 12.–14.1. (Viro)
•  Admiral Pitka Recon Challenge (Vi-
ro) 31.7.–6.8.
•  Aktiivista harjoittelua
•  Loppiaistulilla Sissien laavulla n. 15 
sissiä aloitti toimintavuoden reippaas-
sa yli 20C pakkassäässä.

Ampumatoiminta:
•  Yli 50 tapahtumaa – noin 25 000 
laukausta ja yli 500 yksilösuoritusta
•  Sissien ampumatapahtuma Lopella 
heinäkuussa
•  Aloittelijoiden tapahtumia alkuvuo-
desta
•  Parlamentin ampumakilpailu
• Ampumatoimikunta osallistui 
keväällä Helsingin piirin SRA SM-
karsintakilpailun järjestämiseen
•  Ampuma-Team osallistui
kilpailuihin aktiivisesti
•  SRA-SM
•  Vares Cup

• Sissisanomat ilmestyi kolmesti, le-
vikki n. 650
• Sosiaalisen median kanavan käyttö 
jatkui

Jäsenistö 31.12.2017
• Jäsenmäärä pysyi samana, 2000-lu-
vun korkeimmalla tasolla
• Keski-ikä 47,8 vuotta (2016: 47,7)

• Sissikerho 270 (0 %)   
• Sissiosasto 364 (0 %)
• YHT  634 (0 %)
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Vuoden vaihteessa maamme eteläisil-
lä lähialueilla alkanut sotilaallinen 
toiminta on entisestään kiihtynyt. 

Keltaisen valtion aloittama sotilaalli-
nen toiminta naapurimaidensa suun-
nassa on maaliskuussa kehittynyt 
alueloukkauksiksi ja rajatuiksi taiste-
lujoukkojen yhteenotoiksi... Keltainen 
valtio on syyllistynyt alueloukkauksiin 
myös eteläisten naapureidensa alueil-
la… Kansainvälisen tilanteen kiristy-
essä myös keltaisen valtion sisäinen 
turvallisuustilanne on muuttunut… 
valtiosta on viime kuukausina pois-
tunut kolmansien maiden kansalaisia 
sekä poliittisista rikoksista syytettyjä 
keltaisen valtion kansalaisia, jotka 
ovat siirtyneet naapurimaihin… Omaa 
maatamme kohtaan ei toistuvien il-
matilaloukkausten ohella tiettävästi 
ole suuntautunut avointa sotilaallista 
toimintaa.. joitakin maavoimien välit-
tömän valmiuden joukkoja ja osa kent-
täarmeijasta on kutsuttu ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin… on havaittu 
asiamies- ja tiedustelutoimintaa mer-
kittävien maantie- ja rautatieliikenteen 
ja tietoliikenteen solmukohtien alueilla, 
energiantuotannon ja satama-alueilla 
sekä sotilaallisten kohteiden lähiym-
päristössä. Sotilaspiirin komentaja on 
käskenyt paikallisjoukkojen erillisyksi-
köitä perustamaan runkohenkilöstönsä 
ja valmistautumaan erikoisjoukkojen 
vastaiseen toimintaan sekä viranomais-
ten toiminnan tukemiseen. Alueellam-
me valmistaudutaan käynnistämään 
kenttäarmeijan muiden yksikköjen 
perustaminen alueellamme mahdol-
lisesti kehittyvän sotilaallisen uhan 
torjumiseksi. (Otteita kuvitteellisen 
sotilaspiirin kuvitteellisesta tilanne-
katsauksesta 22.3.)

Pahkis 2018 – tunnelma 
tiivisty y… 

Pahkis 18 -harjoitus sijoittuu jäl-
leen ns. harmaaseen vaiheeseen, 
jossa tappeluksen pelisäännöt 

saattavat eri toimijoille olla ”hieman 
epätasa-arvoisia”. Harjoituksessa kaksi 
keskenään taidoissaan ja suoritusky-
vyssään kilpailevaa osastoa ottavat 
mittaa toisistaan yhteistä vastustajaa 
vastaan. Vai onko vastustajia useita..? 
Tähän ja moneen muuhun kysymyk-
seen saadaan vastauksia syksyn pää-
tapahtumassa Vekaralla 7.–9.9.2018.

Räväkkää toimintaa luvassa
Pahkiksella kilpailevat osastot mitte-
levät lähtökohtaisesti sissi- ja tiedus-
telujoukon taistelutavan mukaisesti. 
Muiden yksikkötyyppien hyvä toi-
mintatapoja ja käytäntöjä tulee mu-
kaan, unohtamatta maavoimien uutta 
taistelutapaa. Harmaa vaihe – joka ei  

välttämättä olekaan aina niin harmaa – 
tuo mukanaan yhteistoiminnan siviili-
viranomaisten ja muun yhteiskunnan 
kanssa paikallispuolustuksen hengen 
mukaisesti. Vastaosasto (osasto keltai-
nen) tarjoaa hienon mahdollisuuden 
perehtyä vastustajan erikoisjoukon 
arvaamattomiin toimintatapoihin..

Näissä tehtävissä ja perinteisem-
piinkin tehtäviin liittyen takaa huo-
lellinen ennakkovalmistelu, koulut-
tautumisineen, parhaimman loppu-
tuloksen.

Liikuntaa ja teknologiaa 
mukaan..
Fyysinen kunto ja kehon muoto ovat 
olleet pysyväisaihe reservimme tilaa 
koskevissa keskusteluissa. Siispä tä-
män vuoden Pahkiksella kulutetaan 
kenties normaalia enemmän kaloreita. 

Tätä tehdään erillisissä liikuntasuo-
rituksissa sekä osastojen tehtäviin ja 
toimintatapaan liittyen. On hyvä val-
mistautua harjoitukseen lisäämällä lii-
kuntaa hyvissä ajoin ennen syyskuuta.

 

Sissit tekevät yhteistyötä Puolustus-
voimien Tutkimuslaitoksen Arjen 
Ratkaisut -tutkimushankkeessa, 
jonka yleinen idea on jatkossa voida 
hyödyntää reserviläisten mukana kul-
kevaa kalustoa – kuten älypuhelimia 
– täydentämään viestivälineistöä ja 
johtamisjärjestelmäratkaisuja. Vuon-
na 2018 näitä arjen välineitä käytetään 
Pahkiksen huolto-, kuljetus-, viesti- ja 
osasto keltaisen toiminnassa sekä har-
joitusjohdon tukena.

Toimintaohje!
Huomaa viimeinen ilmoittautumis-
päivä 30.4.2018 ja käy kirjaamassa 
itsesi mukaan harjoitukseen 
h t t p s : / / m p k . f i /
Koulutuskalenteri&id=94520! 
Lue lisää http://www.stadinsissit.fi/
pahkis-2018/

PS. Harjoitus on vuonna 2018 MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia kehittävä kurs-
si. Pieni kurssimaksu 20 eur veloite-
taan.

Harjoituksen johtaja
HAntti (antti.holmroos ättä iki.fi)

OSASTO KELTAINEN
Taistelija!

Oletko kiinnostunut oppimaan 
käytännössä, kuinka vihollisen eri-
koisjoukot toimivat modernissa so-
dankäynnissä? Nyt Sinulla on siihen 
oiva tilaisuus! Haemme taistelijoita 
Keltaiseen osastoon toimimaan 
vastaosastona kilpaileville osastoil-
le. Keltaisen osaston toiminta on 
harjoituksen kannalta olennaisessa 
roolissa, ja lupaammekin paljon 
toimintaa, mielenkiintoista koulu-
tusta ja hyvää meininkiä. Keltaisilta 
taistelijoilta kaipaamme hyvää asen-
netta, toimintakykyä ja yhteistyöha-
lukkuutta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kel-
taisen osaston johtajaan Henri Nou-
siaiseen henri.nousiainen(at)gmail.
com / 045 203 9141.

OSASTO RUSKEA
Haluatko kehittää omia sotilastai-

tojasi ja tehdä sen hyvässä porukassa, 
osaavien henkilöiden kanssa? Lähde 
mukaan Pahkis18-sissitoimintahar-
joitukseen ja liity osasto Ruskeaan. 
Osastossa on useiden vuosien koke-
mus kyseisestä harjoituksesta ja mo-
nipuolista osaamista eri aselajeista. 
Saat laadukasta koulutusta ja pääset 
haastamaan itseäsi tehtävien parissa. 

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä 
osaston johtaja Sami Mattssoniin 
(mattsson.sami@gmail.com)

We want you!

VIHREÄ JOUKKUE KUTSUU 
TAISTELIJOITA PAHKIKSELLE!

Tämä on kutsu sinulle, Pahkis 
johtamis- ja sissitoimintaharjoituk-
seen syyskuun viikonloppuna 07-
09.09.2018, tulla mukaan antoisaan 
hybridi– ja hajautetun taistelutavan 
maasto-harjoitukseen Vekaranjärven 
upeisiin maastoihin. Olen mukana 
itse viidennettä kertaa. Tähän päi-
vään mennessä olen jo ollut hyvin 
tietoinen siitä, että uusia motivoi-
tuneita tiedustelijoita ja saman aja-
tusmaailman omaavia taistelijoita 
kerännyt joukkue tulee pysymään 
kehittyvänä. Tähän joukkoon kan-
nattaa tulla.

Tänä vuonna pyrimme paranta-
maan tiukasti kaikkia osa-alueita ja 
niissä tarvitsemme jokaisen panosta. 
Olemme saaneet rekrytoitua osaavan 
joukon rungon johon kaipaamme 
sinun lisäpanostasi. Mikä minua 
Pahkiksessa kiehtoo? Armeija-ajan 
tovereiden tapaaminen, oman joh-
tamisen kehittäminen, kaatuminen 
yöllä harvennetussa pajukossa rink-
ka niskaan lentäen, tehtävän mo-
nipuolisuus ja tietenkin kruunaava 
esterata.

Harjoituksessa on myös erin-
omaista se, että tilanteet muuttuvat 
yllättäen niin kuin sissisodankäyn-
nin opit kertovat.

Ota siis vapaata, järjestä aikasi 
viikonlopuksi, ota mukaan inttika-
verisi ja ota minuun yhteyttä niin 
varmistetaan kyvyillesi sopiva paikka 
joukkueessa. Varustuksesta, aikatau-
luista, käskyistä ja toiminnasta ennen 
harjoitusta kerron yhteydenottosi 
jälkeen. Ole yhteydessä.

Tervetuloa! 
- VJJ Hakomäki 

harri.hakomaki@gmail.com

(Kuva: sohvaunelmia vuodelta 
1984, sissiveli K. Pälikkö)
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Kun vuoden 2017 keväällä keskus-
telimme Paikallispataljoonan esi-
kuntakurssin purkutilaisuudessa 

Kaartin Jääkärirykmentin edustajien 
kanssa jatkosta, päätimme keskittyä 
kurssin kehittämisessä paikallispatal-
joonan suunnittelun ja päätöksenteon 
perusteiden kouluttamiseen, sekä ns. 
sotapelin toimintaympäristön muut-
tamiseen uudelle alueelle. Muilta osin 
totesimme kurssin olevan sillä tasolla, 
että pienien ryppyjen silittäminen ja 
koulutusmateriaalin päivittäminen 
riittäisi. Siitä se ajatus sitten lähti.

800 sähköpostin, n. 3000 puhelu-
minuutin, satojen muiden viestien, 
sekä lukuisten kokousten jälkeen mi-
nusta tuntuu, että taas on muuttunut 
kaikki. Jokaista oppituntia, koulutusta 
tai muuta kurssin osaa on päivitetty 
ja kehitetty. Työhön on osallistunut 
peliosasto mukaan lukien jopa 50 
reserviläistä. Tukea ovat myös anta-
neet Puolustusvoimien henkilökunta 
antamalla ohjausta ja auttamalla rat-
kaisemaan ongelmiamme mm. ker-
tausharjoitusten yhteydessä käytyjen 
keskustelujen aikana. 

Paikallispataljoonan suunnittelun 
ja päätöksenteon perusteiden koulut-
taminen on ottanut suuren harppauk-
sen eteenpäin. Aihe, jota on koulutettu 
esikuntiin sijoitetuille reserviläisille 
aivan liian vähän, on saanut huomatta-
vasti viime vuotta suuremman roolin 
kurssilla. Suunnittelukoulutukseen 
on jopa ideoitu erilaisia kurssin jäl-
keen toteutettavia teemailtoja, joissa 
syvennyttäisiin suunnitteluprosessin 
eri osa-alueisiin.

Kurssilla käytettävä toimintaym-
päristö on vaihtunut Uudeltamaalta 

Länsi-Suomeen. Tärkeimpänä syy-
nä tähän on paremmat edellytykset 
rakentaa koulutusta tukeva sotapeli 
ilman, että operaatioturvallisuus 
vaarantuu. Samalla uhkakuvamallia 
on päivitetty vastaamaan paremmin 
paikallispataljoonan ensimmäisten 
tehtävien todennäköistä tilannetta, 
jossa tilanne kehittyy nopeasti, eikä 
valmisteluaikaa ole paljon. Kurssin 
soveltavan vaiheen aikana, kolman-
nella lähiopintoviikolla, pelattavaan 
sotapeliin on rakennettu mukaan 
yhteiskunnallisia tapahtumia, yh-
teistoimintaa poliisin ja muiden 
viranomaisten kanssa, sekä toki 
taistelutehtäviä vihollisen joukkoja 
vastaan. Peliosasto, joka usein vain 
toteuttaa aiemmin suunnitellun so-
tapelin, on ollut aktiivisesti mukana 
rakentamassa sitä, sekä laatimassa 
paikallispataljoonan taistelusuunni-
telmaa.

Tätä kirjoittaessani jäljellä on yh-
den suunnittelupäivän jälkeen kurssin 
huipentuma, eli soveltavan vaiheen 
sotapeli. Uskon, että tänäkin vuonna 
kurssilaisillamme on erittäin hyvät 
valmiudet johtaa paikallispataljoonan 
taistelua vaativassa toimintaympäris-
tössämme. On ollut ilo havaita taas 
kerran, kuinka suhteellisen syvästä-
kin reservistä tulevien kurssilaisten 

Elokuussa1994 Stadin Sissit jär-
jesti Waskooli–jotoksen Inarissa. 
Osallistujia noin sadan kilometrin 

mittaisella reissulla oli liki neljäkym-
mentä.  Jotoksen kohokohtia oli Sissin 
kiven paljastus Kultalasta luoteeseen 
johtavan kurun perällä lähellä Korho-
sen ojaa.  Monet kerrat sen jälkeenkin 
on kokoonnuttu tuohon mahtavaan 
paikkaan. On jälleen aika käydä kiil-
lottamassa kiven messinkilaatta, jossa 
ovat kerhon perustajan Yrjö Levikos-
ken sanat: ”Tässä joukossa ei vain olla, 
tähän on kunnia kuulua.” 

Esik 18

osaaminen kehittyy kurssin mittaan 
niin, että kolmannella jaksolla meillä 
on neljä itsenäiseen toimintaan ky-
kenevää taistelunjohtokeskusta. Kun 
motivaatio on korkealla, oppiminen-
kin on nopeaa.

Kurssi ei ole vielä päättynyt, mutta 
jo tässä vaiheessa kiitän kurssilaisia, 
kaikkia kouluttajia ja muita mukana 
olevia. Suurkiitos mentorilleni, joka 
kolmen edellisen kurssin johtamisen 
jälkeen on ottanut mahtavan roolin 
tukiessaan minua. Erityiskiitos Stadin 
Sisseille, joka on antanut minulle mah-
dollisuuden johtaa tällaista joukkoa!

Palataan hetkeksi edelliseen lä-
hiopintoviikonloppuun ja levot-
tomaan olooni. Poiketen kahdesta 
edellistä kurssista, oma roolini on 
muuttunut. En enää juokse koulutta-
jien luona puuttumassa asioihin, vaan 
vietän suuren osan ajasta valvoen si-
vusta, kun kurssi etenee suunnitelmi-
en mukaisesti. Kouluttajat miettivät 
ratkaisut pieniin haasteisiin ja hoitavat 
oma-aloitteisesti sellaisia asioita, joita 
en ole itse huomannut käskeä. Levot-
tomuus muuttuu vähitellen pelottavan 
tyytyväiseksi oloksi. 

Sami Hotakainen
Paikallispataljoonan esikuntakurssin 

johtaja

Alustavat ilmoittautumiset ja tiedus-
telut:

Juha Karell 0400-442 022 
Matti Huomanen 040-730 7008
Jorma Skippari 0400 -504 114

Ps. Tällä hetkellä ideana on se, että 
mukaan lähtijät hoitavat itsenäi-

sesti matkajärjestelyt oman aikatau-
lunsa mukaan sekä päättävät käyttä-
mänsä ajan kunhan ovat ilmoitettuna 
aikana Sissin kivellä. Lähtijöiden mää-
rän täsmentyessä palataan tarkemmin 
yksityiskohtiin. 

Waskoolin jotostelijoita Sissin kiven maastossa 1994

Kokoontuminen 
Sissin kivellä 

syyskuun 16. päivänä 2018 kello 16 

Paikallispataljoonan esikuntakurssi 
on Sissien yli kaksikymmentä kertaa 
järjestämän esikuntatyöskentelyn 
jatkokurssin (Esik-J) seuraaja, jossa 
työympäristönä esikuntatyösken-
telyn oppimiseen käytetään tor-
juntapataljoonan esikunnan sijasta 
paikallispataljoonan esikuntaa. 

Kello 01:00, istun kouluttajien toimistossa yksin, miettien päivän tapahtumia. Paikal-
lispataljoonan esikuntakurssin toinen lähiopintoviikonloppu on alkanut 16 tuntia aikai-
semmin kurssinjohtajan tervehdyksellä sekä kouluttajien oppitunneilla, jonka jälkeen 
koulutus on jatkunut pienryhmittäin iltaan asti. Oloni on oudon levoton, mutta en oikein 
osaa sanoa miksi.

Admiral 
Pitka 

-kilpailun 
kenraali-
harjoitus

Stadin sissit järjestävät 14.6.-17.6. 
Padasjoen harjoitusalueella 
kenraaliharjoituksen Admiral 

Pitka kilpailuun lähteville partiolle. 
Harjoituksessa partiot suorittavat 
kaukopartion tiedustelua kuvaavaa 
toimintaa, täydennettynä tehtävillä ja 
rastikoulutuksilla. Partioille järjeste-
tään maalitoimintaa ainakin aktiivisen 
vastaosaston, kohteensuojauksen ja 
tukikohtatoiminnan muodossa.

Harjoitteleville partioille järjeste-
tään kilpailunomaista ampumatoi-
mintaai harjoituksen aikana. Samassa 
yhteydessä halukkaat harjoitukseen 
osallistuvat voivat ampua saman ras-
tin. Ampuma-alueet on varattu koko 
harjoituksen ajaksi ja johdettuja am-
muntoja järjestetään muitakin. 

Harjoitus järjestetään MPK kurssi-
na ja osallisena on myös muita reser-
viläisjärjestöjä. Harjoituksen ajaksi on 
alueelta varattu majoitus-, sosiaali- ja 
saunomistilat käyttöömme.

Harjoitus antaa hyvän tilaisuuden 
harjoitella sotilaallista perustoimintaa 
ja luoda uusia tuttavuuksia.

Lisätietoja antaa: 
Aki Virtanen 

(akibooa@hotmail.fi] 
sekä Sami Manner 

(sami.manner@gmail.com). 
Tervetuloa mukaan!

Paikan koordinaatit kkj: P 7603309 I 3486181, P 7600132 I 486016  
WGS84 Lat 68° 30.7972’ Long 26° 39.4798’

Admiral 
Pitka 

-kilpailun 
kenraali-
harjoitus

Admiral 
Pitka 

-kilpailun 
kenraali-
harjoitus



Tilanteen hallinta

Vuoro-
vaikutus-

taidot

Asenne Fyysiset
valmiudet 1312 13

Siviilipuolella hätävarjelussa ja 
työperusteisissa voimankäyt-
tötilanteissa on jo pitkään ollut 

haasteena voimakeinojen oikea mi-
toittaminen.

Yleisesti koulutetaan ns. itsepuo-
lustusleireillä puhtaita taisteluteknii-
koita, jotka eivät vain yksinkertaisesti 
sovellu nyky-yhteiskuntaan. Esim. rin-
nusotteesta vapautumiseen sopivaksi 
tekniikaksi opetetaan potkua kohde-
henkilön jalkojen väliin. Käytännössä 
kuitenkin, jos tuon tekniikan onnistut 
toteuttamaan hyvin, lopputulema on 
varsin ikävä. Selviät toki tilanteesta ns. 
selvänä voittajana, mutta loppu elämä-
si voikin olla pilalla. Tuomio tulee hel-
posti pysyvän vamman tuottamisesta 
eli puolustautumisesi käsitelläänkin 
törkeänä pahoinpitelynä.

Vapaasti lakitekstiä lainaten - puo-
lustusteon tulee siis olla tarpeellinen 
ja sen tulee olla kokonaisuutena ar-
vioiden puolustettava, kun otetaan 
huomioon hyökkäyksen laatu ja 
voimakkuus, puolustautujan ja hyök-
kääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 
Aggressiivisen kohdehenkilön kohtaa-
minen on siis muutakin, kuin mahdol-
lisimman kovia ja varmasti toimivia 
tekniikoita. Toki oma kamppailutaito 
tulee pohjautua kovienkin tekniikoi-
den osaamiseen. Työkalupakissa pitää 
kuitenkin olla kylmää harkintaa sekä 
tilannehallintaa mahdollistavaa osaa-
mista.

Tilannehallinta yksinkertaistettu-
na lähtee liikkeelle omasta asenteesta, 
vuorovaikutustaidoista ja fyysisistä 
valmiuksista. Näistä peruselementeis-
tä yhden puuttuessa lopputulemana 
on väkivaltaa ja jälkiselvittelyissä 
odottaa isommat ongelmat. Nyt puo-
lustusvoimatkin joutuu perehtymään 
tähän siviilipuolen problematiikkaan 
entistä enemmän. 7.4.2017 Lakiin 

omaisuuden kuljetusten koskematto-
muutta. 18 b § (7.4.2017/197)

Turvaamistehtävässä 
noudatettavat periaatteet
Turvaamistehtävien suorittamisessa 
on toimittava asiallisesti ja puolueet-
tomasti sekä yhdenvertaista kohtelua 
ja sovinnollisuutta edistäen. Turvaa-
mistehtävä tulee pyrkiä suorittamaan 
ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja 
käskyin. Turvaamistehtävässä suo-
ritettavien toimenpiteiden on oltava 
puolustettavia suhteessa tehtävän 
tärkeyteen, vaarallisuuteen ja kiireel-
lisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, 
toimenpiteen kohteena olevan henki-
lön käyttäytymiseen, ikään, terveyteen 
ja muihin vastaaviin häneen liittyviin 
seikkoihin sekä muihin tilanteen ko-
konaisarviointiin vaikuttaviin seik-
koihin nähden. Turvamiehen toimen-
piteillä ei kenenkään oikeuksiin saa 
puuttua enempää, eikä kenellekään 
saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai 
haittaa kuin on välttämätöntä turvaa-
mistehtävän suorittamiseksi.

Voimankäyttövälineistä löytyy tie-
toa Valtioneuvoston asetuksesta Puo-
lustusvoimien turvamiehen voiman-
käyttövälineistä ja suojavarusteista HE 
187/2016.

Meidän salitoiminnan näkökulmasta 
voisi todeta, että Combat Ju-Jutsun 
harjoittelun tulee siis hyvän kunnon ja 
kamppailutaidon lisäksi kehittää tilan-
nehallintaa kokonaisuutena. Tervetu-
loa harjoittelemaan kamppailutaitoja 
monipuolisesti ja erilaiset nykypäivän 
näkökulmat huomioiden.

Combat Ju-Jutsuterveisin
Jori

Salivastaava
sali@stadinsissit.fi

 

Veny ttelyä Elisan komennossa 

Maaliskuun viimeisenä per-
jantaina kävi Elisa vetämässä 
nitrojumpan ja totesi,  että nyt 

on suoristettava selät. Niin alkoi ve-
nyttely kepillä ja ilman, sivuille, eteen 
ja taakse. 

Kun selät olivat jo suoristuneet, al-
koi keskivartalon lihasten vahvistami-
nen. Ne ovat nämä lihakset, jotka eivät 
Ikisisseillä oikein näy, hm. Kun hiki 
valui ja vatsalihakset olivat saaneet 
oman osuuteensa,  jatkui jumppa tasa-
painoliikkeillä ja myös koordinaatiota 
harjoiteltiin. Lopuksi oli vielä rentout-
tava loppuvenyttely. Kiitos taas Elisalle 
mukavasta jumppahetkestä! 

Terveisin Seppo

Hätävarjelun ja 
voimankäy tön haasteista

puolustusvoimista tuli uudistuksena 
puolustusvoimille oikeus itsenäises-
ti asettaa henkilönsuojaustehtäviin 
omaa henkilökuntaansa. Ihan hyvä ja 
odotettu uudistus. Käytännössä tämä 
tarkoittanee, että voimankäyttöväli-
nein varustautuneiden puolustusvoi-
mien henkilökunnan tehtävät tulevat 
lisääntymään siviiliympäristössä.

Osaamistason tulee olla kyllä to-
della tehtävien tasolla, jos tarkastelee 
asetuksen mukaisia voimankäyttö-
välineitä ja skenaarioksi ottaa esim. 
tilanteen, jossa mielenosoittajat hyök-
käävät suojattavaa henkilöä kohti voi-
makkaasti ilkeitä herjoja heitellen ja 
lentopallomailat ojossa. Työväline-ero 
on valtava ja henkilösuojaajat rajusti 
alivoimaisia lukumääräisesti. Tällai-
sessa tilanteessa hetkellinen ylilyönti 
tapahtuu helposti, varsinkin jos ei 
ole etukäteen erikseen selkäytimeen 
harjoitellut yhteiskunnan hyväksymiä 
toimintamalleja. Otteita laista: Laki 
puolustusvoimista 11.5.2007/551 18 
a § (7.4.2017/197)Puolustusvoimien 
turvaamistehtävät. Puolustusvoimat 
voi tarvittaessa asettaa erityiskoulu-
tuksen saaneen puolustusvoimien 
virkamiehen (turvamies) suojaamaan 
yleisellä paikalla puolustusvoimien 
henkilöstöön kuuluvien, puolus-
tusvoimien vieraana olevan vieraan 
valtion sotilasjohtoon kuuluvien tai 
kansainvälistä järjestöä edustavien eri-
tyistä suojelua tarvitsevien henkilöi-
den turvallisuutta (henkilösuojausteh-
tävä) tai puolustusvoimien erityisen  
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Suomenlahden etelärannan ollessa 
saksalaisten hallussa Suursaaren 
asema oli 1942–43 suhteellisen 

turvallinen, mutta tilanne huononi 
nopeasti kun neuvostojoukot aloittivat 
tammikuun puolivälissä hyökkäyksen 
saksalaisia vastaan Leningradin alu-
eelta. Venäläisten hyökkäys onnistui, 
ja 2.2. rintama oli jo siirtynyt Narva-
joelle ja Narvan kaupunkiin. 

Narvan rintamalla alkoi erittäin 
kiivaat taistelut ja varsinainen suur-
hyökkäys alkoi 20.2., jolloin venäläiset 
valmistelivat hyökkäyksen ampumalla 
2000 tykillä 80 000 kranaattia. 

Suursaarella kuului näinä öinä 
voimakasta surinaa ja voitiin myös 
seurata useita Narvan pommituk-
sia. Tämä taistelu kesti pari viikkoa. 
Tästä huolimatta Narva jäi edelleen 
saksalais-virolais-joukoille. Taistelut 
jatkuivat kiivaina aina huhtikuun lo-
pulle asti. Narvan rintamalla oli välillä 
rauhallista venäläiseten siirtäessään 
joukkojaan Kannaksen suurhyökkä-
ykseen. 24.7. tilanne muuttui. Silloin 
Neuvostojoukot ampuivat 200  000 
kranaatin tulivalmistelun ja vielä seu-
ravana päivänä puolessatoista tunnissa 
280 000 kranaattia ennen hyökkäyk-
sen aloittamista Narvaan.

Taistelut  Viron rannikolla
Suursaari taistelujen kohteena 1939-1944

Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

26.7. Venäläiset valtasivat Narvan 
ja saksalaiset vetäytyvät 15 km taa-
emmaksi Tannenberg linjalle, missä 
taistelut jatkuivat samana päivänä rai-
vokkaasti 9.8 asti, jolloin venäläisten 
oli pakko keskeyttää hyökkäys. Näitä 
eri taisteluvaiheita seurattiin huolestu-
neena Suursaaresta, sillä jos venäläiset 
saisivat vallatuksi Viron, olisi Suursaari 
pian vuorossa. Varotoimiin ryhdyttiin. 
Rannikkopataljoonaan perustettiin 
Hangossa kolmas komppania, joka 
kuljetettiin junalla Kotkaan ja sieltä 
kahdella aluksella Suursaareen. Siellä 
rannat olivat vielä jäässä, joten pur-
kaminen tapahtui avoveden reunalla 
jäälle. Tämä tapahtui 5.4. Toukokuus-
sa muodostettiin kahdesta Suursaa-
ressa olleesta torjuntakomppaniasta 
ja Hangosta tulleesta komppaniasta 
uudelleen Rannikkopataljoona 7, joka 
oli lakkautettu neljä kuukautta aikai-
semmin. Näin rykmenttikomentaja 
sai tärkeän reservin maihinnousujen 
varalle. 

Rykmentin komentaja antoi 7.5. 
käskyn seuraavaa avovesikautta var-
ten, koska todettiin vihollislaivaston 
operaatiomahdollisuudet kasvaneen. 
Rykmentin päätehtävä oli, yhteistoi-
minnassa Kevyen laivaosaston, joka 
koostui kahdesta tykkilaivueesta ja 
kahdesta vartioveneviiriköstä, torjua 
Suursaaren ja Haapasaariston val-
tausyritykset. 

Merivoimat oli jo huhtikuun lopulla 
1943 täydentänyt Suursaaren miina-
sulkua laskemalla tämän purjehdus-
kauden aikana 12.268 miinaa ja rai-
vausesteitä. Maaliskuun puolivälissä 
1944 Merivoimat vahvensi Suursaaren 
merimiinoitusta. Itärannalle laskettiin 

myös maihinnousuntorjuntaan tar-
koitettua miinoitusta. Vuoden 1944 
purjehduskauden aikana laskettiin 
Suursaaren vesillä yhteensä 9792 me-
rimiinaa ja raivausesteitä. Tämän li-
säksi alueella tulisi toimimaan Saksan 
merivoimien neljä hävittäjää, kuusi 
torpedovenettä ja 33 muuta taistelu-
alusta.

Suursaaressa oli myös yhteis-
toimintaa saksalaisten kanssa.
Koska Suursaari sijaitsi keskellä Sa-
kan merivoimien toiminta-aluetta, 
jouduttiin paljon yhteistoimintaan 
saksalaisten kanssa. Saksalaiset lä-
hettivät yhteysupseerin Suursaareen 
maaliskuussa 1943. Yhteysupsee-
riksi saapui Suursaareen maalis-
kuussa 1943 Saksan merivoimien 
yliluutnantti Wilhelm Myller. Hä-
nen johdolla saksalaiset perustivat 

Suursaareen merivoimien maatähys-
tysaseman ja tutka-aseman. Kesällä 
1944 saarelle sijoitettiin  kantalinnoi-
tettuihin asemiin uudet Riita ja Maija 
–nimiset tutkat, jotka olivat erittäin 
salaisia. Tämän jälkeen saksalaisten 
vahvuus saarella oli 27 sotilasta. 
Saksalaiset sota-alukset tukeutuivat 
myös Suurkylän satamaan, vaikka 
varsinaista huoltopistettä heillä ei 
siellä ollut.

Lähteet: 
Niilo Lappalainen Suursaari Toises-
sa  maailmansodassa
L. Toiviainen Jääkenttien taistelut

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen

Ilmoittautumislinkki tulee Sissispämmillä. Ilmoittaudu  sunnuntaihin 13.5.2018 mennessä. Aikaraja on ehdoton.
Mikäli tämä ei onnistu, voit ilmoittautua manuaalisesti tekstiviestillä 040 596 4296.  
Viestissä tultava esille seuraavat asiat:

• koko nimi
• syntymäaika
• mahdollinen ajoneuvon rekisterinumero
• palkittujen tulee myös ilmoittaa, tuotko saunajuomat itse vai kannetaanko ne puolestasi saunalle.

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

KEVÄTSAUNA 18.5. 2018
Perinteinen kevätsauna järjestetään Santahaminassa 

KAARTJR:n Killan saunalla 18.5.2018 klo 17.39–22.00

Miinalaiva Ruotsinsalmi 
laskee miinoja Suursaaren- 
Hapasaaren alueella. 

Miinat näkyvät muutamia  
sekunteja pinnalla aluksen 
perässä. 

Moottoritorpedovene Vinha 
partioimassa Suursaaren vesillä.
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. Maasto/
Johtaminen

Ammunta Sali Muu Tiedotus

Huhtikuu Pahkiksen  
ilmoittautumisai-
ka päättyy 30.4.

Normivuorot kts. Helsingin Reservin-
sanomat- lehti 

Toukokuu •  18.-20.5. Tiedus-
telu 1 TRA

Normivuorot Sissienkevätsauna,  
Santahamina 18.5

Kesäkuu . Normivuorot

kesällä • 24.-26.8. Tiedus-
telu 2 TRA
• Tiedustelukurssi  
Padasjoella 14.6.-17.6

Normivuorot

syksyllä • 16.9. klo 16 Sissin 
kivelle Ivalon Kultala

SISSIKALENTERI

PAHKIS 2018

Tekniikka-
harjoitukset ovat 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin.

Perjantaisin on 
Ikisissien kunto-
pohjainen harjoitus.

Pahkis 2018 
täyttää jälleen Vekaran maaston innostuneilla sissi-tiedustelijoilla.

Nyt on aika merkitä kalenteriin Pahkis 2018 -maastoharjoitus. Harjoitus pidetään Vekaralla 7.–9.9. kuluvaa vuotta.

Ilmoittautumisaika päättyy 30.4.
Voit ilmoittautua harjoitukseen sähköisesti MPK:n koulutuskalenterin kautta:   

https://mpk.fi/Koulutuskalenteri&id=94520. 
Ilmoittautuminen onnistuu myös perinteisemmin harjoituksen johtajan kautta.

Kurssimaksu on tällä kertaa kohtuulliset 20 euroa, josta osa palautuu Sissien kirstuun.
ERIKOISHENKILÖSTÖÄ tarvitaan. 
1) Etsitään ”tappajan vaiston” omaavia osasto keltaisen erikoisjoukon taistelijoita, 
2) mielellään kouluttajakoulutuksen saaneita tai muuten kokeneita kouluttajia huolehtimaan koulutusosuuksien 

ja annettavien tehtävien valmistelusta ja toteutuksesta. ”Tappajan vaisto” ei ole este osallistumiselle..

Harjoituksen johtaja
HAntti (antti.holmroos ättä iki.fi)     

PAHKIS 2018


