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Heikki Siimeslehto
in memoriam
Heikki Siimeslehto (24.5.1942 - 14.8.2018) oli Sissiosaston
aktiivinen jäsen. Hän tuli mukaan toimintaan 6.9.1996 ja
aloitti osallistumalla nitrojumppaan.
Vähitellen Heikki alkoi osallistua jumpan lisäksi maastotoimintaan ollen mukana usealla Pahkiksella, ensin kilpailujoukkueessa ja myöhemmin rastitehtävissä.
Sissitaitokilpailujen rasteilla hän oli myös aina mukana,
samoin Santahaminan läheisten päivillä vanhan ajan toimintaa esittelemässä niin talvella kuin kesälläkin uusien
saapumiserien esitellessä saarta läheisilleen.
Heikki lähti innokkaasti mukaan nitropappojen järjestämille retkille niin maastoon kuin museo- ja nähtävyyskierroksillekin. Santahaminan savusaunan lämmityksessä
Heikki oli mestaritasoa.
Ihmisenä Heikki ei koskaan pyrkinyt näkyvälle paikalle,
eikä tehnyt itsestään numeroa. Hän oli kuitenkin kerhon
aktiivisimpia jäseniä ja aina valmis osallistumaan yhteisiin
hankkeisiin.
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Sissien perinteinen jouluaaton kunniavartio Hietaniemen sankariristillä ja Marskin paadella on tänäkin
vuonna tuttuun kellonaikaan eli 17:10–17:35.
Mukaan mahtuu reilun tusinan verran sissejä.
Nopeat vievät paikat!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Urho Ilmonen
familyilmonen (ät) gmail.com

Helsingin Sissiosasto ry
Aarne Björklund puheenjohtaja
050 382 1636
baarne(ät)gmail.com

J

äsentietojen muutokset:

Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne
voit itse päivittää muuttuneet tietosi
www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti
ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla?
Samassa paikassa voit päivittää sen ja näin
saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.
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S

Pari sanaa
eläytymisestä

T

ämän vuoden paras Pahkis on
päättynyt - olin siellä minäkin
paria tehtävää tekemässä. Joitakin
havaintoja:

A

lkupuhuttelussa ja tilanteen
kuvauksessa kerrotaan voimankäyttöoikeuksien perusteena oleva
juridinen tilanne. Tällä kertaa tilanne oli aluksi syvä rauhan tila, jossa
vastapuoli toimi itse asettamillaan
valtuuksilla, mutta omilla joukoilla
oli vain valtuudet puolustaa itseään.
Tehtävissä ei kaikilta osin toimittu ohjeiden mukaan. Muistakaa, että tämä
ei voi jatkua eikä saa toistua.

T

ilanteisiin eläytyminen parantaa
suoritusta ja mukana olemisen
tuntua. Rohkea heittäytyminen tuottaa tyydytystä, ja positiivinen energia
tarttuu. Näin joukon yhteinen suoritustaso ylittää jopa moninkertaisesti
yksilöidensä suoritusten summan.
Hyvät suoritukset kannustavat ja
inspiroivat. Yhteinen itsensä likoon
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laittaminen on ominaista juuri meille
vapaaehtoistoimijoille, joiden ei tarvitse ajatella mahdollista vaikutusta
omaan ammatilliseen urakehitykseen, millä on tunnetusti hillitsevä
vaikutus, ikävä kyllä.

T

ällä kertaa tehtävät olivat osittain erittäin todentuntuisia, ja
maaliosastossa oli myös erinomaisia
näyttelijöitä. Eläytyminen paranee
olennaisesti kun vastapuoli näyttää
ja tuntuu olevan tosissaan vääntämässä vastaan. Tämä on tietenkin hyvä,
mutta tässä piilee aina vaara. Kun tehtävää suorittava osastolainen kohtaa
todentuntuista vastusta esimerkiksi
lähikamppailussa, hän helposti tulee
vääntäneeksi aina vain kovempaa,
mikä voi sitten johtaa mustelmiin,
hiertymiin ja jopa hammasvaurioihin. No, kaikkea tätä ei tapahtunut,
mutta lähellä oli.

E

läytyminen meni niin pitkälle,
että adrenaliinin siivittämänä ta-
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pahtui kaikenlaisia yllättäviä asioita.
Tiettyyn itsehillintään ja varovaisuuteen tulee edelleen kouluttaa ja muistuttaa asiasta. Tilanteen kuumottaessa
on syytä ajatella kokonaisuutta ja sitä,
miltä toiminta näyttää ulkopuolisesta
tarkkailijasta.

O

li hienoa nähdä nuorten johtajien ja osallistujien voimakkaasti
eläytyvää toimintaa edellä kuvatussa
tilanteessa. Monivuotinen kokemus
näkyy kyllä johtajan otteessa. Myös
osanottajamäärä oli erinomainen.
Eläytyminen näkyi myös runsaassa
naamiovärin käytössä :)

J

a vielä loppukommentti: Huomasitte kenties, että Pahkiksen vetäjä
vaihtui lennosta. Pahkiksen ylintä päätösvaltaa käyttävä Pahkis-Jopo joutui
erottamaan itsensä nurkkaan maalanneen alkuperäisen vetäjän. Onneksi
saatiin paras mahdollinen paikkaaja.
Onnittelut junailijoille!!

yksy alkaa jälleen olemaan jo pitkällä joka Sissien näkökulmasta
tarkoittaa sitä, että vuoden suurimmat tapahtumat on saatu järjestettyä. Viimeisin näistä eli Pahkis
pidettiin vain kolme viikkoa ennen
tämän kirjoittamista. Suurimpien
tapahtumiemme eli juuri Pahkiksen
ja PAIKP esikuntatyöskentely -kurssin lisäksi toimintamme kulmakiviä
ovat olleet ainakin säännölliset ampuma- ja salivuorot sekä Sissi-Teamin
kilpailut sekä niitä tukeva harjoittelu.
Näiden lisäksi iso joukko jäseniämme
on myös toiminut erilaisissa vastuutehtävissä MPK:n kursseilla. Vuosi
onkin ollut jo tähän mennessä työn
täyteinen. Tästä syystä haluan myös
kiittää kaikkia toiminnassa mukana
olleita, panoksenne on ollut tärkeä!

P

ahkis oli jälleen kerran suuri menestys. Rekrytointi suoritettiin
käytännössä aikana, jolloin harjoituksen VEH-status ei vielä ollut varmistunut ja tästä huolimatta ilmoittautuneita oli selvästi yli 200. Lopullinen osallistujamäärä laski noin 180
tasolle, joka on edelleen erinomainen
suoritus. Kun katsomme Pahkiksen
muutaman viimeisen vuoden osallistujamääriä huomaamme, että ne eivät
ole laskeneet merkittävästi vuosien
-14 ja -15 tasosta vaikka harjoitukset
tuolloin olivat jo rekrytointivaiheessa
VEH-harjoituksia. Tämä kertoo siitä,
että Pahkis selvästi kiinnostaa ihmisiä
edelleen eikä kiinnostus johdu pelkästään VEH-päivistä.

M

enestyksestä voidaan myös
puhua PAIKP esikuntatyöskentely -kurssin osalta, joka huipentui kevään lopulla niin sanottuun
soveltavaan viikonloppuun. Kurssi
on käynyt muutama vuosi sitten läpi
suuren muutoksen, jossa sen runko
on päivitetty vastaamaan nykypäivän
tosiasioita. Tällä varmistuttiin siitä,
että harjoitus palvelee reserviläisten
tarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Muutaman vuoden kokemuksella voidaan
sanoa, että uudistus on otettu vastaan
hyvin ja palautteet sekä osallistujien,
että yhteistyökumppaneiden suunnalta ovat olleet erittäin positiivisia.

K

iinnostuksesta huolimatta myös
Pahkista on kyettävä uudistamaan, jotta se säilyttää mielenkiintoisuutensa ja toisaalta myös hyödyn
samojen yhteistyökumppaneiden
näkökulmasta. Asiaa korostaa entisestään syksyn aikana voimaan
tullut muutos, joka rajoittaa aseiden
saamista mukaan harjoituksiin. Tästä seuraa se, että Pahkiksen kannalta VEH-status on jatkossa yleisestä
kiinnostuksesta huolimatta entistä
tärkeämpi asia.

U

uden ja tulevan suunnittelu onkin parlamentin näkökulmasta vahvasti loppuvuoden agendalla.
Konkreettisimmin tämä alkoi Spjutsundin suunnittelupalaverista, jossa
vuoden 2019 suunnitelmien lisäksi
myös Pahkis oli yhtenä keskustelun
aiheena. Työ jatkuu edelleen vuoden

2019 varsinaisen vuosisuunnitelman
parissa, joka lopulta käydään läpi
marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa. Syyskokous onkin tapahtuma, jossa jokainen jäsen pääsee
näkemään ja kuulemaan parlamentin
suunnitelmista seuraavalle vuodelle
– toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa siellä!
Aarne Björklund
Puheenjohtaja
Sissiosasto
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Pahkis:
Seuraavilla sivuilla Pahkis -18 esitellään sekä
järjestäjien että osallistujien näkökulmasta.
”Keltainen valtio on lisännyt poliittista painostusta Suomea
kohtaan. Keltaisen maan lehdistö on julkaissut laajamittaista
materiaalia sen kaltoin kohdelluista kansalaisista Suomen valtion
toimesta. Keltainen valtio on suorittanut useita ilmatilaloukkauksia
sekä käynnistänyt laajan sotaharjoituksen Itämerellä.”
”Säkylän ja Kajaanin varuskuntien välittömässä läheisyydessä
on havaittu siviiliväestön aiheuttamia häiriöitä. Harjoitusalueilla
on tapahtunut poikkeuksellisen paljon epämääräisiä kohtaamisia
siviiliväestön kanssa sekä epäilyksiä on ollut, että alueella on
suoritettu tiedustelua.”

T

ästä lähtötilanteesta perjantaiiltapäivällä aloittivat osastot
siirtymisen perustamisen ja
pikakoulutuksen jälkeen omille
toiminta-alueilleen, jossa tehtävänä
oli varmistaa oma alue. Siirtymisen
aikana osastot saivat ensi kosketuksen ”siviiliväestöön”, kun kumpikin
marssiosasto kohtasi matkalla rauhanomaisen pysähdystilanteen, joka
onnistui pysäyttämään ja viivyttämään osastoa. Marssin johtajan tuli

tehdä toimenpiteitä/päätöksiä jotta
osastot pääsivät jatkamaan matkaa.
Näin toiminnallinen osuus Pahkiksesta oli alkanut. Lauantain aikana
osastot saivat useita erilaisia Harmaaseen vaiheeseen liittyviä tehtäviä
liittyen viranomaisyhteistyöstä virka-aputehtävien muodossa tai esim.
kolonnan suojaaminen. Alkuvaiheessa voimankäytön oikeus (VOKS) rajoittui ainoastaan itsepuolustukseen.
Eri tehtävien kohdalla voimankäyttöä

säädeltiin vastuussa olevan viranomaisen antamien käskyjen ja valtuuksien laajennuksien mukaisesti.

Uutis-Ankka

Tilanteen kehitystä pystyi tänä vuonna seuraamaan elokuun puolivälistä alkaen Moodlessa ilmestyneestä
Uutis-Ankasta. Uutis-Ankassa kirjoitettiin maatamme kohdanneista
”tapahtumista”. Jos et ole vielä niitä
lukenut niin olet menettänyt osan
Pahkikseen perehdyttämisestä.

Tehtäväkuvaukset
Näin me suunnittelimme ja kuvittelimme asioiden menevän, mutta
toteutunut todellisuushan on aina
erilainen. Pahin kämmi kävi lauantaiaamun kuljetusten organisoinnissa,
jonka johdosta jotkut partiot joutuivat odottamaan jopa viitisen tuntia
pääsyä tehtävään. TST EA jouduttiin
poistamaan pistelaskusta, koska toista osastoa ei saatu siirrettyä paikalle
ajoissa, kun tehtävähenkilöstön piti
jo olla muualla.
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T1 Oman alueen tiedustelu ja haltuunotto
Osastojen tehtävänä on tiedustella ja
valvoa KKY 04 määritelty vastuualueensa haltuunotto oman taistelusuunnitelmansa mukaisesti. Molemmille
osastoille luodaan 4–5 tiedusteltavaa
kohdetta, jotka osaston tulisi tiedustelullaan havaita ja raportoida
TIKEEN. Tiedusteltavat kohteet ovat
joko kiinteitä paikallaan olevia, kuten
esimerkiksi telttaileva metsästäjäporukka (IKISISSIT), maastossa kulkevia koiranulkoiluttajia, muuten vaan
metsässä kulkevia porukoita ynnä
muuta vastaavaa.
• Toteutunut toiminta: Osastojen tiedustelutoiminta oli vaihtelevaa, mutta
kumpikin toteutti tehtävää annettujen
käskyjen mukaisesti. Osasto Vihreä
onnistui tehtävässä paremmin ja
laittoi tarkempia tietoja havainnoista
TIKE:en.
T2A/B Aluevalvonta ajoneuvolla POHJOINEN/ETELÄ
Osasto suorittaa aluevalvontaa ajoneuvolla siten, että partio kiertää
tarkastuskohteita säännöllisen epäsäännöllisesti, jalkautuu niiden luona
ja tarkastaa aluetta, puhuttaa tavattuja
henkilöitä ja pyrkii näin selvittämään
epäilyttävän toiminnan ja henkilöt
tärkeiden kohteiden luona ja ilmoittaa
ne eteenpäin OJopalle, joka ilmoittaa
tiedot edelleen TIKEEn.
• Toteutunut toiminta: Tässäkin tehtävässä
osastojen välillä oli jonkin verran eroja. Sinänsä kummatkin osastot suorittivat tehtäväänsä annetun käskyn mukaisesti, mutta eroja suoritustavoissa
oli paljoltikin. Vihreältä osastolta
tuli TIKE:en parempaa tiedustelutietoa tehtävän osalta. Osastoilla oli
parannettavaa kohtaamistilanteiden
hallitsemisessa, Keltainen osasto sai
hankittua kilpailevilta osastoilta arvokasta tietoa melko helposti.

Myllykangas-Juurikko-Vekaranjärvi.
Lähtö K-pisteeltä 35V MH 9138 7608.
Osasto asettaa kuljetuksen johtajan ja varajohtajan, ja osaston partiot
toimivat kuljetuksen suojueena ja
reagoivat VOKS-profiilin sallimalla
tavalla kohdattaviin vaikeuksiin ja
vastatoimenpiteisiin. Keinoja väistäminen vaihtoehtoiselle reitille, pysähtyminen suojattuun asemaan ja
viranomaisavun kutsuminen, sekä
toimiminen viranomaisen pyytämänä virka-apuna.
Tehtävänannossa käsketään turvalliseksi tiedusteltu reitti käyttöön ja
käsketään varautumaan vaihtoehtoiseen reittiin, jolle siirrytään tarpeen
mukaan omalla päätöksellä. Ajonopeudeksi käsketään korkeintaan
30 km/h.

Kuljetuksen johtaja käskee joka
ajoneuvoon suojamiehen, joka käskee kuljettajaa, ja määrää kuljetuksen
varajohtajan. Kuljetuksen johtajan
paikka on toisessa ajoneuvossa, ja varajohtaja on viimeisessä ajoneuvossa.
Ensimmäisenä ajaa tiedustelija.
Matkalla kolonna kohtaa rikkoutuneen ajoneuvon (10 minuutin ajoajan
jälkeen), joka sulkee tien pisteessä
35V MH 9464 7404 (tässä siirrytään
vaihtoehtoiselle reitille) ja sen jälkeen kolonna kohtaa mielenosoituksen Myllykankaan risteyksessä (20
minuutin ajoajan jälkeen lähdöstä)
pisteessä 35V MH 9487 7587. Mielenosoittajat sulkevat tien makaamalla
tiellä tms. Kyse on rauhanomaisesta
mielenosoituksesta, mutta tilanne
kuitenkin aiheuttaa tarpeen kutsua

T3 Kuljetuksen suojaus
Osasto turvaa huoltokuljetuksen (lastina siviilimateriaalia pahvilaatikoissa
sekä vihreitä laatikoita ”aseita”) siirtymisen Hevosojalta Varuskunnan
huoltoportille. Reitti kulkee Hevosoja-
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poliisiviranomaisen paikalle tekemään kiinnioton (epäillään aseistusta
tai muuta vastarintaa, tai pyrkimystä
lastin varastamiseen). Poliisi pyytää virka-apua osastolta, ja yhdessä
suoritetaan kiinniotto. Kun kolonna
lähtee jatkamaan matkaa, kiinni otetut henkilöt vapautetaan seuraavaan
tehtävään.
Kolonnan saavuttua varuskunnan
portille tehtävä päättyy ja partiot
ovat vapaat. Pyynnöstä järjestetään
kuljetus lähtöalueelle, mikäli tähän
on aikaa.
• Toteutunut toiminta: Osastojen välillä oli
melko suurikin ero suorituksessa.
Mielenosoituksen eskaloituessa oli
osasto Vihreän suojueen toiminta
organisoidumpaa ja tilanne ns. hallussa. Ruskealla osastolla tilanne karkasi hieman käsistä ja tilanne pääsi
eskaloitumaan.
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T4 Tilapäinen tarkastuspiste tiestöllä
Osasto käsketään suorituspaikalle,
jossa virka-apua pyytävä viranomainen ottaa tehtävän suorittavat
taistelijat vastaan ja luovuttaa käytettävissä olevan kaluston. Osaston

tehtävänä on perustaa virka-apuna
poliisille tilapäinen tarkastuspiste
tiestöllä, jolla tarkastetaan alueella kulkevia ajoneuvoja ja estetään
asiattomien henkilöiden pääsy alueelle sekä alueelta pois.
Toiminta tehtävässä on vallitsevan yleistilanteen mukaista, johon
virka-apua pyytävä viranomainen
antaa toimivaltuudet (kiinniotto).
Tehtäväalueelle suoritetaan eri
tasoisia maaliajoja:
– Marjanpoimijat, muut ohikulkijat: Kulkevat jalan edestakaisin,
jäävät ”häiritsemään” työskentelyä
kertomalla vanhoja tarinoita omista
sotavuosistaan yms.
– Kiukustuneet paikalliset: Ajoneuvolla, ovat olleet saunomassa edeltävänä päivänä. Autossa kaljatölkkejä,
epäilys rattijuopumuksesta.
– Maalihenkilöt, joilla aseita piilossa:
Ajoneuvolla, esittävät viatonta, mutta sisältä pitäisi löytyä kiinnioton
perusteeksi riittävää materiaalia.
Toimivaltaisena viranomaisena
toimii tehtävävastaava, jolle osasto
luovuttaa kiinniottamansa henkilöt
jatkokäsittelyä varten.
• Toteutunut toiminta: Molemmat osastot
saivat tehtävän suoritettua, joskin
tämänkin osalta oli eroja. Ruskealla osastolla tehtävän suunnittelu ja
johtaminen oli parempaa kuin Vihreällä, mutta itse tarkastustoiminta
ei ollut riittävän tarkkaa. Vihreän
tarkastustoiminta oli lopulta vaatimuksien mukaista.

T5 TST EA
Osastolle on annettu esikäsky valmistautumisesta avustamaan kolari
paikalla.
Osasto saapuu ajallaan ilmoitettuun koordinaattipisteeseen ja lähestyy tilanteen mukaisesti paikallisjoukkojen miestä.
I OSA: Toiminta kolaripaikalla ja ympäristössä
– Osaston tehtävä muuttuu liikennetilanteessa avustamisesta toiminnaksi kolaripaikalla, missä keltaisen
osaston ajoneuvo on törmännyt
siviiliauton oikeaan kylkeen risteyksessä
– Paikallisjoukot kertovat alueella
havaitun pieniä vihollispartioita, ei
aggressiivista kontaktia toistaiseksi.
– Osasto toimii tilanteen mukaan.
• I osa arviointi:
Eteneminen hallitusti, Haltuunotto,
Kolaripaikan triage, (hoitoonohjaamisjärjestys), Toiminnan johtaminen
II OSA: Kolaripotilaiden hätäensiapu
– Siviiliajoneuvon kuljettaja on tajuissaan, kalpea kylmänhikinen, valittaa
kylkeään.

– Keltaisen kuljettaja roikkuu tajuttomana vöiden varassa rattia vasten,
otsassa iskujälki.
– Siviiliauton moottori on käynnissä,
alueella leijuu bensankäryä
– Hätäensiapu tilanteen mukaan
• II osa arviointi:
– Potilaiden siirtäminen autoista,
Moottorin sammutus, Hätäensiapupaikka (bensavuoto), Tajuttoman
käsittely, Shokin tunnistaminen ja
toimenpiteet, Kylkivamman—sisäisen verenvuodon tunnistaminen
III OSA: Etsintä
– Keltaisen auton pelkääjän ovi on
auki. Mies lähtenyt sekavana poistumaan paikalta – jäänyt lähiympäristöön.
– Keltaisen ajoneuvon tutkiminen.
III osa arviointi:
– Ymmärretään etsiä ajoneuvosta
poistunutta, Keltaisen taistelijan löytäminen ja käsittely, Löydetään ajoneuvosta materiaalia
IV OSA: Viestintä ja haavoittuneen evakuointi
– Osasto viestii tilanteesta Johtopaikalle

– Potilaiden kuljetuskuntoon laitto
saatujen käskyjen mukaan.
– Osasto tilaa heko- evakuoinnin
esikäskyn ja viestiliikenneohjeiden
mukaisesti (optio)
– Valmistaa haavoittuneen kuljetuslaitteen (optio)
– Siirtää tilanteen mukaan haavoittuneen evakuointipisteelle koordinaatteihin x ja y (optio).
• IV osa arviointi:
– Viestitoiminta, Potilaiden valmistelu kuljetuskuntoon, Kuljetuslaitteen
tekeminen (optio), Kuljetus suojaten
(optio), Annetun ajan pitäminen (heko tulee viestinnästä 30 min kuluttua,
oltava perillä)
• Toteutunut toiminta: Vain toinen osasto sai suoritettua tehtävän johtuen
harjoituksen johto-osista johtuneista aikataulu- ja kuljetusongelmista.
Tehtävä itsessään oli haastava, mutta suorittanut Vihreä osasto selvisi
siitä melko hyvin ottaen huomioon
kokemattomuuden ja harjoittelemattomuuden.
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T6 Kohteen tarkastus + kiinniotto / vangin
vapautus
Kyseessä virka-aputehtävä:
–Vihollinen on kaapannut Suomen
valtion korkea-arvoisen virkamiehen, jota pidetään vankina läheisissä
rakennuksissa. Panttivangin tarkkaa
sijaintia kohteessa ei tunneta. Oma
tiedustelu on irtautunut kohteesta
antamaan raportin iskevien osastojen lähtötasalle pisteeseen 35V MH
9868 7881. Vihollisen vahvuudeksi
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arvioidaan viimeisen 24h havaintojen
perusteella noin 4 henkeä. Vihollisella ei ole havaittu olevan säännöllisiä
kiertovartioita tai tähystyspaikkoja.
Vihollisella ei tiedetä olevan kohteen
välittömässä läheisyydessä lisäjoukkoja.
– Panttivankitilanne, jossa osaston
tehtävä: Ota haltuun rakennetun
alueen kohde, tarkasta rakennukset,
etsi ja vapauta panttivanki, ota kiinni
ja vangitse vihollisen henkilöt ja kerää/

dokumentoi kohteesta tai viholliselta
löytyvä materiaali. Iskua suorittavien osastojen otettava huomioon, että
kyseessä on viranomaisten pyytämä
virka-apu tehtävä. Alle on kuvattu
iskunaikaiset tilannevaihtoehdot
• Case 1 – vihollinen alkaa taistella
vastaan, jolloin tehtävä täytyy suorittaa riittävää voimaa käyttäen, ottaen
kuitenkin huomioon, että ensisijainen
tehtävä on saada panttivanki pelastettua.
• Case 2 – vihollinen ei aseta vastarintaa vaan antautuu
• Case 3 – isku paljastuu ja vihollinen
pääsee pakoon, vanki eliminoidaan.
Tilannearvio ja mahdollisen jäljityksen käynnistäminen
• Case 4 – isku paljastuu ja vihollinen
pääsee pakoon, vanki jätetään iskupaikalle. Tilannearvio ja mahdollisen
jäljityksen käynnistäminen
• Case 5 – iskupaikka on tyhjä
Osaston on valmistauduttava irtautumaan ja evakuoimaan vapautettu
virkamies ajoneuvoin heti tehtävän
suoritettuaan lähtötasalle, jossa nopea palaute ja varusteiden palautus.
Mikäli osastolla on käytössä Pasi, voi
sitä hyödyntää tehtäväalueelle siirtymiseen ja mahdollisuuksien mukaan
EVAK ajoneuvona. Ryhmänjohtaja
pyytää tukipyyntönä, mikäli katsoo
aiheelliseksi. Ei tarjota automaattisesti vaihtoehtona.
Tehtävä käynnistyy käskynantopisteessä, jossa osasto ilmoittautuu
viranomaiselle, josta saavat käskyn
ja aikamääreen tehtävän suorittamiseen. Tämän jälkeen osasto varustautuu värikuula-asein, suunnittelee
ja toteuttaa tehtävän annettujen tiedustelutietojen perusteella. Tehtävänmukainen toiminta käynnistyy
käskynantopisteeltä lähdettäessä.
• Toteutunut toiminta: Tehtävä oli lopulta
äärimmäisen haastava, eikä kumpikaan osasto tästä johtuen saanut onnistunutta suoritusta aikaiseksi.
Ruskealla osastolla suunnittelu ja
tehtävän aloitus oli onnistunut, ryhmän sisäinen tehtävänjako oli selkeä
ja VOKS-profiilin mukaisesti ensin
käskytettiin ja tuli avattiin oikeassa
vaiheessa.

Vihreän osaston osalta suunnitelma oli hieman vajaampi, tehtävä
kuitenkin aloitettiin ajallaan ja aloitus
oli toimiva käskytyksineen ja oikean
toiminnan eleet olivat ilmoilla. Valitettavasti tehtävä, maalitoiminta ja
välineet aiheuttivat pientä epärealistisuutta tehtävän suorittamisen osalta.
T7 SIMOT eli pioneeritehtävä
S(eis), I(lmoita), M(erkitse),
O(pasta) ja T(ehtävä).
• Toteutunut toiminta: Tämäkin tehtävä oli
haastava. Osasto Ruskean suorittava
ryhmä oli liian pieni, osaaminen/koulutustaso oli liian alhaisella tasolla,
minkä johdosta toiminta oli epäjohdonmukaista ja tehtävä jouduttiin lopulta suorittamaan tehtävävastaavien
avustuksella. Osasto Vihreän ryhmä
suoriutui tehtävästä paremmin, toiminnan aloitus oli tilanteenmukaista ja tehtävän suorittaminen (eristys,
evakuointi ja raivaus) onnistui hyvin
vaatien vain vähäistä avustamista.
Osasto Vihreällä tosin eteneminen ja
miinojen käsittely oli vaarallista sekä
uhkarohkeaa.
T8 Johtolan tiedustelu
Osastolle käsketään laajentaa tiedustelu toiselle puolella toiminta-aluetta
ja Johtolaan, koska yön aikana saatu
tiedustelutietoa, että Johtolan alueella on ollut paljon liikennettä ja
toimintaa.

Osastot jatkavat alueen tiedustelua
ja hallintaa samalla, kun suorittavat
erillistehtäviä. Painopiste tiedustelun
ja maalitoiminnan osalta Johtolan
tkk, jossa toimintaa, mikä osoittaa
siirtoa/huollollista kuljetusta kohti
Juurikkoa.
Toteutunut toiminta: Ku mpi kaa n
osasto ei löytänyt maalikohteeksi
naamioitua taloa, joten tehtävä
oli sinällään epäonnistunut. Osastojen aiemmista säädöistä johtuen vahvuudesta oli tosin suurempi osa varattuna eri tehtäviin kuin oli suunniteltu,
joten siinäkin on yksi syy, miksi tähän
tehtävään ei saatu kunnollista suoritusta.
T9 Juurikon tiedustelu
Osastolle käsketään ylemmän johtoportaan antaman tiedustelutiedon (Drone) perusteella tiedustella
Juurikon TKK. Keltainen osasto K
suorittaa alueella kevyttä vartiointia,
koska se on onnistunut salaamaan
oman toimintansa Juurikossa, eikä
uhka-arvioiden mukaan suurta riskiä
ole. Siispä Osasto K:n noin ryhmän
vahvuinen osa valmistelee kaikessa
rauhassa KarPr:n suuntautuvaa iskua.
• Toteutunut toiminta: Kummallakaan
osastolla ei tehtävä onnistunut toivotulla tavalla, eikä selkeää havaintoa
Juurikon alueella sijainneesta keltaisen tukikohdasta saatu. Harjoituksen johto tuki osastojen tiedustelua

Drone-tiedustelulla ja näin seuraavan
tehtävän suunnittelu saatiin oikealle
raiteelle.
Dronen tiedustelukuvaa:
ht t p s: //w w w.d ropb ox .
com /s/e8ke2k t y ioqt 5cn /
LeiriL%C3%A4np%C3%B6.mp4?dl=0
Lähde: PVTO2017, Projekti 3.1
Verkostoituminen arjen ratkaisuilla
/ VTT
T10 Juurikko koottu isku
Osastolle käsketään ylemmän johtoportaan antaman tiedustelutiedon
(Drone) ja omien havaintojen perusteella valmistella kiinniottotehtävä
Juurikon tkk:oon. Keltainen osasto K
suorittaa alueella kevyttä vartiointia,
koska se on onnistunut salaamaan
oman toimintansa Juurikossa, eikä
uhka-arvioiden mukaan suurta riskiä ole. Siispä Osasto K:n noin ryhmän vahvuinen osa valmistelee kaikessa rauhassa KarPr:n suuntautuvaa
iskua.
Etelämpänä sijaitseva Keltaisen
osasto L valmistautuu omalta osaltaan KarPr:n suuntautuvaan iskuun.
Osasto L on suurempi kuin osasto
K, jossa enimmäkseen ”esikuntaa”
ja suojaus sille.
• Toteutunut toiminta: Molemmilla osastoilla oli haasteita saada isku käyntiin epäsuoran tulen käytön jälkeen.
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Lennättävät droneja, paistavat makkaraa ym. ajan kuluttamista. Osa
porukasta voi käydä ajamassa jonkun
pienen lenkin ja tulla takaisin paikalle. Ei mitään viitteitä aseista. Odotettu
toiminta on osastojen tiedustelu siten,
että maalihenkilöt eivät saa havaintoja
tiedustelua tekevistä joukoista.
• Toteutunut toiminta: Järjestäjä peruutti
tehtävän aikataulusyistä eikä sitä käsketty osastoille. Tehtävää ei siis suoritettu.

Tekniikan testaaminen
Pahkiksella

Tältä osin suunnittelu ja toiminta oli
vajavaista. Monilta osin toiminnasta puuttui perusasia ”Tuli ja Liike”.
Tehtävä saatiin kuitenkin suoritettua ja tukikohta tarkastettua. Tämän
jälkeen Drone-tuen ansiosta saatiin
havainto pakenevista taistelijoista, jolloin saatiin osastot siirrettyä
seuraavaan tehtävään. Tässä tosin oli
molempien osastojen osalta haasteita
saada porukka oikeaan paikkaan.
T11
Osasto saapuu käskettyyn yhteyspisteeseen ja saa tiedustelutietoja kiinniotettavan henkilön sijainnista ja

liikkeistä. Toimivalle osastolle käsketään tehtävä, joka pitää sisällään
henkilön kiinnioton ja kuljetuksen
käskettyyn pisteeseen.
Osasto yllättää vihollisen partion
ja suorittaa kiinnioton. Riippuen taistelussa saaduista vammoista henkilö
saatetaan joutua kantamaan pois paikalta. Osasto irtautuu kiinniotettavan
henkilön kanssa merkittyä/käskettyä
reittiä pitkin ja kohtaa raivatun sirotemiinoitteen. Vihollisen vastaosasto
häiritsee osaston liikettä hankalassa
maastonkohdassa (äänikuvaus).
• Toteutunut toiminta: Osastot suorittivat
kiinnioton, jonka yhteydessä kiinniotettava henkilö haavoittui. Tämän

jälkeen henkilö kuljetettiin esteradan
läpi paareilla tai muilla tilapäisvälineillä. Esteradan jälkeen osastot siirtyivät kelloa vastaan varuskunnan
portille. Toiminta osastoilla oli melko
saman tasoista, joskin Ruskean toiminta oli hieman parempaa ja heillä
oli käsketty varustus (paarit) mukana.
Ruskea suoritti myös aikatehtävän
nopeammin.
T12
Osastolle käsketään tiedustella kohde, selvittää alueella olevien henkilöiden MLST. Alueella on ryhmän
vahvuinen porukka, jolla on dronet.

Pahkiksen perinteiseen on aina kuulunut uusien asioiden ja tekniikoiden
testaaminen niin varusteiden, kuten
Kösäkkö- teltta tai PEPA -laavu. Varsinkin viestikalusto on ollut sissien
kokeilujen ytimessä. Siviilimaailmasta löytää toimintaa tukevia ratkaisuja,
koska leimattua vihreää kalustoa ei
kuitenkaan riitä kaikille joukolle. Sissit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet
LA -taajuuksille oman Cobra Ojopa
-antennin, suuntimaheittoantennin
partiokäyttöön ja LA -taajuuksille sopivan suuntimalaitteen, toteuttaneet
oman SissiParsan VHF taajuuksille
tai vaikkapa ottaneet partiolle Trakkerit (paikkatieto) ensin testaten ja nyt
myös viime vuodesta alkaen osaksi
operatiivista johtamista muutamia
mainitakseni.
Tänä vuonna yhteistyössä PVTUTKL laitoksen ARKI -projektin
kanssa Pahkiksella testattiin Arjen
välineiden, siis kännykkä/tabletti/
kannettava -alustoilla toimivia ratkaisuja johtamisen tukena. Tästä tarkemmin oheisessa ARKI artikkelissa.
ARKI -projektin kokemuksista tulee seuraavaan numeroon tarkempi
juttu, kun saadut kokemukset ja data
on saatu analysoitua.

Tulokset
KOKONAISPISTEET			Ruskea		Vihreä
Esivalmistelut
		
133
175
Maasto-osuus:		
Perustaminen ja purku		
45
39
Ojopan järjestelyt ja toiminta		
108
Viestin järjestelyt ja toiminta		
108
Pe-la-aamu			
78
123
La-aamu - la-päivä
		
66
Isot tiedusteluteht. sekä kiinniotto 138
150
Irtautuminen
		
77
36
Miinuspisteet yht 		
50
100
KOKONAISKILPAILUN TULOS		
703
756

115
108
110

Vihreä voitti kokonaiskilpailun ja Kranaatti- kiertopalkinnon.

TEHTÄVIEN PISTEET			Ruskea		Vihreä
Pe-la-aamu
		
78
123
La-aamu–la-päivä			
66
110
TEHTÄVIEN TULOS			
144
233
Vihreä voitti Tehtävät ja Hirvensarvi- kiertopalkinnon. Tehtävätulokseen laskettiin Reittitiedustelu, Kohtaaminen moottorimarssilla, Alueiden tiedustelu & aluevalvonta, Tarkastuspiste, Kuljetuksen suojaus, Rakennuksen tarkastus ja kiinniotto ja SIMOT.

Palkitut
Mistä palkitaan:
Viesti 		
Johtaminen
		
Partio		

Ryhmän/partion viestimies. Viesti kulkenut OJOP:aan esimerkillisesti.
Ryhmän/partion johtaja, jonka johtosuoritus ollut
harjoituksen aikana esimerkillistä.
Partio, jonka toiminta ollut harjoituksen ajan esimerkillistä.

Palkittavat
Viesti		
Johtaminen
Partio		

Ruskea			Vihreä
Heikki Martikainen		
Henri Peltola
Taneli Ripatti		
Santeri Alkio
Tero Savolainen		
Joonas Paananen

Järjestävän organisaation puolelta esimerkillinen toiminta:
Viesti		
Vilho Mäkelä
Huolto		
Anu Korhonen
Kuljetus		
Aarni Brax
TIKE		
Heipa Björklund

Jarno Skogman ja Henri Nousiainen
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Arjen välineillä suorituskykyä

T

änä vuonna yhteistyössä Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen vetämän Verkottuminen
arjen ratkaisuilla -projektin kanssa
Pahkiksella testattiin arjen välineillä, siis kännyköillä, tableteilla ja
kannettavilla tietokoneilla, toimivia
johtamiseen soveltuvia ja Internetistä
saatavilla olevia ohjelmia ja palveluita. Kohderyhminä arjen ratkaisuille
olivat tällä kertaa Huolto, Kuljetus,
Viesti ja maaliosasto Keltainen sekä
osittain myös TIKE.
Arjen ratkaisuilla haettiin suorituskykyjä puhe- ja pikaviestintään,
tehtävienhallintaan sekä paikantamiseen. Näiden saavuttamiseksi
joukkojen joko omiin tai lainakännyköihin asennettiin pikaviestisovellus WIRE, projektinhallintasovellus
Trello ja paikannuspalvelu GPSWox. Koulutusta arjen ratkaisuista
annettiin joukoille kolmena iltana
ennen harjoitusta Helsingissä sekä
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perustamisvaiheessa Vekaranjärven
varuskunnassa.
Myös kilpailevat osastot saivat pienen makupalan arjen kyvykkyydestä,
kun sunnuntaiaamuna iskun lähtötasalla heille näytettiin Arki-tiimin
nelikopterilla kuvaamaa lämpökameravideokuvaa iskun kohteesta.
Arjen ratkaisujen käyttö ja tutkimus onnistuivat monessa mielessä
Pahkiksella erittäin hyvin samalla
kun rakentavia kehityskohteitakin
kirjattiin paperille. Tulevissa harjoituksissa arkea sovellettaneen entistä
innovatiivisemmin ja laajamittaisemmin, koska samanaikaisesti myös PV
hakee omissa harjoituksissaan rajoja
ja toimintatapoja arjen taktiikalle. Tähän huutoon myös Sissien on helppo
vastata.
Sissien arki ei näytä siis pelkästään
vihreältä, vaan alati entistäkin värikkäämmältä!
Tuomas Pasi, Oulun Yliopisto ja Tatu

Pahkis 18 / Osasto
Pinkki

A

jatus osasto Pinkistä lähti aikanaan liikkeelle siitä keskustelusta, kun Pahkis 17-harjoituksessa, jossa yleistilanne vietiin
enemmän harmaaseen vaiheeseen,
oli haasteita saada osallistuvia taistelijoita ymmärtämään, että kaikki
alueella kulkevat keltaisella hihanauhalla varustetut henkilöt eivät
automaattisesti ole vihollisia. Tämä
on johtunut monesta asiasta, mutta myös paljolti siitä, että totutusti
koulutus, jota puolustusvoimissa
yleisesti annetaan tai ainakin on
annettu, vastaa enemmänkin todellista sotatilaa, jolloin kaikki tuntemattomat henkilöt usein ajatellaan
viholliseksi – ja näin on ollut myös
Pahkiksella.
Nyt tilannetta lähdettiin kuitenkin
rakentamaan siitä näkökulmasta, että keltaisella hihanauhalla varustetut
henkilöt ovat vihollisia ja pinkillä hihanauhalla varustetut henkilöt ovat
statukseltaan tuntemattomia. Henkilöt voivat siis olla joko marjastajia,
vihollisen sotilaita, kiukkuisia paikallisia, ystävällisiä maanpuolustusihmisiä tai mitä tahansa muuta. Siispä
kilpailevien osastojen suhtautuminen

ja toiminta tuli myös suhteuttaa sen
mukaisesti.
Osasto Pinkki ei itsessään ollut oma
osastonsa, vaan koostui maaliosastosta, eli Keltaisesta osastosta. Roolitus hoidettiin siten, että maaliosasto
toimi pääosan harjoituksesta siviilivarustuksessa pinkkiä hihanauhaa
käyttäen ja keltaiset hihanauhat
kaivettiin esiin, alun pientä säätöä
lukuun ottamatta, vasta tilanteen
kiristyessä lauantain ja sunnuntain
välisenä yönä.
Harjoituksen eri vaiheissa maaliosaston taistelijat olivat milloin
airsoftaajia, metsästäjiä, rakennussuunnittelijoita tai muita vastaavia
henkilöitä, jotka alueella vaikuttivat.
Osa heistä oli vilpillisemmällä mielellä liikkeellä ja toisilla taasen pussissa
oli puhtaammat jauhot. Pinkin hihanauhan tuonti osaksi harjoitusta oli
mielestäni äärimmäisen onnistunut
ratkaisu, koska se yhdistettynä siviilivarustukseen mahdollisti aiemman
ongelman ”taistelukiiman” suhteen ja
kilpailevat osastot pääsivät harjoittelemaan oikeampaa harmaan vaiheen
toimintaa.

100
vuotta
Sissikerhon
perustajan
syntymästä
15.10.2018 tuli kuluneeksi sata vuotta
kapt res Yrjö Levikosken syntymästä.
Helsinkiläinen Levikoski käynnisti
Sissien toiminnan itsepuolustuskursseilla 1950-luvun lopulla, joiden
ympäriltä toiminta sitten laajeni kattamaan Sissien nykyiset toimialat.
Yrjö Levikosken johtava ajatus oli
aina yhteinen toiminta upseerien,
aliupseerien ja miehistön kesken –
jotakin joka toimintamme alkuvuosikymmeninä oli ennenkuulumatonta. ”Olemme kaikki samanlaisia
pulliaisia arvoon, säätyyn, näköön ja
kokoon katsomatta sekä sinuja keskenämme” oli yksi Yrjö Levikosken
tunnetuista toteamista.
Yrjö Levikoski palveli jatkosodassa
JP4:ssä komppanianpäällikkönä,
ja hän liittyi pian sodan jälkeen
Helsingin Reserviupseerikerhoon
ja sen Kevyeen osastoon. Siviilissä
hän johti perustamaansa kirjapaino
Yrjö Levikoski Oy:tä vuonna 1998
tapahtuneeseen poismenoonsa asti.
Hänen tyttärensä Hannele jatkaa
kirjapainon liiketoimintaa.
”Tässä joukossa ei vain olla,
tähän on kunnia kuulua.”
Kolme kertaa: SISSIT SISSIT SISSIT!
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Pahkis 2018 — Osasto Vihreä

V

iimein autossa. Pelkääjän paikalla, valkoisen majuri ajaa, minä tiedustelu-valmisteluosaston
johtajana menossa tulevalle johtopaikalle valmistelemaan ja viestittämään
pääjoukolle. Joukkueen pääosat jäivät
osaston johtajan kanssa koulutuksiin
halleille. Särmää porukkaa ja motivoituneita tuntuivat olevan, osan tunnenkin jo vuosien takaa. Seurataan
etuajoneuvoa ja tutkiskelen karttaa,
pidän huolta, ettei suunnistajani
etuautossa kömmähdä ja aja väärään
suuntaan. Tai ainakin luulin pitäväni
tarpeeksi, kunnes käännyttiin väärästä kohdasta. Ja näin sitä peruutellaan.
Rauhallista menoa, kunnes etuauto
pysähtyy. Radioon kuuluu, sienestäjiä
edessä. Menen tarkistamaan ja todetaan, että niillähän on aseet. Mietin,
että mitäs miehiä nämä oikein ovat
ja eivät näytä olevan vihollisia. Joudumme jättämään ystävällismieliset
sienestäjät sikseen ja jatkamaan tehtävää. Matkan varrella tapahtuu lisää
yllättäviä tilanteita, voimankäyttöoikeuksia meillä ei ole. Tilanne on aivan
uusi ja jokseenkin jännittävä.

Kevään alkumetreillä aloitettiin
uurastamaan oikein todenteolla johtoporukan kanssa. Neljähenkisenä
kokoonnuttiin ja alettiin löytämään
helposti samanlainen idea ja ajatus
miten tultaisiin johtamaan. Sen helpoksi loi yhteisinä tekijöinä sama
koulutustausta ja kouluttajat varusmiesajalta. Ns. yhteinen kieli löytyi
heti. Vastasin osakseni ryhmänjohtajien ja alaisten rekrytoinnista, mihin
sai kyllä tunteja kulumaan. Edellisvuosien osastonjohtajien ja osaston
verkoston tunteminen helpotti huomattavasti kokoonpanon luomista.
Maastontiedusteluharjoitus keväällä oli tarpeellinen ja onnistunut.
Saatiin kerättyä tiedustelun pohjalta
johtopaikan ja ryhmien sijainnit ja
hiottua taistelusuunnitelmaa tulevaa
varten. Tukikohtamaston pystytyskoulutus oli myös mielekästä, kypärät
mukaan lukien.
Päästiin johtopaikalle ja yhteys tilannekeskukseen on saatu. Osaston
johdon tukikohdan toiminta alkaa ja
ryhmät ovat maastossa. Lisää tietoa si-

viileistä, jotka haluavat urkkia meidän
toimintaa tulee pääjoukon mukana.
Tämän uuden uhkakuvan luomisesta annan kyllä kiitokset harjoituksen
järjestäjille. Johtoteltalla viestintä ja
johtaminen oli hektisyydeltään aaltoilevaa. Helppoa se ei pienen henkilöstön ylikuormituksen ja viestipäällikkömme kuumeilun takia ajoittain
ollut. Ainahan jonkun pitää sairastua.
Unta saatiin, mutta vähän, siihen
olimme tottuneet ja se ei haitannut.
Mieleenpainuvin hetki oli johtoteltalla se kun tajuttiin johtajan kanssa, että
meidän kaikki partiot ovat tehtävissä
ja samaan aikaan johtopaikallamme
on epämääräisiä henkilöitä pyörimässä. Yksi autoista on osunut miinoitteeseen, toiset ovat iskemässä viholliseen ja toiset siirtymässä annettuihin
tehtäviin auttamaan viranomaisia tai
tiedustelemassa alueita.
Olemme saaneet tietoomme vihollisen pääosan ryhmityksen. On iskemisen aika. Suunnittelulle ei jäänyt
paljoa aikaa ja teimme kaikkemme,
jotta vaikutusta saataisiin aikaan.
Saavuin osaston kanssa kokoontumispisteelle, jossa sain välittömästi
lentotiedustelukuvaa ryhmityksestä.
Se avasi silmiämme ja tiesimme nyt
mitä odottaisi. Olemme päässeet lähtötasalle, kranaatinheittimet ampuvat tulikomennoistani ja siirrytään
lähemmäs. Teltalta teltalle, tuhotaan
vihollinen. Kaikki harjoituksen aikana tulleet tiedot siviileistä, joita
emme tunnistaneet tulevat kristallinkirkkaana mieleeni, kun näen
ryhmityksessä sienet joita he olivat
keräilleet. Tätä aavistelin. Ryhmät toimivat hyvin loppuun asti. Viimeinen
loppujuoksu takaportille näytti miten
motivoituneita taistelijamme olivat.
Harri Hakomäki,
Osasto Vihreän Varajohtaja
Kuvat: Harri Hakomäki
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Ikisissit
Pahkis -18
-harjoituksessa

P

erjantaina 6 päivä syyskuuta klo
0805 Vekarajärven varuskunnan
varusvaraston vieressä Ikisissien
partio tutki varusvarastolta saadun
pyykkisäkin sisältöä, pohtien mitä
ottaa ja mitä jättää. Kun oli saatu sotavaltion lainaama puku puettua päälle ja reppu pakattu, vei partio omat
autonsa varusmiesten P-paikalle,
mistä huollon kuljettaja vei partion
autohalleille, missä harjoituksen perustaminen tapahtui.
Alkupuhuttelun jälkeen alkoi
joukkueiden koulutus ja Ikisissien
partio siirtyi maastoon. Matkaan
lähdettiin esteratatehtävän henkilökunnan autolla ja tavoite oli vanha
tuttu paikka Vääräjärven rannalla sijaitseva laavun maasto. Teltan
pystytyksen jälkeen siirtyi partio
esteradan maastoon auttamaan sen
rankentamisessa. Paluu omaan tukikohtaan tapahtui samoilla autoilla
leirialueen ruokalan kautta. Seuraavaksi laitettiin leiri järjestykseen ja
valmistauduttiin iltapalan tekoon.
Kohta paikalle saapui yliluutnantin
johdolla kahden joukkueen verran
varusmiehiä paistamaan makkaraa.
No he viipyivät vain pari tuntia ja
lähtivät siitä saunomaan.
Nyt oli sitten meidän vuoro päästä
tulille. Pimeän tultua olimme siirtymässä makupusseihin kun paikalle
tuli koirapartiot paistaman makkaraa. He poistuivat puolenyönmaissa
suorittamaan tehtäviä.
Herättyämme teimme aamupalan,
omasta repusta, ja juuri kun olimme
saaneet sen syötyä paikalle saapui keltaisten vääpeli aamupalan kanssa. Siis
söimme toisen aamupalan.
Kello puoli yhdeksän tuli maaliautona toimiva auto hakemaan meidät
tehtäväpaikalle, mikä sijaitsi Nikamalahden sillan luona olevassa risteyksessä, missä tehtävänä oli rakentaa

tilapäinen tarkistuspiste. Pienten alkuvaikeuksien jälkeen tarkistuspisteen materiaali ja toinen maaliauto
puuttui, mutta se asia korjaantui ja
tehtävä vietiin läpi. Tehtävä oli perustaa tilapäinen tarkistuspiste sillan
vieressä olevaan risteykseen niin, että
sekä Vanhalta Mikkelintieltä ja Loirintieltä liikenteen pystyi pysäyttämään ja tarkistamaan.
Toinen osasto suoritti myös tämän
tehtävän, mutta eri paikassa ja eri
aikana. Paikka, missä toinen osasto
suoritti tehtävän, sijaitsi Emäntälahdentien ja Korpilammentien risteyksessä. Tässä maaston kohdassa
oli oma haasteensa, koska kännykkäkenttää ei ollut, joten toisen maaliau-

ton liikkeelle saanti viivästyi, mutta
se järjestyi lähetillä.
Seuraavana aamuna aamupalan
jälkeen meidät tultiin noutamaan esteradalle, missä osallistuimme radan
viimeistelyyn. Saimme myös tehtäväksemme häiritä osaston etenemistä
radalla avaamalla tulen määrätyssä
maastonkohdassa. Lopuksi autoimme esteradan purkamisessa. Tämän
jälkeen oli enää harjoituksen purku,
sauna, varusteiden luovutus, loppupuhuttelu ja kotimatka.
Ikisissit haluavat kiittää keltaisten
vääpeliä Ari Lahtista ja kuljettaja Tero
Aakenusta heidän toimiessaan Ikisissien kanssa.
Christer Mikkonen
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Ikisissit perinteisellä
”triathonilla” Lopella

L

auantaina 11.8. aamupäivällä
käynnistyi Ikisissien syysjotos
Viisaiden laavulla, missä kolme
ikisissiä ja perinne-au kokoontuivat
suunnittelemaan jotoksen ensimmäisen vaiheen, eli maastomarssin reitin.
Kun laavu oli vallattu ja suunnitelma,
tehty lähdettiin matkaan Topi V kärkimiehenä, häntä seurasi Christer M,
Matti K ja perinne- au Jouni N.
Suuntasimme etelään ensin ylittämällä Kaartjoen, ja siitä Pekännettä
kohti. Seuraamalla Poronpolkua
ohitimme Sylkiölammen itäpuolelta
jatkaen edelleen etelään Pilkutinlammelle, missä pidimme kahvitauon. Kahvin juotuamme jatkoimme
matkaa, aikaisemmista vuosista poiketen käännyimme takaisin pohjoiseen Poronpolkua pitkin tavoitteena
Kaartjärvi..
Ohitimme Mustalammen ja Sylkiölammen edelleen itäpuolelta jatkaen Poronpolkua luoteeseen kiertäen
Ukkoslampea pohjoispuolelta kaartaen sitten länteen, missä saavuimme Tristeykseen. Risteyksessä käännyimme taas pohjoiseen. Käveltyämme
noin viisisataa metriä, tuli vastaan
Y-risteys, missä piti valita vaseemmanpuoleinen haara. Nyt jouduimme
ylittämään Pilpalantien, koska polku,
joka vei meidän päämäärään, alkoi
pikitien toisella puollella.
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Päämäärämme oli Levonniemen
vastapäätä oleva uimaranta. Se oli
merkattu karttaan niin epämääräisesti, että sinne vievä polku oli vaikea löytää. No se polku löytyi ja myös
meille varatut kanootit. Kanoottien
luona pidimme pienen tauon, jonka
aikana Jouni kävi virkistymässä vedessä.
Tauon jälkeen alkoi sitten ”triathlonin” toinen vaihe eli melominen. Lähdimme pohjukasta, missä uimaranta
sijaitsi, pohjoiseen Kohti Varissaarta, jonka ohitimme koillispuolelta ,
Käärmesaaren salmen läpi ja edelleen
Laakasalon ohitse kohti Pitkäsaarta
ja Vohlasaarta, minkä me kiersimme
ja suuntasimme etelään päin kohti
Sähköniemen nuotiopaikkaa, missä
pidimme ruokailutauon.
Ruokailtuamme jatkoimme etelään
päin ohittaen Pitkäsaaren lännen
puolelta ja kiertäen sen eteläkärjen
kohti Varissaaren ja Levonniemen
välistä salmea kohti kanoottien noutopaikkaa.
Täältä alkoi paluumatka kohti Viisaiden laavua patikoiden omia jälkiä
Perännetilaan johtavalle polulle. Sitä
me seurasimme tilan lähimaastoon ja
lähdimme kiertämän tilaa suuntana
Kaartjoki ja laavu.
Laavulla sitten rentouduimme hyvä
ruuan ja juoman kera kunnes uni tuli.

Sunnuntaiaamuna, aamupalan
jälkeen varusteisen pakkaamisen ja
siivoamisen jälkeen alkoi ”triathlonin” kolmas vaihe.
Lähdimme kohti Lopen ampumarataa rakentamaan ampumapaikkaa.
Ammuimme kuusi erilaista pistooliammuntaa rauhallisesti ilman
ajanottoa, mutta silti nopeasti, mikäli
sen vaiheen ammunta sitä vaati. Oli
mukavia erilaisia ammuntoja. Parin
tunnin pistoolilla ampumisen jälkeen
siirryimme pitkäpiipuisiin aseisiin.
Kun olimme valmistumassa kivääriammuntaa varten saapui Vesa H paikalle mukanaan haulikko, mitä halusi
kokeilla, koska oli aikeessa osta sen.
Kaikkien kokeiltua kaikkien kiväärit
kokeilimme myös Vesan haulikon.
Toistemme aseita kokeiltaessa saapui
myös Tommi S paikalle.
Ammunnan loputtua poimimme
hylsyt, poistimme taulut ja poistumme ampumaradalta.
Lähtökahvit joimme Forssantien
varrella olevassa kahvilassa, jonka
jälkeen jokainen lähti oma suuntansa.
Oli mukava viikonloppu sissiveljien
kanssa patikoidessa, melotessa ja ampuessa Lopen maisemissa.
Ensi vuonna uudestaan.
Christer Mikkonen

Läheistenpäivä
huippukokouksen
varjossa

I

käluokka II/2018 alokkaiden läheisten päivä 14.7. oli tällä kertaa
vain yksipäiväinen presidenttien
Trump ja Putinin tapaamisen turva- ja
liikennejärjestelyjen takia.
Sissien pieni ”perinneryhmä” oli
jälleen tukemassa Kaartin Rykmentin kiltaa ohjelmantoteuttamisessa
perinteisellä tavalla. Rakennettiin
tukikohta ja sijoitettiin aseet asemiin.
Nyt kokoonnuttiin poikkeuksellisesti
jo klo 8.30, koska Uudenmaan jääkäripataljoonan vieraat saapuivat jo klo
10.00, eli ensimmäiset olivat Perinnetalolla jo klo 9.00 jälkeen.
Uudenmaan jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Petri Toivonen piti tervehdyspuheensa klo 10.00.
”Läheisten luokse mars” -komennon
jälkeen syntyneessä kaaoksessa alokkaat etsivät omaisia, jonka jälkeen
ohjelma jatkui tutustumalla kasarmialueeseen ja perusyksiköhin, missä
oli myös mahdollisuus tavata yksikön
henkilökunta. Myös taisteluvarusteisiin oli mahdollisuus tutustua. Sissien
esittämät sodanaikaiset aseet ja lennokkaat jutut kiinnostivat yhtä paljon.
Koska ohjelma kesti tällä kertaa
vain kaksi tuntia, ruokailua ei ollut.

Sen sijaan Sotilaskodilla oli monta
myyntipistettä. Koska oli kaunis, jopa helteinen sää, varusmiesbändi oli
siirtynyt Perinnetalon pihalle, missä
rokki soi. Tämän kahden tunnin aikana noin seitsemänsataa vierasta kävi
tutustumassa varuskuntaan, perinnetaloon ja sissien tukikohtaan.
Vieraiden lähdettyä oli teoriassa
tunnin tauko, mutta niin kuin aina,
kiireisimmät vieraat olivat jo heti
kahdentoista jälkeen paikalla.
Kaartin pataljoonan alokkaiden ”läheisten päivä” alkoi klo 13 Kaartin
Pataljoonan pataljoonaupseerin kapteeni Ville Ketolan tervehdyspuheella
ja ohjelma jatkui samanlaisena kuin
Uudenmaan jääkäripataljoonalla,
tutustumisella kasarmia lueeseen ja
perusyksikköön, varusmiesten majoitustiloihin ja taisteluvarustukseen
sekä munkkikahvilla. Tilaisuus loppui
klo 15.00, jonka jälkeen alokkaiden
palvelus jatkui. Tämän helteisen lauantaipäivän aikana varuskuntaan kävi
tutustumassa 850:n alokkaan läheiset.
Teksti ja kuvat Christer Mikkonen
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kuva: Ene Vokk

Admiral Pitka 2018
Admiral Pitka 2018 sotilastaitokilpailu järjestettiin Virossa, Jögevamaalla 30.7-3.8.2018. Mukana oli 30 partiota 14 eri maasta. Ammattisotilaista koottuja partioita olivat lähettäneet USA, Iso-Britannia, Tanska, Puola, Liettua, Latvia, Bosnia- Herzegovina ja Italia.
Suomen edustajia olivat Erikoisrajajääkärikillan ja Stadin sissien nelimiehiset partiot.

Nuoret suomalaiset erikois
jouk koreser viläiset näy ttivät
osaamistaan. Kaikki eteen tulevat
tehtävät hoidettiin tinkimättömästi, vesistöjen ylittämistä tai muita
maastoesteitä ei karsastettu, käsketyssä aikataulussa pysyttiin ja
vihollista kartettiin.
Stadin sissit suoriutuivat vakavista fyysisistä haasteista huolimatta
täysivahvuisena maaliin sijalla 19.
Kaveria ei jätetty!

Admiral Pitka Recon Challenge on yksi
maailman vaativimmista sotilastaitokilpailuista.

A

dmiral Pitka on tiedustelu
partioiden välinen kilpailu,
jossa kilpailijoiden tulee edetä
tehtävältä toiselle, järjestäjän antaman
aikataulun mukaisesti, jatkuvan vihollisuhan alla. Vihollisina tapahtumassa toimii hyvin varustettu,
liikkumiskykyinen ja motivoitunut
”Opfor”, joka on koottu virolaisista ja
suomalaisista reserviläisistä.
Tapahtuma käynnistyi kansain
välisten partioiden kokoontumisella
kilpailukeskuksen lähellä sijainneeseen Kaitseliitin tukikohtaan. Asekoulutus ja kohdistukset kansainvälisessä joukossa vahvistivat uskoa
suomalaisesta osaamisesta. Suomalaisten varustus kiinnosti muita kansallisuuksia. Suomalaisten mukana oli
Infradex oy:n tarjoamaa FLIR lämpö
tähystinkalustoa ja Nissanin käyttöön
antama, muiden kalustosta edukseen
erottunut huoltoauto.
Kilpailun alkumetreiltä saakka oli
selvää, että kilpailun kuumat olosuhteet ja tiukaksi suunniteltu aikataulu
asettaisivat omia erityisiä haasteitaan.
Sopeutumista vaati myös paikallinen
maasto ja järjestäjän tarjoama kartta.
Alkujärkytyksen jälkeen sopivaksi
navigointitavaksi vakiintui karttatiedon täydentäminen ilmakuva- ja
GPS- tiedoilla. Täten oli mahdollista löytää kulkukelpoisia uria, pelkkä suunnassa kulkeminen ei tullut
kyseeseen.
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Ensimmäinen vuorokausi sujui
molemmilla suomalaispartioilta
kärjen tahtiin. Matkaa taitettiin
vesistönylitys- ja ammuntarastien
kautta noin 50 kilometrin verran.
Järjestäjän aikataulu alkoi pettää
toisella rastilla, kun aikataulussa
sinne ehti vain kaksi kilpailupartiota. ”Opforin” toiminta oli hyvin
aktiivista kaikilla urilla ja ennakkoon ilmeisimmillä kulkureiteillä.
Toisen vuorokauden käynnistyessä
kilpailun oli keskeyttänyt seitsemän
partiota.
Kilpailun aikana paremmuutta
mitattiin tehtävärasteilla ja taktiseen
etenemiseen liittyen. Suomalaispartiot suoriutuivat etenemisessään hyvin, tullen ylivoimaisesti kohdatuiksi
kumpikin vain kerran. Molemmilla
kerroilla kohtaaminen oli tietoinen
riski tai päätös, joka johtui järjestäjän
asettamasta aikataulupaineesta. Kohtaamisen hintana oli elämä- korttien
menettäminen.
Toinen päivä taitettiin matkaa
paahtavassa helteessä. Päivän huip
pukohtana oli esterata, jota yleisö ja
tiedotusvälineet oli ohjattu seuraamaan. Keskeyttäneiden joukkueiden
lukumäärä nousi päivän aikana
yhdeksään. Erikoisrajajääkäreiden
partiosta yhden taistelijan vointi
vaati suonensisäistä nesteytystä,
josta johtuen partio jatkoi matkaa
kolmimiehisenä.

Kokonaistuloksen kannalta suurin
painoarvo oli 25 tuntia kestäneellä
tiedustelutehtävällä. Tiedustelualueeksi oli määritelty 2x2 kilometrin
laajuinen alue, jolla vihollinen liikkui
aktiivisesti, mutta hyvin suojatusti.
Tiedustelutehtävästä Erikoisraja
jääkärikillan partio keräsi koko
kilpailun kärkipäähän sijoittuneen
tuloksen. Stadin sissien suoritusta
haittasivat partion kohtaamat fyysiset haasteet. Käytössä olleista lämpötähystimistä (Flir Scout 2, 640 ja Flir
Breach PTO 136) etenkin pienikokoinen Flir Breach osoittautui todella loistavaksi tiedustelut yök aluksi.
Kyseinen laite painaa vain 300g ja
sen saa kiinnitettyä aseeseen tai erillisellä pannalla taistelijan päähän.
Molempien laitteiden käytettävyys
ja erottelukyky on huippuluokkaa
verrattuna perinteisiin pimeännäkölaitteisiin.
Kilpailun viimeinen osuus oli fysiikkaa ja psyykettä koetellut 13 tunnin siirtymä, joka huipentui Lauisen
linnan pihalle päättyneeseen loppujuoksuun. Kokonaismatkaa reilussa
kolmessa vuorokaudessa kertyi noin
150 kilometriä.
Erikoisrajajääkärikillan joukkue
ylsi kokonaistuloksissa sijalle seitsemän ja palkittiin parhaana ulkomaisena partiona. Taakse jäivät siis kaikki
ulkomaiset ammattisotilaista kootut
partiot!

Kilpailu on järjestetty vuodesta
2013 alkaen, ja nimetty Viron
itsenäis yystaistelun sankarin,
Amiraali Johan Pitkan mukaan.
Johan Pitka oli vahva vaikuttaja
voimissa, jotka pyrkivät vakauttamaan Viron itsenäisyyden Venäjän
vallankumouksen aikana (1917) ja
ensimmäiseen maailmansotaan
(1914-1918) liittyneiden valtiosopimusten ristipaineessa.
Johan Pitka ja verkosto johon
hän kuului, pyrkivät luomaan
Venäjän armeijassa taistelleista, 1.
maailmansodan virolaisista veteraaneista Viron puolustusvoiman
(Kaitseliit), taistelemaan Viron
itsenäisyyden puolesta. Tätä
joukkoa tukivat myös suomalaiset
vapaaehtoiset.
Viron itsenäisyyssodan aikana
1918–1920, Johan Pitka vastasi
menestyksekkäästi Viron panssarijunien rakentamisesta ja Viron
laivaston toiminnan käynnistämisestä.
Amiraali Johan Pitkan nähdään
vuonna 1918 käynnistäneen Estonian Defence Leaguen eli Viron
Kaitseliitin toiminnan.
Amiraali Pitkan kohtalo jäi epäselväksi hänen kadottuaan syyskuussa 1944 iskujoukko amiraali
Pitkan perääntyessä Läänemaalle
lähestyviä puna-armeijan joukkoja. (MHu täydensi Wikipediasta)
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S

tadin Sissit ovat jo pitkään järjestäneet kesän kansainvälisiin
sotilastaitokilpailuihin valmentavan harjoituksen. Viime vuosina
harjoituksessa on pyritty valmentautumaan Virossa järjestettyyn Admiral Pitka Recon Challengeen, kuten
tänäkin vuonna.
Suurin muutos viime vuosiin
oli se, että kurssi järjestettiin kohdennettuna MPK-kurssina, joka
mahdollisti aivan eri tasoisen tuen
Kaartin Jääkärirykmentistä. Saimme käyttöömme tarvitsemamme
kaluston ja ajoneuvoja, jotka nousivat arvoon arvaamattomaan harjoituskessa.

Tänä vuonna otimme harjoitukseen jo alkuvaiheessa yhteistyökumppaniksi Erikoisrajajääkärikillan, joka
oli toinen kilpailuun lähtevistä Suomen partioista. Harjoitus suunniteltiin yhteistuumin kolmelle partiolle,
josta yksi keskeytti ennen kuin se edes
aloitti matkaansa Padasjoelle. Maastoon siis ajettiin torstaisena iltana
kaksi partiota.
Varo- ja alkupuhuttelun jälkeen
maastoon siirtyville partioille annettiin epämääräisiä koordinaatteja
ja kartta, joka ei kattanut edes aloituspaikkaa. Tähän kun lisättiin tiukka
aikataulu ensimmäiselle rastille, niin
jäähyväiset jäivät lyhyiksi.
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Järjestimme vastatoimintaa reitin varrelle sopiviksi katsomiimme
avainkohtiin. Tarkoituksemme oli
kieltää partioilta tiestön hyödyntäminen alueella, jossa onnistuimme
resurssit huomioiden kohtuullisesti.
Torstain ja perjantain aikana pidimme muutaman koulutuksellisen
session. Perjantaina rivimme alkoivat
vahvistua merkittävästi saadessamme
täydennyksiä niin työelämästä kuin
muistakin vapaa-aikaa häiritsevistä
oravanpyörämäisistä toiminnan mahdollistajista. Tässä vaiheessa yhteistyö
Erikoisrajajääkärikillan kanssa alkoi
kantaa oikein kunnolla hedelmää.
Joukkoomme liittyi enemmän ja
enemmän aselajieksperttejä, joiden
panos lauantain koulutuksiin oli äärettömän tärkeää.
Heidän myötään lauantaiaamun
koulutukset toivat lihan tämän harjoituksen ympärille. Lauantaina päivällä
rakensimme tiedusteltavan kohteen,
joka oli muutaman neliökilometrin
kokoisella tiedusteltavalla alueella.
Kohteelle järjestimme sopivasti härdelliä, jotta partioilla olisi mielenkiintoista tiedusteltavaa.
Sunnuntai-aamun loppujuoksua
varten rakensimme lauantai-iltana
pienen esteradan, jonka vaativin
osuus oli esteuinti. Uintimatkaa tuli
esteelle noin 60m ja sillä oli muutamia
ylitettäviä esteitä. Muutaman esteen
jälkeen partioilla oli jäljellä enää pikku sprintti saunan lauteille ja pakolliseen lepoon.
Itse toimin harjoituksen varajohtajana, Maija G:n toimiessa harjoituksen johtajana. Emme Maijan
kanssa olisi millään selvinneet tämän harjoituksen järjestämisestä
ilman Maija M:n, Kostin ja Vilin
panosta muiden panosta yhtään
väheksymättä. Olen vain harvoin
saanut kunnian työskennellä yhtä
kitkattomassa organisaatiossa. Me
emme olisi kyenneet järjestämään
tätä harjoitusta tällaisenaan ilman
RUL:n, KaartJR:n, MPK:n, PsPR:n
ja RMVK:n tukea. Yhteistyö on
voimaa ja pyrimme sitä jatkamaan,
jotta kaikki hyötyisivät.
Sami Manner
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Lyhgäne -18
osallistujan näkökulmasta

Padasjoen harjoitusalue 14.6.2018,
n. klo 21.30
Saavuttuamme harjoitukseen noin
90 minuuttia myöhässä nousemme
A:n autosta yhdessä tuoreen sissin
M:n kanssa ja tervehdimme kahta
järjestävän Organisaation edustajaa
ja saamme viimeiset ohjeet ennen
kuin meidät myöhästymisemme johdosta ajoneuvokuljetuksella suoraan
CP Alfalle. Tässä vaiheessa järjestävä
Organisaatio ilmoittaa yllättäen, että
kolmas taistelijamme minun ja A:n
lisäksi eli M on kuollut ja siirtyy harjoituksen järjestävän organisaation
kokoonpanoon. Suhtaudumme asiaan A:n kanssa hieman hölmistyneenä mutta hyväksyen ja pakkaamme
itsemme reppuinemme päivinemme
Organisaation ajoneuvoon.
Saavuttuamme CP Alfalle, saamme
myöhästymisen johdosta kantoomme
telamiinan. Tässä vaiheessa tapaamme myös partiomme toisen puoliskon eli J:n ja J:n. Saamme seuraavan
CP:n koordinaatit joiden löytäminen
kartasta aiheuttaa hämmennystä
käytetyn poikkeavan koordinaatiston takia. Kokeneena suunnistajana
ja partiomme iältään varttuneimpana J saa nopeasti kuitenkin ideasta
kiinni ja niin pääsemme aloittamaan
taipaleemme uskollinen telamiina
seuranamme. Miina pakataan minun
reppuuni, jonka kantajaa vaihdellaan
tasaiseen tahtiin.

Ei mene kauankaan, kun jäämme
ensimmäiseen väijytykseen vastaosaston taistelijan väijyessä ovelasti hiljaa tienmutkassa kuunnellen
meidän rymistelyämme metsässä.
Asiaan kuuluvan purnaamisen ja
selittelyn saattelemana jatkamme
matkaamme kohti seuraavaa CP:tä
joka oli tunnistustehtävä sekä vesitäydennys. Nyt on jo pimeää ja otamme hiljakseen otsalamppuja käyttöön
kartan luvussa ja kulkemisessa mutta
pyrimme silti pitämään valon käytön
minimissään.
Saavuttuamme metsäisen kukkulan rinteeseen aamun sarastaessa,
saamme seuraavan CP:n koordinaatit
ja joudumme jättämään haikeat hyvästit partiomme mukana uskollisesti
matkustaneelle telamiinalle. Lyhyen
tauon jälkeen jatkamme matkaamme
metsäistä reittiä seuraten. Seuraava
CP sijaitsee rakennetulla nuotiopaikalla, jossa saamme kahvia sekä
jotakin purtavaa rastin aiheena ollessa lyhyt luento tiedusteluraportin
koostamisesta. Mukaan mahtuu myös
ääneen esitettyjä epäilyjä rastin aiheesta, tarjottiinhan meille jopa kahvia saavuttuamme. No, rasti pakettiin
ja kohti uusia haasteita.

T

ässä vaiheessa muistini alkaa
temppuilemaan enkä ole satavarma rastien järjestyksestä, mutta
muistaakseni ennen tiedustelurastia

seurasi mm. vesistön ylitys, ensiapurasti, pioneerirasti sekä ammunta.
Vesistön ylitys oli haasteellisin rasti,
jolla olen ollut sen sisältäessä partion
lisäksi haavoittuneen siirron järven
yli paareilla tilapäisvälineitä käyttäen.
Ennen tiedustelutehtävään siirtymistä pääsemme perustamaan
tiedustelutukikohtamme viihtyisästi
suurten kivien väliin kuusikon ympäröimään sammaleiseen paikkaan.
Tässä ensin lepäämme, sitten lähdemme tiedustelemaan. Minä ja A otamme haltuumme tähyn niemenkärjestä järven rannalta, josta oli suora ja
selkeä näkymä tiedusteltavan alueen
laitaan. Saimme tähyltä selvitettyä
hyvin kiertovartion aikataulun ja
osittain majoituksen. J ja J siirtyivät
todella lähelle vihollisen ryhmitystä
ja saivat selvitettyä hienosti loputkin
vihollisen ryhmityksestä sekä juonista. Heillä oli seuranaan mainitsemani
kiertovartion lisäksi drooni, joka kuitenkaan heidän sijaintiaan ei saanut
selville.
Siirryttyämme tukikohtaamme
alamme välittömästi koostaa yhdessä tiedusteluraporttia, josta tulikin
varsin kattava ja selkeä, kiitos ohjeiden jotka saimme nuotiopaikan
kahvirastilla. Nyt ruokaa ääntä kohti
ja unta palloon. Seuraavana aamuna
lähtisimme kohti tiedustelutehtävän
palautusta ja loppujuoksua.

H

erättyämme, syötyämme ja kolotuksille naurettuamme lähdemme vetreänä kohti tiedustelutehtävän
palautusta. Tässä vaiheessa itselläni
alkavat tuttuun tapaan vanhat kunnon saksalaiset saappaat hiertämään
kunnolla, mutta hiertämisen saa kuriin kun laittaa jalkaa toisen eteen.
Tiedustelutehtävän palautusta seuraa
loppujuoksu. Reput jätettiin autoille,
mukaan ainoastaan vaatteet, saappaat
ja puukko. Loppujuoksu alkoi veitsenheitolla, jossa onnistuin ensimmäistä
kertaa elämässäni tuliterällä Glockmerkkisellä pistimelläni. Seuraavana
oli vuorossa järven ylitys uimalla. Esteessä oli kahdella köydellä merkattu
rata järven yli, jossa oli myös 5 kpl
poikittaisia salaojaputkia kellumassa.
Näistä tuli uida yli. Tässä vaiheessa
opin itse terveellä tavalla nöyryyttä
vaatteet päällä uimisen suhteen maastopukuni imaistessa takin ja housut
täyteen vettä. Loppu matka koostui
muutamasta esteestä ja pikku sprintistä. Maaliin tulon jälkeen pääsimme makkaranpaiston kautta saunan
lauteille.

L

yhgäne 18 oli kokonaisuutena
viihtyisä, sopivan rankka ja erittäin opettavainen harjoitus, joka ei
olisi onnistunut Organisaation vapaaehtoisia taistelijoita. Suurin kiitos
kuuluu ehdottomasti Teille! Kiitos
myös loistavasta seurasta A, J ja J.
Sissiterveisin,
A.
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Sissit Kanadassa –
tarina jatkuu
Urakka ohi ja todistus kourassa

Fort Frontenac - 15 tunnin päivä takana

Taisi tulla turhan iso karttaprintti

Kurssin paras ulkomainen
– kapt de la Tullaye Ranskasta

Päätösillallisella
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C

anadian Army Command and
Staff College (CACSC) järjesti
kuluvanakin vuonna reservin
kapteeneille ja majureille tarkoitetun
esiupseerikurssin (Primary Reserve
AOC), joka kouluttaa kanadalaisia reserviupseereita toimimaan monikansallisen prikaatin esikuntatehtävissä.
Myös “liittolaismaista” jollaiseksi
Suomikin lasketaan kutsuttiin tavaan
mukaan opiskelija tai kaksi mukaan
kurssin viimeiselle lähiopintojaksolle
opiston tiloissa Kingstonin keskustassa, Ontarion provinssissa. Kingston on 130 000 asukkaan viehättävä
pikkukaupunki joka toimi 1800-luvulla Kanadan pääkaupunkina, kunnes kuningatar Viktoria päätti siirtää
pääkaupungin Ottawaan kauemmas
tuolloisen vihollisen eli USA:n rajasta.
Kanadalaiset muuten jaksavat edelleen muistuttaa amerikkalaisia siitä
että polttivat Valkoisen talon vuoden
1814 sodassa.
Sisseistä on ollut hyvä edustus
aiempien vuosien suomalaisten
kurssilaisten joukossa ja niin tänäkin vuonna, kun minulle tarjottiin
mahdollisuutta osallistua. Olin saanut
hyvän briefauksen sekä PE:n koulutusosastolta että aiempina vuosina
osallistuneilta suomalaisilta, joten
aivan tuntemattomaan en hypännyt.
Myös järjestäjien lähettämä reilu
mapillinen ennakkoluettavaa auttoi
orientoitumaan. Siitä huolimatta
vatsanpohjassa hieman kihelmöi,
kun pakkasin kuittaamani varusteet
heinäkuun alussa ja suuntasin lentokentälle. Tiesin että useimmilla tulevista kurssikavereistani olisi takanaan
huomattavasti pidempi sotilasura ja
valtaosalla myös kokemusta operaatioista Irakissa, Afganistanissa, Malissa
ja niin edelleen – Kanada on osallistunut kaikkiin operaatioihin joihin
Iso-Britanniakin sitten vuoden 1890.
Perille päästyäni asetuin taloksi
hieman nuhjuiseen majoitus

rakennukseen, jossa huoneen lämpötila oli vuorokauden ympäri riittävä
eli 30° C – onneksi tuulettimia oli
kaksin kappalein, vaikka ilmastointi
puuttuikin. Tänä kesänä Kanada ja
Suomi saivat molemmat nauttia helteistä, ja sukkia varsikengissä saikin
vaihtaa tiheään. Tuli myös kantapään
kautta havaittua että hellepuku m/04
on oikeasti viileämpi kuin tuttu m/05.
Kantapäistä puheen ollen, kuittaamani pakasta vedetyt hellekengät m/04
murenivat ensimmäisen kilometrin aikana mukavasti alle ilmeisen
valmistusvirheen vuoksi ja niinpä
jouduin turvautumaan paikallisesta
army surplus storesta ostamiini käytettyihin vastaaviin.

Esikunta on esikunta...
Kurssin ulkomaaneläville tarkoitetun leppoisan kertausjakson jälkeen
saapuivat kanadalaiset ja harjoitus polkaistiin kunnolla vauhtiin.
Kurssin ydin oli Sissienkin esi
kuntatyöskentelyn kurssilla opettama suunnitteluprosessi – meillä
käytetään FINGOPia ja Kanadassa
OPP-prosessia, mutta nämä ovat hyvin lähellä toisiaan. Syndikaattimme
eli harjoitusryhmämme pääsi varsin
nopeasti liikkeelle huolimatta kansallisuuksien kirjosta. Tiimissämme
oli latvialainen, jamaikalainen ja suomalainen, ja kun ryhmiä yhdisteltiin,
myös tanskalainen ja ruotsalainen.
Olin kyllä kuullut siitä että esitykset ja esittämistapa olisivat oppilaiden
keskeinen arviointiperuste, mutta silti
ajankäyttö yllätti: jos suunnitelman
osaa tehtiin vaikkapa 20 minuuttia,
sen visuaalista viilaamista ja esittämistä komentajalle harjoiteltiin vähintään tunti. Jos PAIKP esikunnassa
ollaan JOHLA- ja excel- sotureita, niin
Kanadassa on Powerpoint ase yli muiden. Sen tehokkaan käytön on syytä
olla hallussa, minkä ruotsalaismajuri
koki kantapään kautta – hän ei ehtinyt

päivittää omaa toimintavaihtoehtoaan paperista dioille, niissä oli ristiriitaisuuksia, ja niinpä minun kilpaileva
suunnitelmani valittiin.
Paperille tai dialle puhuminen olivat raskaita syntejä, joten katsekontaktin ja myyntitaitojen oli syytä olla
hallussa kun esitys tehtiin divisioonan
komentajalle. Toimintavaihtoehdon
esitys DIVKOM eversti Crossille alkoi
vaikkapa näin: “How are you doing
today, sir?” “Very well indeed, Tommi, and you?” “Just great, sir!” ”Great
–now what do you have for me?” “Sir,
with this option you will get speed,
agility and concentration of fires….”
Päivät olivat pitkiä, 13–15-tuntisia, joten normi-iltana jaksoi hädin
tuskin kulauttaa upseerimessissä
tuopillisen paikallista pienpanimotuotetta kurkusta alas, ja sitten olikin
kiire nukkumaan. Päivä alkoi virallisesti klo 8, mutta usein syndikaatti
halusi hioa suunnitelmaa jo aamuseitsemältä. Reilun kahden viikon
jälkeen (jaksoon mahtui yhden aamupäivän vapaa) olimmekin sitten
päättäjäisseremoniassa kohtalaisen
sippejä.
Työskentelyä nopeuttava seikka oli
se, että saimme hyödyntää HUMINTja GEO-tiimejä (eli maantieteeseen ja
alueen väestöön keskittyviä asiantuntijatiimejä), joilta sai tilattua vaikka
analyysin serbialaisseudun kaupunkien uskonnollisesta jakaumasta A1koossa väriprintattuna karttana, tai
maastoanalyysin. Naapuriesikunta
tilasi jostakin suunnitteluaan varten
koripallokentän kokoisen karttaprintin – ei ollut varmasti halpa operaatio
(kuva).
Kaiken kaikkiaan esikun
t a
työskentely noudatteli samoja peruskuvioita ja huolimatta lyhenteiden ja
sotilastermien paljoudesta suoma
laisilla esikuntaopeilla pärjäsi vallan
mainiosti.

… mutta reserviläisellä ja
reserviläisellä on eroa
Kanadalaiset, myös monet reser
viläiset, ovat tottuneet toimimaan
monikansallisissa joint task forceissa
ja tämä näkyi myös harjoituksen kokoonpanoissa; mukana oli pataljoonia

ainakin Tanskasta, Puolasta, Saksasta,
Ranskasta ja operoimme amerikkalaisjohtoisen monikansallisen divisioonan (52 MN DIV) puitteissa.
Kanadan puolustusvoimien vahvuus on noin 64 000 ja sen ensisijaisen
reservin noin 24 000. Reserviin voi
päätyä joko vakinaisen palveluksen
päätyttyä tai sitten suoraan siihen
liittymällä. Kanadassa reserviläiset
jaetaan kolmeen luokkaan, joista vähäkuormaisimmassa tulee palvella
vuodessa vähintään 12 päivää. Toinen
ääripää onkin sitten reserviläinen joka
viettää puolet vuodesta palveluksessa,
tai jopa enemmän kuten kurssikaverini Rich, joka oli Leopard-komppanian
päällikkönä aktiivipalveluksessa Edmontonissa.
Koko kurssin ilmapiiri on suoma
laiseen kertausharjoitukseen verrattuna hyvin erilainen, kun kanadalaiset
kurssilaiset saattavat kurssin jälkeen
löytää itsensä keskeltä operaatiota jossakin hiekkaisessa ja kuumassa paikassa – motivaatio oppia on korkea,
kun taitoja saattaa joutua käyttämään
kovassa tilanteessa piankin. Suomessa
harjoittelemme kotimaan puolustamista koko yhteiskuntaa koskettavassa kriisissä, kun taas kanadalainen
reserviläinen on meikäläisen valmiusjoukkositoutumuksen tehneen tavoin
valmis lähtemään milloin vain minne
päin planeettaa tahansa.
Kurssin kanadalaisten reservi
upseerien ikä vaihteli 26 vuodesta aina
45–50 vuoteen. He olivat aloittaneet
opiskelun edellisen vuoden syyskuussa tehden sekä ennakkotehtäviä että
suorittaen 6–7 viikonlopun mittaista
lähiopinto-/videoneuvottelujaksoa.
Lähes kaikkien kanadalaisopiskelijoiden työmoraali ja tavoitetaso oli
korkealla, koska kurssin hyväksytty
suorittaminen on edellytys majuriksi
ylentämiselle. Kurssilla oli joitakin
majurin arvoisia opiskelijoita, mutta
nämä oli ylennetty etukäteen ja hylkäys olisi ainakin teoriassa johtanut
demootioon kapteeniksi. Kanadalaisilla oli myös taloudellinen insentiivi
onnistua, koska reservin kapteenin
päiväpalkka palveluksessa olosta
alkaa noin 200  CADista ja majurin
kohdalla 238  CAD:ista. Reserviläis

palkka kerryttää myös erillistä
eläkettä.
Kurssilla oli myös aliupseereita
joiden asema oli sama kuin liittolaismaiden opiskelijoiden – he eivät saaneet arvosanaa suorituksesta, eivätkä
osallistuneet etäopintojaksoihin, vaan
heidän oppimistavoitteensa oli ymmärtää esikunnan toimintaa, ja miten
tukea sitä.
Keskiverto kanadalaiseen reser
viläiseen verrattuna suomalaisen kollegan osaaminen on usein ohuempaa
mutta laajempaa – ei ollut tavatonta
että aktiivipalveluksessa vuosia ollut kanadalainen tiesi muusta kuin
omasta aselajistaan suomalaista vähemmän. Toinen osa-alue jossa suomalainen osaaminen oli vahvempaa
on vastustajan kaluston ja taktiikan
tuntemus.

Perinteet kunniassa
Pitkät brittivallan ajoilta juontavat sotilasperinteet näkyvät joukko-osastojen nimissä, juhlapuvuissa ja hatuissa
ja myös itse juhlien menoissa. Vaikka
kenttäkamot on yhdenmukaistettu,
kukkii vuosisatainen perinne juhlaasuissa joiden yksityiskohdat ovat
erilaisia aselajista ja joukko-osastosta
riippuen. Juhla-asun hankkimista
omasta lompakosta edellytetään viimeistään kapteenin palkoille edettyä
– nuoremmat saavat sen puutteen
anteeksi. Kurssin päätösillallinen oli
tarkkoine kaavoineen ja tapoineen
kuin eri vuosisadalta ja elämys sellaisena.
Suomi on kaksikielinen maa ja
meilläkin on ruotsinkielinen joukko-osastomme, mutta Kanadassa
kaksikielisyys on viety eri tasolle.
Kaikki materiaali on saatavilla myös
ranskaksi, lyhenteet ovat erilaisia
(esim. Battle damage assessment /
BDA on ranskaa puhuvilla EDC /
Evaluation des dommages au combat
/collateraux), ja “Vandoos” eli Le
22é Regiment Canadien Royal toimii
kokonaan ranskaksi. Sivustakatsojan
silmissä tämän on pakko aiheuttaa
toiminnassa kitkaa ja väärinymmärryksiä, mutta tässäkin perinteet istuvat syvässä.
Tommi Saikkonen
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COMBAT Ju-Jutsu leiri 2018
Spjutsund 15–16.6

K

esäkuun lämmössä pidettiin
Sissien salin kaksipäiväinen
kesäleiri. Tavoitteena oli pitää
matalan osallistumiskynnyksen leiritys, jossa pääpaino harjoittelussa
olisi perusvoimankäyttövälineiden
käytössä ja niiden kohtaamisessa mikäli ne ovat joutuneet vääriin käsiin.
Matala osallistumiskynnys saavutettiin helposti pudottamalla osallistumismaksu nollaan euroon kuitenkin leirityksen laadusta tinkimättä.
Tämä onnistui valitsemalla leiripaikaksi idyllinen HRUPn maja ja saamalla leirin sponsoriksi Rihlatuote.
Järjestelyt toimivat sissimäiseen
tyyliin ja kaikille napsahti jotain
pientä tehtävää, jolloin kenellekään
ei tullut liikaa kuormitusta. Majoitustilat osoittautuivat erinomaisiksi.
Majoitustilojen käytöstä tehtiin korvaukseksi kunnolla halkoja ja liiankin
jämpti loppusiivous.
Sää suosi leiriä. Kaikki harjoitukset
pidettiin raittiissa ulkoilmassa parkkipaikan sepelipintaan tutustuen ja
varsin hikisissä merkeissä. Voimankäytön TKP-osioon sisältyi myös
ESP:n koulutusohjelman mukaiset
harjoitteet, jolloin osallistujille saatiin
harjoituksista Level 1 todistukset.
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Tapahtuma oli monesta näkökulmasta tarkastellen varsin onnistunut
ja siitä on tarkoitus tehdä jatkossa
jokavuotinen perinne. Kiitokset
HRUP:lle, Rihlatuotteelle, gourmetkokki Harrille ja kaikille osallistujille
tasapuolisesti!
Seuraava Combat Ju-Jutsun lyhytkurssi alkaa maanantaina 3.9.2018
klo.19.00.
Reippaasti mukaan toimintaan.
Rajua peruskuntoakaan ei tarvita.
Hiki tulee varmasti ilmankin !
Lisätietoja:
sali@stadinsissit.fi
Combat Ju-Jutsuterveisin
Jori
Salivastaava

Vanhan kiinalaisen
taistelulajin pyörteissä

V

iikon17 perjantaina koettiin nitrojumpassa yllätys, kun Marko
Lehti toi jumpan vetäjäksi taichi ja chi-kung mestarin, herra Liu
Shaohuon.
Aluksi mestari Liu määräsi meidät kolmiriviin kasvot peiliin päin
tarpeeksi kauas toisistamme, että
pystyisimme suorittamaan liikkeet.
Kun rivit olivat ojennuksessa, meni
mestari Liu rivien eteen kasvot peiliin
päin ja antoi tiukan käskyn: ”Katso
peiliin!”. Peilistä pystyimme seuraamaan ja jäljittelemään opettajan
liikkeitä
Aloitimme lämmittelyn chi-kung
harjoituksella, jonka tarkoitus on
rentouttaa lihaksia ja saada ns. Civoima, kiinalaisen perinteen mukainen elämänvoima, virtaamaan
kehossa.
Lämmittelyn jälkeen teimme
perinteisestä tai-chi harjoituksesta
lyhennelmän, jossa käytiin läpi tär-

keimmät liikkeet jonka jälkeen on
helpompi oppia koko suoritus.
Tämän harjoituksen jälkeen siirryimme katsojiksi, kun mestari Liu
näytti koko liikesarjan. Sama liikesarja voidaan tehdä hieman erilaisena
käyttäen apuvälineenä joko sapelia tai
viuhkaa.
Meille tämä tauko oli kyllä todella
paikallaan.
Lopuksi harjoittelimme karhunkävelyä, joka on ilmeisesti osa gi-gon
harjoitusta mikä sisältää erilaisia voimisteluliikkeitä.

T

ämä oli meille mieluisa kokemus
ja kun mestari kertoi tulevansa
mielellään uudestaan, niin eiköhän
häntä pyydetä taas syksyllä.
Marko kertoi, että opettaja oli ollut
hyvin yllättynyt siitä, että ikisissit iästään huolimatta jaksoivat tehdä harjoituksen lävitse. Meitä ikisissejähän
tämä ei yllätä lainkaan.
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V

Sissien liput liehuivat
helteissä säässä

Kannaksen suurhyökkäyksen
vaikutus Suursaaren toimintaan.

mukaan ja siirtyivät kentälle Mannerheimin haudan eteen rintamasuunta
kohti hautaa. Seppelepartiot, joita oli
kolme, asettuivat lippulinnan viereen
ja heidän viereensä Rakuunakillan ja
Ratsumieskillan noin kolmekymmentä ratsukkoa ratsumestari Janne
Kurkisen johdolla.

Christer Mikkonen
jatkoa edellisestä numerosta

apaussodan perinneliitto järjesti 16.5.2018 Vapaussodan
satavuotisjuhlallisuudet Helsingissä. Juhlallisuuksiin kuului myös
kunnianosoitustilaisuus Hietaniemen
hautausmaalla Vapaussodassa kaatuneille, mihin kutsuttiin reserviläisjärjestöt muodostamaan lippulinna.
Sissit osallistuivat lippulinnaan sekä
kerhon että osaston lipuilla.
Kokoontuminen oli klo 11.15 Hietaniemen uuden kappelin kaariportilla, jonka jälkeen lippulinnaan kuuluvat 24 lippua järjestyivät ohjeiden
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Tasan kello 12.00 alkoivat kirkonkellot soida ja Vapaussodan Helsingin
seudun perinneyhdistys laski ensimmäisenä seppeleen Mannerheimin
haudalle. Seuraavana laskivat Tuomiokirkon seurakunnan partiolaiset
seppeleen Sankariristille. Tämän
jälkeen siirryimme kulkueena pääkäytävää pitkin kohti Mechelininkatua. Matkalla kulkue pysähtyi, ensin
Vapaussodan sankarihaudoilla, missä
kolmas seppelepartio laski seppeleen
lippulinnan tehdessä kunniaa.
Kulkue jatkoi eteenpäin ja pysähtyi
Kenraali Sami Sihvon haudan kohdalla missä lippulinna teki kunniaa.
Akseli Gallen-Kallelan haudalla teki
lippulinna myös kunniaa. Mechelininkadun P-paikalla oli sitten juomatauko, jonka jälkeen kulkue jatkoi
matkaa kohti Mannerheimin patsasta.
Kulkueen marssijärjestys oli ensin
poliisipartio, sitten kulkueen johtaja

luutnantti Toni Salin, lippulinna,
Rakuunakilta, Ratsumieskilta ja
neljä ratsupoliisia. Patsaan luo oli jo
kerääntynyt yleisöä seuramaan siellä tapahtuvaa seremoniaa ja eniten
huomiota saivat ratsukot. Patsaan
luona Karelia Puhallinorkesteri otti
soitollaan vastaan kulkueen. Mannerheimin patsaalle laskettiin myös seppele lottien ja partiolaisten toimesta.
Seppeleenlaskun jälkeen kulkue eteni
kävelyreittiä pitkin Finlandia-talolle
missä kulkue purettiin.
Olipa hikinen päivä.

Suursaari taistelujen kohteena 1939–1944

V

enäläisten alusten liikehtiminen
alkoi vilkastua huomattavasti
kesäkuun alussa Lavansaaren
vesillä. Venäläiset ilmeisesti kokosivat
aluksia joukkojen kuljettamista varten Suomenlahden yli. Kannaksella
venäläiset sitten hyökkäsivät yllätäin
9.6.1944.
Suurhyökkäyksen alettua Kannakselta kuului sen kumua ja iltaisin
näkyi myös valoilmiöitä. Pian alkoi
tulla sieltä huonoja uutisia ja tilanne
loi levottomuutta saaren joukkoihin,
kun vielä Rykmentissä tuli lomakielto
koko kesän ajaksi. Suursaari joutui
tukemaan myös Viipurilahden rannikkopuolustusta. Kun venäläiset

olivat saaneet läpimurron Kannaksella, Rannikkoprikaati käski 17.6.
lähettää Koivistolle nopeilla aluksilla
komppanian vahvistettuna pioneerijoukkueella. Komppania palasi Suursaareen 1.8. Se oli menettänyt tällä
sotaretkellä 72 miestä, joista kaatuneita 24.
Saaren puolustusta vahvennettiin
kesäkuun alussa 18. Raskaspatterilla. Saarelle perustettiin myös raskas
kranaatinheitinkomppania ja heinäkuun lopulla panssarintorjuntaosasto, johon kuului panssarikauhu- ja
panssarinyrkkiryhmä. Näillä ryhmillä oli uudet Saksasta saadut tehokkaat panssaritorjunta-aseet. Vahvennukseksi saatiin vielä 1.7. kevyt
ilmatorjuntapatteri, joka sijoitettiin

Lounatkorkialle ja vielä 22.8. 24. Kevyt patteri.
Saaren taisteluvalmiutta alettiin
parantaa uusimalla taistelukäskyt,
tehostamalla sulutusta ja linnoitustöitä. Torjuntasuunnitelmaan kuului eri
vaihtoehtoja, joita alettiin harjoitella.
Koulutustasoa nostettiin järjestelmällä hälytys- ja maihinnousutorjuntaharjoituksia. Taistelukyvyn parantamiseksi aloitettiin myös iskuryhmien
koulutus.
Vuoden 1944 aikana oli puolustusvalmiuden tehostamiseksi tehty niin
paljon, että rykmentin komentaja
saattoi luottavaisin mielin seurata
tilanteen kehittymistä.

Saksalaiset suunnittelevat
Suursaaren miehittämistä
Saksan armeijan tilanne oli käynyt
toivottamaksi 1944 ja Suomi halusi
irtautua nopeasti sodasta, kun se
vihdoin näytti mahdolliselta. Aselepo
saatiinkin aikaiseksi ja se alkoi suomalaisten tulkinnan mukaan 4.9. ja
venäläisten tulkinnan mukaan päivää
myöhemmin.
Sopimuksen mukaan saksalaiset
oli karkotettava Suomesta 15.9. mennessä. Tilanne oli jännittynyt, miten
saksalaiset reagoisivat ja mitä he tekisivät.
Suursaaren puolustuksesta vastasivat suomalaiset, mutta saaren merkitys oli saksalaisille keskeinen, kuitenkin vain niin kauan kuin maavoimat
pystyisivät pitämään Narvajoki-linjan
ja Viron. Saksalaisille Suursaari oli
tärkeä myös sen takia, että keskeinen
Itämeri oli ainoa harjoitusalue Saksan
uusien sukellusveneiden miehistöille. Siksi tälle alueelle ei saisi missään
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tapauksessa päästä Neuvostoliiton
merivoimia.
Saksalaisilla oli haparointia päätöksenteossa. He siirsivät 4.9. pois
tutka-asemansa ja niiden henkilökunnan, räjäyttivät linnoituslaitteensa,
jolloin vahingossa kuoli suomalainen
tykkimies. Seuraavana päivänä palasi
saarelle yhteysupseeri, tutkajoukkue
ja radioryhmä, jotka alkoivat pystyttämään asemiaan.
Päämaja oli huolestunut Suursaaren puolustusvalmiuden laskusta
rauhanneuvottelujen pitkittyessä ja
valmiutta alettiinkin jälleen kohottaa. Käsky täydentää raskas kranaatinkomppania määrävahvuiseksi annettiin 10.9. Tämä käsky osoittautui
tulevien tapahtumien kannalta erittäin tärkeäksi. Seuraavana päivänä
saatiin saareen kuusi 47 mm:n tykkiä
ja toinen pioneerijoukkue. Estetöitä
käskettiin jatkaa. Rykmentille palautettiin myös evakuoidut 42 konekivääriä.
Saksalaiset olivat jo hyvissä ajoin
varautuneet Suomen irtautumiseen
sodasta. Yleistilanteen kehittyminen
ja Suomen rauhantunnustelut olivat
syynä. Hitler hyväksyi yleisohjeen
saksalaisten vetäytymisen varalta.
Tämä ”Ohje 50” ei sisältänyt kaavailuja Suursaaren miehittämistä mutta
ohje edellytti, että meriyhteydet oli
varauduttava suojamaan miehittämällä Suursaari ja Ahvenanmaa.
Helmikuun puolivälissä 1944 Saksan
merivoimien esikunta sai tehtäväkseen suunnitella operaatiot ”Tanne
West” ja ”Tanne Ost”. Niistä Tanne
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West tarkoitti Ahvenanmaan ja Tanne Ost Suursaaren miehittämistä.
Itämeren merivoimien johto esittelikin 31.3. merivoimien ylijohdolle
”Tanne”-suunnitelmansa. Huhtikuun
8. päivänä päätettiin eräistä Ohje 50
liittyvistä seuranaistoimista. Yksi
niistä oli Suursaaren haltuunotto.
Suomen rauhantunnustelujen johdosta maaliskuussa 1944 Armeijaryhmä Nord varautui suorittamaan
maihinnousun Suursaaren. Tallinnan
lähistöllä oli koottu 2000 miehen
osasto nimeltä ”Lehrbrigade Nord”
hiomaan Suursaaren kaltaisessa
maastossa hyökkäyssuunnitelmansa.
Rannikkopataljoona 7:n yhden
komppanian ollessa Viipurinlahdella,
saksalaiset aikoivat käyttää tilannetta hyväkseen ja tarjoutuivat sijoittamaan vahvennetun pataljoonan
Suursaareen. Suomalaiset ilmoittivat
selviänsä yksin.
Saksalaisilla oli erittäin hyvät tiedot Suursaaren puolustusvalmiudesta, sillä saarella ollut yhteysupseeri yliluutnantti Myller oli kierrellyt saarta
ja valokuvannut puolustuslaitteitta
ja selvittänyt keväällä 1943 laajassa
raportissa yksityiskohtaisesti varuskunnan vahvuudet, mitä aseistusta ja
paljonko eri tukikohdissa, linnoittamistilanteen ja maihinnousun mahdollisuudet.
Vielä syyskuussa 1944 yliluutnantti Myller antoi päivittäin tarkat
tiedot ryhmitysmuutoksista. Myller
ilmoitti 11.9. illalla Tallinnaan, että
aseet ovat tuliasemissaan ja varuskunnan vahvuus on 1830 miestä. Sit-

ten hän jatkaa: Saaren komentaja on
ilmoittanut, että hänen pitäisi tehdä
esimiehilleen ilmoitus miehityksen
alettua. Hän ei antaisi käskyä ryhtyä vastarintaan saksalaisia vastaan,
koska hän uskoi voivansa vastata
tästä Suomen tulevaisuuden intressit huomioon ottaen. Tämä ilmoitus
annettiin puolenyön jälkeen Saksan
puolustusvoimien pääesikunnalle.
(Saaren komentaja on sodan jälkeen
jyrkästi kieltänyt käyneensä tällaista
keskustelua.)
Saksassa oli neuvoteltu 7.9. Suursaaresta maa- ja merivoimien esikuntien
välillä. Molemmat esikunnat totesivat, että niillä ei ollut irrottaa joukkoja tehtävään. Sitten tuli tuntemattomaksi jääneeltä taholta ”luotettava”
tietoa, että suomalaiset luopuisivat
Suursaaresta jo 12.9. Nyt oli vaarana,
että venäläiset ehtisivät sinne ensiksi,
koska Leningradista saatu tiedusteluilmoitus siitä, että Kronstadtista oli
12.9. lähtenyt länteen kaksi sukellusvenelaivuetta, kahdeksan torpedovenettä, neljä torpedohävittäjää, kaksitoista vartiovenettä ja kolme raivaaja.
Tästä johtuen Saksan ylijohto määräsi
lopulta 13.9. että maihinnousunajankohta olisi 15.9. klo 02.00
jatkuu
Lähteet:
Niilo Lappalainen: Suursaari
Toisessa maailmansodassa
Cajus Bekker: Itämeri ja Suomenlahti 1944–1945

JOULUSAUNA 23.11.2018
Perinteinen joulusauna järjestetään Santahaminassa
KaartJR:n Killan saunalla 23.11 klo 17.39–22.00

I

lmoittautumislinkki lähetetään sissispämmillä. Ilmoittaudu sunnuntaihin 18.11.2017 mennessä. Aikaraja
on ehdoton.
Mikäli tämä ei onnistu, voit ilmoittautua manuaalisesti osoitteeseen maria.vanonen(a)gmail.com tai 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.

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
Maria Vanonen

teksti ja piirrokset Christer Mikkonen
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SISSIKALENTERI

2018–2019
Marraskuu
Joulukuu

Tammikuu
Helmikuu

keväällä
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. Maasto/

Johtaminen
Yhteystiedot
Normivuorot
maastotoimintaan:

Ammunta

Syksyn
ampumaNormivuorot
vuorot:
• Töölön ratavuorot
parillisilSami
Manner
Normivuorot
Normivuorot
la viikoilla ma ja
sami.manner(ät)
pe klo 19–21:30.
gmail.com
• Nitrojen vuoro parillisten viikkojen
Aarne Björklund
Normivuorot
Normivuorot
baarne(ät)gmail.com. keskiviikkona klo
14–16 Töölön radalla. Mukaan mahtuu
muitakin kuin nitroja.
• Tammikuu
Normivuorot
Normivuorot
Loppiaistulet,
• Jos haluat mukaan
• Helmikuu
ampujien sähköposti-
Kaukopartiohiihto.
tiedotuslistalle
ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)
gmail.com.
• Lisätietoa ampuma
harjoituksista Santahaminassa KaartJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin
ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa. Huomioi
ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille.

Sali

Muu

Tiedotus

Perinteinen Budo
kohtaa nykypäivän
vaatimukset.
• Vakiovuorot ma &
ke. Salivastaavalta
tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.com
• Ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30
Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta.

• Syyskokous 21.11
• Joulusauna 23.11.

Sissisanomat 4/2018
aineistopäivä 15.11.

• Jouluaaton
kunniavartio 24.12

kts. Helsingin Reservin
sanomat- lehti

