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Päätoimittajalta
SISSIEN KEVÄT- JA SYYSVUOSIKOKOUKSET 18.11.
Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto
ry:n sääntömääräiset kevät- ja syysvuosikokoukset
pidetään koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti
peräkkäin Suojeluskuntatalon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2 keskiviikkona 18.11. klo 17
alkaen seuraavasti:
Yhdistysten kevätvuosikokoukset klo 17:00-18:00
Yhdistysten syysvuosikokoukset klo 18:30-19:30

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Epidemiasyistä paik alle mahtuu 20 henkilöä ja
mikäli osallistujia kertyy enemmän, he voivat osallistua kokouksiin Microsoft Teamsin välityksellä.
Tilarajoitusten takia ennakkoilmoittautuminen
on välttämätön osoitteeseen vesa.vepsa@gmail.
com. Huomaa että tällä kertaa ei pidetä kokousesitelmää.
Ennakkoilmoittautuneille lähetetään Teams -kutsu.

SISSISANOMAT on Helsingin Sissikerho Ry:n
ja Helsingin Sissiosasto Ry:n jäsen- ja �edotusleh�.
Päätoimi�aja: Ma� Huomanen
(paatoimi�aja@ stadinsissit.ﬁ
Layout ja tai�o: Sirkka-Liisa Kallio
Painolaitos: MAILHOUSE

Sissisanomat julkaisee sitoumukse�a Stadin Sissien
toimialaan kuuluvia ar�kkeleita käyte�ävissän oleva
�la huomioiden.
Toimitus pidä�ää oikeuden lyhentää ja editoida tekstejä, sisältöä oleellises� muu�ama�a. Sissisanomat ja
siinä julkaistut ar�kkelit, kuvat ja piirrokset kuuluvat
tekijänoikeuslain piiriin. Kirjoi�ajien esi�ämät näkökannat ovat heidän omiaan, eivätkä väl�ämä�ä edusta
Sissiparlamen�n päätöksiä.
SISSISANOMIEN AINEISTOJEN TOIMITUS

Sähköpos�lla päätoimi�ajalle mieluiten doc. Word
-muodossa. Mahdollisen kuva-aineiston (jpg-muodossa) toimi�amisesta on sovi�ava erikseen päätoimi�ajan ja tai�ajan kanssa.
OSOITTEENMUUTOKSET

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Covid 19 on määritellyt kaikkien tekemisiä ja tekemättä jättämisiä.
Jälkimmäiseen kuuluu valitettavasti myös monia sissien toimintasuunnitelmassa olleita tapahtumia. Kevät- ja
joulusauna peruttiin, salitoiminta ja ammuntaharjoitukset Luolassa myös osallistujamäärien osalta rajoitettuja. Parlamentti on kokoontunut etänä verkossa, kokoukset ovat mielestäni onnistuneet hyvin, ajallisesti jopa
nopeammin kuin nenäkkäin istuttaessa.
Jäsenistölle tiedottamisessa Sissispämmi toimii hyvin, lehti ei taivu nopeaan tiedottamiseen, mutta on toki
tärkeä osa tapahtumista raportoitaessa. Tässä lehdessä kerrotaan sanoin ja runsain kuvin uudesta harjoituspaikasta Mikkelissä. Olin mukana Proto -20 harjoituksessa lähinnä toimittajan roolissa ja oli ilo havaita paikallisten järjestäjien antaumuksellisuus ja osaamisen taso. Harjoitusalue oli suhteellisen pieni, mistä johtui se,
että tapahtui paljon kontakteja osallistujien välillä, pysyi mielenkiintoisena. Uutuutena päästiin käyttämään
Noptelin maalijärjestelmään. Siinä aseeseen asennettiin laserjärjestelmä ja taisteluliiviin painepullo, mikä
antoi kovapanosammuntaa vastaavan rekyylin ampujalle.
Vuoden 2020 vuosikokoukset järjestetään peräkkäin ja pääosin etänä hallituksen kevään ohjeistuksen mukaisena. Piirin auditoriossa on paikalla vain välttämättömät toimihenkilöt ja muutama parlamenttiin kuulumaton
”todistajana”. Uutta tämäkin.
Vuosi sitten kirjoitin etsittävän uuttu päätoimittajaa Sissisanomille. Haku on edelleen päällä.
Matti Huomanen
PS. Pysykää terveinä

RUL:n jäsenet: www -lomakkeella
- www.rul.ﬁ/jaseneksi
email: jasenasiat@rul.ﬁ

Kannen kuva:
Urho Ilmonen;
tulenkuvaus PROTO20
-harjoitus Mikkelissä
Takakannen kuvien aihe:
PROTO20 -harjoitus

Joulusauna

on valitettavasti peruttu
koronatilanteen vuoksi!!

Ehkä ensi vuonna sitten...

 puh. 09 405 62011 (MPY / Virpi Kukkonen)
RES:n jäsenet: email: jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ

 puh . 09 405 62010 (MPY / Sara Välimäki)
 Sissi�li: FI04 4055 5610 0004 29
 y-tunnus_21647014
ISSN 12390879

YHTEYSTIEDOT SISSIEN
TOIMINTAAN
www.stadinsissit.fi
HELSINGIN SISSIKERHO RY

Puheenjohtaja: Tommi Saikkonen
 puh. 050 5544 736
 tommi.saikkonen@gmail.com
HELSINGIN SISSIOSASTO RY

Mutta...

seuraa Sissitapahtumia

Kotisivuiltamme

Puheenjohtaja: Aarne Björklund
 puh. 050 382 1636
 baarne@gmail.com
JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET

Käytämme RUL- ja RES - järsenrekisteriä,
minne voit itse päivittää muuttuneet tietosi
www.rul.fi ja www.rwservilaisliitto.
fi / vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.
saikkonen@gmail.com
ONHAN SÄHKÖPOSTISI OSOITE
ajan tasalla?
Samassa paikassa voit päivi�ää sen ja näin saada
Sisseiltä �edo�eita suoraan meiliisi
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Päätoimittajalta
Kunniapuheenjohtajan palsta
Puheenjohtajilta -palsta

Sissijotoksesta 40 vuotta

Tähän mennessä ei Pariisin rauhansopimusta ole rikottu, mutta....

PROTO20 vihrein silmin
Sissivuoden tapahtumia

12-13
14-15
16-17

18-19

Lopella marssittiin sateessa ja melottiin
auringonpaisteessa Kaartjoella
Läheistenpäivä. Peruutettu!
- Pitkän perinteen muistelua

Krasnyj Gangut - Unohdettu rintama

Esikuntakurssi – poikkeusoloissa
ja poikkeustiloissa

Kokemuksia pohjoisesta

Tiedustelukouluttajan kertomus
Hiukka 2020 -harjoituksesta
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Kunniapuheenjohtajan palsta

Puheenjohtajilta -palsta

Yhteisen hiilen tärkeydestä

Sissit - yhdistelmä perinnettä ja kehitystä
Pahkiksesta on muodostunut Sissien vuotuinen päätapahtuma, eräänlainen koulutustarkastus. Siellä parhaimmillaan eri toimikunnat panevat parastaan luodakseen
laadukkaan maanpuolustustapahtuman jäsenille ja vieraillekin. Toki järjestäjät saivat arvokasta apua Mikkelin
MPK:lta ja heidän lähipiiriltään. Erinomaiset fasiliteetit,
hyvä kalusto, hyvät viestäjärjestelyt ja hyvät ammunnat
tapahtuivat kuin itsestään. Sissien luoma juoni ja junailema toiminta sopi näihin olosuhteisiin kovin hyvin.
Omat varusmiesmuistoni samoista metsistä 40 vuoden
takaa olivat jo kalvenneet yksittäisiksi anekdooteiksi.
Nyt luotiin uusia, väkeviä kokemuksia ja opittiin uusia
toimintatapoja. Ahaa – sen voi tehdä noinkin, ja osanottajat kehuvat vielä enemmän.

Urho Ilmoen
Kun luet tätä palstaa, pandemian toinen aalto saattaa
olla päällä tai vasta tulossa. Tai väistelee meitä, mutta
me olemme liemessä joka tapauksessa ankaran kaavamaisten rajoituksien johdosta. Nähtäväksi jää. Käsitykseni on, että moni pysyväksi luultu asia ja olosuhde
tulee uudelleen arvioitavaksi ja uusia toimintatapoja
luodaan. Monet niistä ovat positiivisia, moniin pitää
vain tottua. Kansantalous, vaihtotase ja kilpailukyky
ovat nyt kovilla. Vain hyvällä yhteishengellä ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä voimme selvitä. Saavutetut
edut alkavat näyttää vanhoilta, jos niistä kiinni pitäminen aiheuttaa paljon entistä enemmän vaikeuksia.
Syksyn Pahkis oli nyt voimakkaasti uudistunut. Uusi
nimi uusi paikka, uusia yhteistyökumppaneita ja paljon uutta väkeä. Koin olevani etuoikeutettu, kun pääsin
seuraamaan tapahtumaa ja auttamaan missä voin. Kiitos siitä mahdollisuudesta!
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Terveiseni toimikuntien jäsenille ja vetäjille on yksiselitteinen. Vain aktiivisella, kokonaisuutta(kin) edistävällä toiminnalla on pysyvää arvoa. Toisaalta, mistä
kulloinenkin vetäjä ja tehtäväpäällikkö tietävät, mitä
toimikunta voisi saada aikaan, jos vuorovaikutus on vähäistä eivätkä he edes oikein tunne toisiaan. Tulenkin
ehdottamaan, että järjestetään toimikuntien esittelytilaisuuksia ja rohkaistaan eri toimikuntia tutustumaan
enemmän toisiinsa. Ties mitä hienoa synergiaa syntyy.
Juuri synergiaan ja yhteistyöhön viittaan hiilipohjaisella
aloituksellani. Jos jokainen harrastelee omalla mukavuusalueellaan, menemättä yhteistyöhön muiden kanssa, tulosta ei synny kovin paljoa. Jos taas yhdistetään
voimat ja tehdään ennakkoluulottomasti yhdessä asioita,
kokonaisuudesta tulee merkittävästi osiensa summaa arvokkaampi. Pyritään tähän!
Jatketaan syksyä mahdollisuuksien mukaan aktiivisina,
pidetään turvavälit ja henkilökohtaiset suojaimet käytössä. Ulkotilaisuudet ovat kunniassa, ja Lopen laavulle voi
kokoontua!
Maanpuolustusterveisin
Urho

Meidän kolmivuotiset kautemme Sissikerhon ja Sissiosaston puheenjohtajina päättyvät samanaikaisesti
vuodenvaihteessa, ja vetovastuu siirtyy nykyisille
varapuheenjohtajillemme Vesa Vepsälle ja Henri Touruselle - tietenkin olettaen, että syysvuosikokoukset
näin päättävät.

Aarne Börklund

Sissien rotaatiojärjestelmä on osoittautunut vuosien
mittaan erinomaiseksi tavaksi estää hallinnon paikalleen
jämähtäminen. Valittu varapuheenjohtaja tietää, että
kolmen vuoden kuluttua edessä häämöttää puheenjohtajuus ja sitä sitten aikanaan seuraa perinneupseerin rooli.
Tällainen “yhdeksän vuoden komennus” tuo uutta verta
kehittämään kerhoyhtymää.

Kehitystä
Sissien kaksi osallistujamääriltään suurinta tapahtumaa
ovat kokeneet isoja muutoksia viime vuosina. Paikallispataljoonan viitekehyksessä toimiva ESIK-koulutus on
saanut sekä PV:ltä että MPK:lta erinomaista palautetta
ja hioutunut yhä paremmaksi. ESIK20 toteutettiin ensi
kertaa kouluttajakoulutuksena. Tullemme jatkossa näkemään sekä alueellisia toteutuksia että entistä modulaarisemman toteutusmallin.
Toinen ikiklassikko eli Pahkis on sekin kyennyt notkeasti
muuntumaan toimintaympäristön mukana Proto- konseptiin, josta ollaan kehittämässä tiedustelukoulutusputken huipentumaa. Vuoden 2020 Proto toteutettiin ensi
kertaa Mikkelin seudulla ja sekä MPK että Sissit olivat
vaikuttuneita näkemästään osaamisesta ja asenteesta.
Näistä tapahtumista lisää toisaalla tässä lehdessä!
MPK:n rooli on nykymaailmassa keskeinen, mitä sotilaallisia valmiuksia kehittäviin koulutuksiin tulee. On
kuitenkin hyvä muistaa, että olemme enemmän kuin
kouluttajaorganisaatio - mikään ei estä meitä myös omatoimisesti järjestämästä myös sotva-tapahtumia, vaikka
sitten ilman virallista statusta ja firman kalustoa. Hyvä
esimerkki omaehtoisesta toiminnasta on maastotoimikunnan Lyhgäne- harjoitus.
Myös sali- ja ampumatoimikunnat ovat tuoneet uusia
“tuotteita markkinoille” ja vetäneet uusia jäseniä mukaan
erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta.

Perinnettä
Muutoksen vastapainona tarvitaan perinteitä, jotakin
joka pysyy tuttuna ja turvallisena. Tällaisia tapahtumia
edustavat esimerkiksi jouluaaton kunniavartio, joulu- ja
kevätsaunat, loppiaistulet, läheisten päivät Santahaminassa ja lukuisat muut, vuodesta toiseen toistuvat
perinteitä kunnioittavat kuviot. Vaikka tapahtuma on

Tommi Saikkonen
perinteinen, osallistujat toki vaihtuvat ja toivotammekin
myös nuorempia jäseniämme tutustumaan niihin vaikka
kaverin kanssa.
Osa Sissejä ovat Ikisissit, joihin moni nykyinen aktiivisissi varmasti sitten aikanaan liittyy – näin voimme tarjota
jo reservistä poistuneillekin toimintaa. Esimerkiksi PROTO20:lla ikisisseillä oli tukevia tehtäviä, mikä vapautti
kouluttajavoimaa muihin tehtäviin.
Haluamme kiittää kaikkia tapahtumia järjestäneitä ja
niihin osallistuneita sissejä - te olette mahdollistaneet
laadukkaat maanpuolustusta kehittävät tapahtumat, niin
maastossa, salilla kuin ampumaradallakin - tai tukevissa
osissa puurtaen. Tähän joukkoon on kunnia kuulua, kuten
Yrjö Levikoski aikanaan totesi.
Aarne ja Tommi
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Sissijotoksesta 40 vuotta
”Tähän mennessä ei Pariisin
rauhansopimusta ole rikottu, mutta nyt on!”
Syyskuun 26.–28. päivinä järjestettiin Reserviläisurheiluliiton syysjotos, Sissijotos -80. Jotoksen järjestäminen siirtyi lyhyellä varotusajalla Sissien vastuulle.
Jo ensimmäisissä suunnittelupalavereissa ruodittiin
asioita, joita haluttiin tehdä toisella tavoin kuin aikaisemmilla jotoksilla.
Jotokset olivat paisuneet massiivisiksi joukkotapahtumiksi, mikä aiheutti useasti pitkät jonot rasteilla. Kiinteiden rastien käyttö puolestaan aiheutti kohtuutonta
maaston kulumista. Aikaisempien sinänsä hienojen ja
kiinnostavien jotosten tehtävät oli koettu vähän ”partiopoikamaisiksi”, joten sissien tapaan tehtäviä alettiin
heti suunnitella astetta sotilaallisemmaksi.
Pääkaupunkiseudun maastot sopivat hyvin jotosteluun. Kolmesta vaihtoehdosta valittiin Kirkkonummi
Rautiaisen Antin järjestämän lentotiedustelun jälkeen.
Lähtöalueeksi saatiin vielä sovittua Porkkalan varuskunta. Ongelmaksi meinasi tulla alueen kartat, mutta
asia ratkaistiin painattamalla omat kilpailukartta, joka
kattoi koko toiminta-alueen.
Jotoksen idea oli hajautettu sissitoiminta, mukana
aimo annos vanhaa kaukopartiohenkeä. Ensimmäistä
kertaa partio päätettiin majoittaa omiin majoitteisiinsa.
Yöpyminen saattoi tapahtua missä vain, eikä tarvinnut
kokoontua yöksi jonnekin telttaleiriin. Idea saikin hy-

vän vastaanoton jotostelijoiden joukossa.
Toinen ”hajautetun toiminnan” salliva tekijä oli laittaa
partioiden mukaan ”radio”. Radio oli tässä tapauksessa
partioiden mukana liikkunut kokenut sissi, joka antoi
rastitehtävät partiolle tiettynä kellonaikana, riippumatta
siitä missä partio oli sillä hetkellä. Sissien ennestään
omilla jotoksilla testaama systeemi toimi hyvin ja poisti
pääosan kiinteistä rastipisteistä. Melkoinen suoritus
sisseiltä sijoittaa toista sataa maastokelpoista valvojaa
partioiden mukaan!
Jotoksen rastitehtävistä vastasi Kärjän Antti yhdessä
kilpailun johtajan kanssa, joiden johdolla tehtävät suunniteltiin sopimaan reserviläismaailmaan. Loppukesästä
jotosta käytiin esittelemässä, jolloin nousi esiin kysymys siitä, että osaa tehtävistä ei saisi toteuttaa. Tilaisuudesta poistuttiin hieman pettyneinä ja harmissaan, sillä
aikataulu oli uuden suunnittelulle melkoisen tiukka.
Niinpä syntyi kahteen mieheen päätös, että mitään ei
muuteta, käskystä huolimatta. Todettiin vain, että kyllä
kohteiden tiedustelu, täydennyksen vastaanottaminen
ilmasta ja radan ”räjäyttäminen” Kirkkonummella ym.
kuuluvat reserviläistaitoihin.
Edellä mainitun tyyppisiä tehtäviä suoritettiin maaston
kätköissä. Kutsuvieraille järjestettiin SPR:n avulla mittava vaarallisia aineita kuljettaneen juna suistuminen
kiskoilta Kantvikin radalla. Hyvin meikatut uhrit, savu

ja meteli saivat tällä rastilla osastoina toimineet jotostelijat näyttämään parhaita puoliaan.
Pienenä anekdoottina kerrottakoon, että SPR:n Helsingin valmiuspäällikö Jukka Alho raahautti maastoon
onnettomuuspaikan viereen puhelinkopin (sellaisia oli
vielä olemassa) ajatuksena testata meneekö joku partio
soittamaan apua. Löimme asiasta vetoa pullon viskiä.
Olin oikeassa – kukaan ei mennyt.
Viimeisenä suurempana tapahtuma oli partioiden paluu sunnuntaiaamuna ”omalle puolelle”. Se toteutettiin
mittavana vesistön ylityksenä uiskoilla. Kuljettajille oli
annettu ohjeeksi olla ajamatta aivan rantaan asti, joten
jokainen kastui viimeistään siinä vaiheessa. Järjestelijöiden puolesta pyydämme tätä nyt anteeksi.
Maalissa jokaisella partion jäsenelle luovutettiin omalle
nimelle kaiverrettu tuntolevy. Kova operaatio sekin.
Petri Pajulinna huolehti asiasta. Hän kaiversi yli 600
tuntolevyä, osanottajamuutosten takia viimeiset kaiverrettiin jotoksen aikana.
Jotos meni siihen asti mukavasti. Paikalle oli kutsuttu
myös Suomen Kuvalehti, jonka toimittaja ja kuvaaja innokkaasti seurasivatkin jotoksen tapahtuma. Sokkihoitoa tuli siinä vaiheessa, kun juttu lähetettiin luettavaksi
ennen julkaisua. Juttu oli otsikoitu ”Kirkkonummen
korvessa käytiin isojen poikien sotaleikki”.
Juttu lähti kiertämään järjestöjen johdossa ja sitä jopa
lehden päätoimittajaa yritettiin painoastaa muuttamaan
juttua. Julkaisun jälkeen keskustelin toimittajan kanssa,
joka kertoi, että painostus oli sen verran kovaa, että hän
joutui rikkomaan tupakkalakkonsa.
Jotkut siis pelästyivät ja vähän hermoilivat jutusta, mutta
eipä siitä tullut edes eduskuntakyselyä, kuten sissien
toimista joskus aikaisemmin. Tämän jutun otsikossa
mainitun toteamuksen esitti eräs kansliapäällikkö.
Näin jälkeenpäin voi todeta, että olipa reissu. Silloin elettiin vähän erilaisia aikoja. Tämän päivän valossa voi olla
vaikea ymmärtää, millaisia rajoja silloin venytettiin.
Järjestelyihin osallistui pitkälti toista sataa sissiä ja väkeä
muistakin yhdistyksistä. Kaikkia ei voi nimeltä mainita,
mutta lainaanpa tähän Sissijotoksen käsiohjelmassa
mainitun johtoryhmän:
Jotoksen johtaja J-V Kaarnakari, jotostehtävät Antti
Kärjä, tiedotus ja varainhankinta Jan-Eric Danielsson,
järjestelytoimisto Matti Kurki, huolto ja kuljetukset
Seppo Niiranen, talous Osmo Sompio, viestiyhteydet
Osmo Tukiainen, esikunta Urho Ilmonen, esikunta Matti
Peltola.
J.V Kaarnakari
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Kuvat:
Ylinnä oik.:: Tukijoille luovutettu tuntolevy, samanmallinen, kaulaan ripustettava ja omalle nimelle
kaiverrettu tuntolevy jaettiin jokaiselle osallistujalle.
Yllä: Sissijotoksen käsiohjelma
Vierinen sivu vas.:Aukeama Suomen Kuvalehden
artikkelista
Yläpalkissa vier. sivulla :Sissijotoksen tunnus
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Proto20 vihrein silmin
Tämän vuotinen Proto20 -harjoitus alkoi raikkaan syysmyrskyn jälkeen uusissa maisemissa Mikkelin Karkialammella. Osaston johto saapui pelipaikoille jo torstai-iltana
ja sai käskyt tulevan viikonlopun tilanteesta ja tehtävistä.
Osaston toiminnan suunnittelun jälkeen olikin aika painua pehkuihin odottamaan perjantaiaamuna saapuvaa
pääjoukkoa.
Perjantai oli jo toiminnan täyteinen päivä. Pääjoukko
saapui, kuitattiin henkilökohtaiset varusteet, kalustettiin
joukko ja annettiin ensimmäiset käskyt viikonlopun tempuista. Lisäksi joukolle oli järjestetty tiedusteluaiheista
rastikoulutusta sillä aikaa, kun kävin maastotiedustelussa
selvittämässä ensisijaista paikkaa osaston johtamispaikalle. Koulutusten päätyttyä oli viimeiset hetket aikaa
välpätä varusteet kuntoon. Sitten tilanne päälle ja metsään
hiippailemaan.
Johtoporukan osalta harjoitus jyrähti kunnolla käyntiin
saavuttuamme suunnitellulle johtamispaikallemme.
Kantaessani kalustoa maastoon, viestilaatikko kourassa,
tähyilen etumaastoon ja näen keltaisen vilahduksen.
Näytän kädellä muille, että nyt olisi hyvä hetki olla hiljaa
ja liikkumatta. Etenemme tähystämään tilannetta ja huomaamme keltaisten taistelijoiden pakenevan rikospaikalta.
Irtaudumme tilanteesta ajoneuvolle ja nopean karttatiedustelun pohjalta hurautamme uudelle johtamispaikalle
ja asetumme taloksi.
Hyökkäys alkaa

Tällä aikaa ryhmät ovat jo siirtyneet omille toimintaalueilleen tehtävänään alueen tiedustelu. Varajohtajani johdolla partio havaitsee miinoitetun alueen ja
rakennuksen pihaan ryhmittyvän vihollisen. Kohde
tiedustellaan tarkkaan ja johtamispaikalle saapuva
varajohtaja tuo mukanaan ensiluokkaisen luonnoksen.
Tuumaamme, että ihme on, jos tähän kohteeseen ei
käsketä jossain kohtaa vaikuttamaan.
Ilta hämärtyy ja pidot paranevat. Alueemme on tiedusteltu ja sen valvonta on käynnissä. Johtamispaikan ympäristössä suhisee ja rapisee epämiellyttävästi. Yön aikana
vierailemme asemissa muutamaan otteeseen ja tapaammekin pari epäilyttävän keltaista taistelijaa muutaman
sadan metrin päässä. Hätisteltyämme heidät liikkeelle,
palaamme normaaliin viestipäivystys-, tilannekuva
ja lepo rutiiniin. Yön aikana tuleekin odottamamme
käsky valmistautua vaikuttamaan paikantamaamme
kohteeseen. Suunnittelen yön aikana tarvittavat temput
osaston koottua iskua varten.
Aamun sarastaessa osasto vihreä siirtyy Kyrönpellon
ampumaradoille tehtävärasteille ja kovapanosammuntoihin. Pääsemme ampumaan pistooleilla, reserviläiskivääreillä sekä suorittamaan kohdehenkilön kiinnioton
rakennuksesta Noptel-simulaattoreilla. Kun ammunnat
on ammuttu ja sotilaskodin palveluista ripeästi nautittu, tilanne jatkuu ja saamme käskyn suorittaa isku
kohteelle.
Siirrymme kohteen läheisyyteen ja kuten suunnittelimme, varajohtajani lähtee johtamaan osaston kootun
iskun kohteelle. Jään itse viestipäällikköni kanssa kokoontumispaikalle ylläpitämään tilannekuvaa ja suunnittelemaan tulevia temppuja. Kohteelle siirtyminen
sujuu mallikkaasti hyvin suoritetun tiedustelun ansiosta.
Kohdetta vartioiva vihollinen on kuitenkin epäilyttävän valmiina osastomme tuloon. Kärsimme raskaita
tappioita, mutta saamme alueen haltuun ja pääsemme
panostamaan käsketyn kohteen.

Tähystysasema
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Irtaudumme kokoontumispaikalle ja on aika
pikaisen huollon.
Samassa saamme käskyn väijyttää ajoneuvon ja
ottaa ajoneuvossa olevat henkilöt haltuun. Suoritamme nopean maastontiedustelun ja käskemme
kaksi ryhmää suorittamaan kiinniottoa ja yhden
ryhmän jatkamaan alueen valvontaa. Väijytys
ja kiinniotto saadaan suoritettua onnistuneesti
ja on aika ottaa yksi ryhmä takaisin suojaamaan
osaston johtamispaikkaa ja käskeä kolmas ryhmä
valvomaan aluetta.

Vangin sieppaus

Pimeys laskeutuu jälleen ja on epäilyttävän hiljaista. Saamme viimeisen yön aikana levättyä
hyvin, alueelle annetusta ilmahälytyksestä huolimatta. Autuaan levon rikkoo aamuyön pikkutunteina räjähdykset johtamispaikalla. Vihollisen
tiedustelu on havainnut osaston johtamispaikan
ja tehnyt sinne ilmaiskun. Osaston johtaja ja
vääpeli kaatuvat. Varajohtajani ottaa tilanteen
haltuun, irtautuu ja kokoaa osaston käsketylle
kokoontumispaikalle. Alkaa viimeinen rypistys,
pikamarssi varuskunta-alueelle. Sitten onkin
enää vuorossa purku ja huolto.
Proto20 oli kerrassaan loistava harjoitus. Karkialammen harjoitusalue soveltui kaikessa pienuudessaan loistavasti Proton tulevaksi suorituspaikaksi. Turhat siirtymät on minimoitu, ympärillä
tapahtuu jatkuvasti, eikä tuhlata viikonloppua
kävelemisen harjoitteluun.
Kiitos harjoituksesta Stadin Sisseille.

Talon valtaus

Ensi vuonna nähdään taas!
Osasto vihreän johtaja
Luutnantti Nico Österberg
Tukiosasto

Väijyssä
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SISSIVUODEN tapahtumia
Lopella marssittiin sateessa ja melottiin
auringonpaisteessa Kaartjoella
Tänä vuonna Ikisissit...
kokoontuivat jo elokuun 22. päivänä Lopen
laavulla perinteiseen syysjotokseen. Koska
tapaamisaikataulu oli tehty vähän liukuvaksi, kokoontuminen vähän venyi, mutta ei se
mitään, keiteltiin kahvit ja mietimme tulevaa
marssireittiä.

Kun partiomme oli koossa,

Nesteenvaihtotauko

kahvi juotu ja reitti päätetty, lähdimme liikkeelle. Emme ylittäneetkää Kaartjokea laavun
lähellä vaan suuntasimme kohti kääntöpaikkaa ja jatkoimme metsätietä pitkin risteykseen
missä käännyimme itään. Ylitimme Kaartjoen
virallisella sillalla ja jatkoimme Kurtlammille,
missä enduromoottoripyöräilijöiden taukopaikalla pidimme ”nesteenvaihtotauon”.

Ennen sadetta...

Kiersimme Peränteen talon
eteläpuolelta rämpien vyötärönkorkuisessa heinikossa. Päästyämme talon
pohjoispuolelle törmäsimme metsäkoneen tekemään uraan, eli olisi kannattanut kiertää pohjoisen kautta. Tämä
ura vei Kaartojokeen saakka.
Ei muuta kun joen ylitse. Ylittäessä
jokea huomasimme, että silta kaipaa
vähän huoltokorjausta. Iltaa istuttiin
Juha Karellin seurassa joka tuli käymään laavulla.

Sunnuntaiaamuna
heräsimme aikaisin auringon
paistaessa lämpöisesti. Aamupalan jälkeen valmistauduimme
sitten melontaretkeen Kaartjokea
pitkin laavulla olleilla kanooteilla.
Tarkoitus oli meloa Kaartjärvelle,
mutta aktiiviporukkaa kun ollaan,
niin osalla oli ohjelmaa sunnuntai-iltapäivällä, niin melontaretki
supistui Kaartlammen pohjoisrannalla olevaan tulipaikalle ja
sieltä takaisin laavulle.

Täältä jatkoimme
Takalammen itäpuolen tiheän metsän peittämän
mäen kautta tarkoituksena jatkaa mäen takana
olevalla tiellä kohti Hirsijärven pohjoispäätä
ja sieltä Lehtolan tilan kautta Kalamajantien
risteykseen ja edelleen Eräläntien risteykseen,
missä pidimme viiden minuutin tauon.
Rantautuminen laavulla
Kurtlammella

Ammuntaosio

Tauon jälkeen...

oli jäänyt jo pois ohjelmasta, koska ampumarata oli varattu lokakuuhun asti.
Marssittua tuli noin 15 km ja joen profiilin
takia melottu noin 4-5- km

jatkoimme Pilkuttimen laavupaikalle ja siellä
pidettiin tavaksi tullut lounastauko. Siinä syödessämme taivas repesi. Alkoi tosi rankka sade
ja voimakas tuuli - aivan niin kuin edellisenäkin vuona, sää oli meitä vastaan Pilkuttimen
rannalla.

Ensi vuonna ammutaan myös, toivottavasti, ja tehdään vähän pidempi melontaretk i.

Ei auttanut muu, kuin ruokailun jälkeen pukea
sadevaatteet päälle ja jatka marssia sateessa
Sylkiöden kautta Peränteelle.

Teksti ja kuvat:
Christer Mikkonen

Kohti tuntematonta
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Kaartjoen mutkilla
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SISSIVUODEN tapahtumia
Ikisissien (ent. Nitrot ) rivi harvenee ja
toivotaan nuorempia mukaan. Talvella
2020 osallistui jo kolme nuorta, hyvä,
lisää saa osallistua.

Läheistenpäivä. Peruutettu!
Covid-19 viruksen takia myös läheistenpäivä peruutettiin, niin tämän kesän eli II/2020 alokkaiden
omaiset eivät päässeet tutustumaan Santahaminan
varuskuntaan eikä Sissien perinneryhmä esittelemään sodanaikaisia torjuntataisteluissa käytettyjä
välineitä, niin ei ole mitään raportoitavaa tältä rintamalta. Sen sijaan käytän tämän palstatilan palauttamaan mieleen läheistenpäivän, (ent. omaistenpäivät,
oli ennen kaksipäiväiset) pitkän perinteen.
Joskus yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä (kukaan ei muista tarkkaa vuosilukua) Kalle Nilsson sai
idean tukea Kaartin Kiltaa omaistenpäivien ohjelmaa
esittelemällä sodanaikaisia aseita. Perinnetalon pihalle
kannettiin pöytä mihin laitettiin kivääri, konepistoolit,
pistoolit ja panssarikyynel. Maahan levitettiin pressu
jonka päälle asetettiin pikakiväärit, panssarikivääri
(norsupyssy) ja Maxim-konekivääri. Pihalle pystytettiin myös puolijoukkueteltta, missä pidettiin talvisin
tulta kamiinassa. Alussa käytettiin perinnetalon vintillä kapt.res. Tetrin kokoelmassa olleita sodan aikaisia vaatteita. Jokainen kaivoi sieltä itselleen jotenkin
sopivia varusteita. Myöhemmin saatiin talvisin lainaksi
lumipukuja varusvarastolta. Mainita voi vielä, että
pihalla oli myös ylikersantti res. Eero Kurjenniemi
Pystykorvakokoelmansa kanssa. Kokoelmassa oli koko
Pystykorvan kehityskaari kolmenlinjan kivääristä asti.

Toivotaan, että ikäluokka I/2021 voi
kutsua omaisia tutustumaan Santahaminan varuskuntaan ja kuuntelemaan
Sissien vanhojen aseiden ympärillä
luotuja villejä kaskuja.

Vuonna 2001, kun Kalle Nilssonista tuli maastoupseeri,
tapahtumasta tuli maastotoimikunnan aktiviteetti.
Kalle Nilsson luovutti sissien yhteyshenkilön/vastuuhenkilönvuonna 2004 Mika Toikalle kun hänestä tuli
maastoupseeri. Mika siirsi tehtävän edelleen Matti
Huviselle joka taas siirsi sen vuonna 2006 minulle.
Ydinryhmä muodostui kuitenkin Nitroista, joille vastuu tapahtumasta vähitellen siirtyi. Nitrojen lisäksi
kävi myös muita, aseita tuntevia ja hauskoja legendoja heittäviä sissejä. Kiitos heille. Näistä vieraista
voisi erikseen mainita ratsuväenvääpeli res. Petteri
Koivusalon ja hänen ratsunsa Tippan osallistuminen
läheistenpäivillä.
Vuosien mittaan puitteet muuttuivat, saatiin korjaamoteltta suojaksi ja teltan iso kuljetuslaatikko pöydäksi.
Torjuntavälineiden kirjo lisääntyi varsinkin pst-torjunnan puolella. Tuli polttopullo, kasapanos, koivuhalko
ja vielä varsikäsikranaatti. Myös vaatetus muuttui.
Vuonna 2009 oli viimeinen vuosi, jolloin meillä oli kpt.
Tetrin vaatekokoelma käytössä. Asia ratkaistiin niin, että kuitattiin varusvarastosta siellä olleet viimeiset m-62
maastopuvut, mutta nekin hävitettiin varusvarastosta.
No ei hätää, niitä sai hyvin edullisesti Varustelekasta
josta hankittiin omat, jotka on vielä käytössä, ja muutamalla sisseillä on käytössä m-36.

Teksti ja kuvat:
Christer Mikkonen

KUVA 3

Yllä: Vintiltä lainattujen asepukujen
sekamelska.

tu
Tutusaamme!
t
toimin
Vier. keskellä oik.: Vuonna 2010
otettiin käyttöön m-62 maastopuku.

KUVA4

Tältä näytti toiminta tammikuussa 1998.
Kuvassa vasenmalta:
Harri Kaijansinkko, Kalle Nilsson ja
Christer Mikkonen
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Yllä vas.: Aseiden esittely tammikuussa 2020
Vieressä alin oik.:.
Vasemalta ratsuväenvääpeli Petteri Koivusalo,
vääpeli Topi Vanhanen, Tippa ja ylikersantti Eero
Koskenniemi.
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UNOHDETTU

rintama

Krasnyj Gangut

(Venäläisten antama nimi Hangolle)
UNOHDETTU RINTAMA
Itämeri on 372.000 km2 laaja sisämeri, josta moni
on yrittänyt tehdä ”rauhan meren”. Ensimmäisinä
yrittivät tanskalaiset kuninkaat Valdemar I ja II.
Valdemar II ehti jopa perustaa Tallinnan jo vuonna 1230. Pisimpään tavoitteissaan pääsi kuitenkin
Ruotsi. Stolbovan rauhassa vuonna 1617 sovittiin,
että Nevajoki on raja Ruotsin ja Venäjän välillä ja
kun Liettua vuonna 1629 liitettiin Ruotsiin, oli kaikki
valmista ruotsalaismalliselle ”rauhan merelle”.
Vuonna 1703 Pietari Suuri hyökkäsi ruotsalaisten Nevajoen rannalle perustamaan Nyenin kaupunkiin, mihin hän
rakennutti kaupungin, mistä vuonna 1712 tuli Venäjän
pääkaupunki nimeltä St. Petersburg.
Uudenkaupungin rauhassa Venäjälle siirtyivät myös
balttilaiset provinssit. Suurvalta Ruotsi-Suomi mureni ja
syntyi uusi suurvalta, Venäjä.
Kun Hattujen sota Venäjää vastaan oli käyty vuosina 17411742, aloittivat ruotsalaiset suunnittelemaan Hangon niemen linnoittamista. Nämä linnoitukset siirtyivät Venäjälle
1808-1809 sodassa. Linnoitukset räjäytettiin kuitenkin
ilmaan vuonna 1854 venäläisten toimesta.
Venäläiset modernisoivat 1800-luvun loppupuolella Itämerenlaivastonsa ja päätyivät tästä syystä siihen, että
kiinteitä linnoituksia ei tarvita. Näin 1905 Venäjän-Japanin sodan jälkeen ei ollut Itämerenlaivastoa, mikä olisi
estänyt hyökkäyksen St. Petersburgia vastaan. Kun sitten
Venäjän laivasto rupesi toipumaan, muodostettiin etupuolustuslinja Suomenlahden kapeimpaan kohtaan linjalla
Porkkala-Tallinna.

Kesäkuussa 1911 sai eräs toimikunta tehtäväkseen selvittää maa-alueen tarve laivastoasemaa varten Tallinnassa,
myös Suomenlinna ja Kronstadt piti modernisoida. Nämä
suunnitelmat olivat alkua sille, mitä myöhemmin kutsuttiin Pietari Suuren merilinnoitukseksi. Tsaari hyväksyi
suunnitelman 1912 ja se toteutettiin vuosina 1917-1918.
Suomi itsenäistyi 1917 ja linnoitussuunnitelmat raukesivat.

Hangon alueen luovuttaminen
Neuvostoliitolle
Talvisodassa Suomi pystyi 105 päivän aikana kovissa
taisteluissa torjumaan puna-armeijan hyökkäykset. Neuvostoliitto teki rauhansopimuksen Suomen hallituksen
kanssa Moskovassa aamuyöllä 13.3.1940. Sopimus, minkä
artiklassa 4 määriteltiin Suomen vuokraavan Hangon
niemimaan ja ympäröivän merialueen Neuvostoliitolle
kolmeksikymmeneksi vuodeksi, päivitettiin kuitenkin
12.3. päivälle. Rauhansopimuksen 4. artiklassa Hangon
vuokra-alue määrättiin seuraavasti:
”Suomen Tasavalta suostuu vuokraamaan Neuvostoliitolle kolmeksikymmeneksi vuodeksi Neuvostoliiton
suorittamaa kahdeksan miljoonan Suomen markan
vuotuista vuokramaksua vastaan Hangon niemimaan ja
sitä ympäröivän merialueen, jonka säde ulottuu viisi
meripenikulmaa länteen ja pohjoiseen päin siitä, joukon
siihen sisältyviä saaria, tämän kartan mukaisesti – sotilaallisen meritukikohdan perustamiseksi joka kykenee
puolustamaan Suomenlahden suuntaan hyökkäyksiä
vastaan, minkä ohella meritukikohdan puolustamiseksi
Neuvostoliitolle myönnetään oikeus pitää siellä omalla
kustannuksellaan tarpeellinen määrä aseellisia maa- ja
lentovoimia.
Suomen Hallitus poistaa kymmenen päivän kuluessa Sopimuksen voimaankäymisestä Hangon niemimaalta kaikki
sotavoimansa ja Hangon niemimaa ja siihen liittyvine
saarineen siirtyvät SNTL:n hallintoon, sopimuksen tämän
artiklan mukaisesti.”
Suomelle annettiin 10 vuorokautta aikaa alueen evakuointiin. Vaikeissa olosuhteissa kuljetettiin Hangon alueelta
asukkaiden omaisuus ja jäljellä olevat noin 3000 siviilihenkilöä ja teollisuuden koneita ja laitteita.
Maaliskuun 22. päivänä klo 13:00 Hangonkylän edustalle jäälle auratulle tilapäiselle kiitoradalle laskeutui
Paldiskista sotilaita tuonut SB- pommikone ja sen perään
neuvotteluvaltuuskunnan tuonut Douglas DC-3 matkustajakone. Venäläisten 20-henkisen neuvotteluvaltuuskunnan
puheenjohtajana toimi Punalippuisen laivaston selustahallinnon päällikkö kenraalimajuri M. Moskalenko.
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Suomalaisen osapuolen puheenjohtajana toimi majuri J. Wickström.
Valtuuskunnat tapasivat Hangon
kaupungintalolla, jossa neuvottelut alkoivat 13:30.
Neuvottelujen ensimmäinen jakso
päätyi 14:35. Päivällisen jälkeen
kello 17:45 neuvottelijat jakaantuivat kahteen ryhmään ja lähtivät
kaupungille. Toinen ryhmä lähti
kaupungininsinööri Nyströmin
johdolla tutustumaan vesi- ja sähkölaitokseen. Toinen ryhmä lähti
reservivänrikki Lutherin kanssa tutustumaan päätien
poikki kulkevaan vuokra-alueen rajaan.
Neuvotteluita jatkettiin 19:44 ja ne kestivät 21:30 saakka.
Majuri Wickström ilmoitti merivoimien komentaja Väinö
Valveelle neuvottelujen tulokset ja antoi lopuksi käskyn
kaupungin jättämisestä klo 24:00 mennessä. Tukikohdan
virallinen tarkoitus oli Suomenlahden suojeleminen
länsimaiden hyökkäyksiltä sekä Leningradiin johtavien
meriväylien turvaaminen.
Stalin ajatteli Hankoa kaksoisoven toiseksi puolikkaaksi
joka sulkisi Suomenlahden. Toinen puolikas oli hankittu
jo aikaisemmin Viron rannikolta. Ajatus Suomenlahden
sulkemisesta oli sama kuin Pietari Suuren merilinnoitus
ja lukoksi ajateltiin voimakasta rannikkotykistöä. Välittömästi, kun vuokra-alue oli saatu haltuun, venäläiset
toimittivat sekä Russaröhön että Hestö-Busöhön 130
mm kanuunan patterit. Russaröllä patteri sijoitettiin suomalaisten entisiin 9” asemiin. Sen sijaan Hestö-Busö:n
patteri sai tyytyä kenttäasemiin. Uddskatan, Långskär ja
Tvärminnen 130 mm kanuunoille rakennettiin betonista
avonaiset asemat. Täcktomiin rakennettiin lentokenttä.
Maaraja jäi osittain linnoittamatta, eteenkin Lappohjassa
asemat olivat alkutekijöissä kun sota syttyi, mutta jättäessä Hankoa joulukuussa 1941 venäläiset olivat ehtineet
rakentaa 350 avonaisia ja peitettyjä asemia tykeille,
haupitseille ja kranaatinheittimille, 750 konekivääripesäkettä, 1300 pikakivääripesäkettä, 3700 korsua ja 600
ajoneuvolle ja taisteluvaunulle tarkoitettua suojakuoppaa.
He olivat kaivanneet 90 km ampuma- ja yhteyshautoja,
kaivanneet 31 km taisteluvaunuesteitä ja vetäneet 200
km piikkilanka-esteitä.
Heti talvisodan jälkeen alkoi suomalaisten linnoitustyö
uuden itärajan suojaksi. Tähän puolustusjärjestelmään
liittyi myös erillinen linnoitustyö Hankoniemellä, koska
Hangon vuokra-alue muodosti vaarallisen tukialueen
venäläisten mahdolliselle selustahyökkäykselle.

Hankoniemellä sijaitsevaan pääasemaan kantalinnoitus
rakennettiin betonibunkkerista Salpalinjan piirustuksien
mukaan Hankoniemen kaulaosaan. Venäläisten tärkein hyökkäyssuunta oli yli neljän kilometrin leveän kaulaosan kautta,
mistä oli hyvät liikenneyhteydet maamme elintärkeisiin
kohteisiin. Hyökkäys oli myös mahdollinen Hankoniemen
molemmin puolin laajalta saaristoalueelta. Maastotiedustelun jälkeen pääpuolustuslinja päätettiin rakennettavaksi
lännestä itään seuraavasti Bredvik – Grundsund – Bojnäs
– Storholm – Vitträsk – Harparskog –Björnholm – Odensö
– Sommarö.
Myöhemmin linja laajeni lännessä Vestervikiin ja idässä
Skåldöhön ja Baggöhön. Lähes 40 kilometri pituinen linja
jaettiin viiteen lohkoon, alkaen lännestä Hiitisten lohkolla (HILo), Bromarvin lohko (BroLo), Prästukllan lohko
(KuLo), Hankoniemen lohko (HaLo) ja Snappertunan lohko
(SnaLo).
Pääpuolustuslinja kulki Bromarvin lohkolta itään Prästukullan lohkon läpi Hankoniemenlohkolle ja edelleen Snappertunan lohkolle. Työt aloitettiin heti painopisteen ollessa niemimaalla, minne rakennettiin pääasema, eli Harparskog-linja.
Tämä pääpuolustuslinja ehkäisi pelkällä olemassaolollaan
venäläisten mahdollisuuksia nopeaan sotilaalliseen iskuun,
vaikka siellä ei käyty varsinaisia taisteluja, vaan veriset
taistelut käytiin saaristoissa.
Huolimatta Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon 22.
kesäkuuta 1941, Hangon suunnalla tilanne säilyi edelleen
rauhallisena. Varsinaiset taistelut alkoivat Hankoniemellä
vasta 25. kesäkuuta 1941 kun venäläiset tulittivat tykistöllä
suomalaisia saaristoasemia.
JATKUU...
Lähteet: Antero Uitto & Carl-Fredrik Geust
Hanko toisessa maailmansodassa”
Stig Nyström ” Hangö 1940 – 1941”
Teksti ja piirrokset: Christer Mikkonen
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Valtakunnallinen ESIKUNTAKURSSI
Esikuntakurssi – poikkeusoloissa ja
poikkeustiloissa
Kurssi saatiin kuitenkin käyntiin ja kurssilaisia saapui
ensimmäiselle lähijaksolle ympäri Suomea. Kurssilaisten osaamistasossa oli paljon eroja. Jouduimmekin
hienosäätämään koulutusta, jotta pääsisimme kurssille
asetettuihin tavoitteisiin. Osan osaamistasoeroista selittää aiemmin mainituista haasteista johtunut erittäin
lyhyeksi jäänyt etäopiskelujakso.
Juuri ennen toista lähijaksoa meidät yllätti korona. MPK:
n koulutustoiminta - mukaan lukien meidän esikuntakurssimme - keskeytettiin. Kurssi, jonka eteen olimme
taas nähneet paljon vaivaa oli, vaarassa peruuntua.
Tilanteen rauhoittuessa kesän aikana koulutustoiminta
käynnistyi uudelleen ja saimme kurssimme lähijaksoille
uudet päivämäärät. Pääsimme taas jatkamaan.

Henkilöstötappioita kurssilaisten ja
kouluttajien keskuudessa.
Koronasta aiheutui kurssin osallistujamääriin aika
paljon tappioita. Kouluttajien poisjäännit pystyimme
ratkaisemaan varamiesjärjestelmällä ja kouluttajien
hyvällä tiedonvaihdolla. Valitettavasti varsinaisten
kurssilaisten määrä putosi vielä rajummin ja viimeisellä
lähijaksolla läsnä olisi enää reilu puolet aloittaneista.
Syitä oli omasta tai perheenjäsenen sairastumisesta
työelämän haasteisiin, mutta lähes kaikkien taustalla oli
vaikuttanut korona ja sen aiheuttamat muutokset.

Taas se on paketissa - Paikallispataljoonan esikuntakurssi siis. Kymmenien henkilöiden aktiivisuuden sekä
tuhansien sähköpostien ja muiden viestien jälkeen tänä
vuonna valtakunnallisena kouluttajakoulutuksena
toteutettu kurssi on onnistuneesti päättyny. Eikä sitä
pystynyt estämään edes korona.

Pientä kitkaa ja jatkuvaa muutosta
Koska kurssi oli tänä vuonna valtakunnallinen, oli kurssilaisten rekrytointimetodit hiukan normaalista poikkeavat.
Alkuun ei ollut varmuutta miltä luukulta kurssin johtaja
tietoa saa. Kurssin aloituksen aikoihin voimaan tullut laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta aiheutti myös välillä
päänvaivaa, kun vanhat toimintatavat muuttuivat ja uusia
tuli paljon. Samaan aikaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) uudet valmiuspäälliköt aloittivat omissa
tehtävissään ja yrittivät parhaansa mukaan vastata kurssin
johtajan kyselyihin.
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Päätimme koronan takia jättää perinteeksi muodostuneen
kutsuvierastilaisuuden toteuttamatta. Tästä huolimatta
saimme kurssista kiinnostuneita, Puolustusvoimien nykyistä henkilökuntaa ja jo uusiin haasteisiin siirtyneitä,
paikalle tutustumaan toimintaan käytännössä. Kaartin
Jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen
sparrasi keskustelun hyvään vauhtiin ja saimme sovittua
tulevaisuuden yhteistyöstä kaikkien vierailijoiden kanssa.

Kouluttajana kehittyminen - jatkuvaa
toimintaa
Vaikka aiemmin kirjoitin kouluttajista ja kurssilaisista
erikseen, on kurssin koko henkilöstö mielestäni kurssilaisia. En muista yhtäkään kurssin lähijaksoa, jolla en
itse olisi oppinut jotain uutta. Joukon edessä kouluttajana,
oppituntitauoilla, tai yön pimeinä tunteina juuri levosta heränneen kurssilaisen kanssa kehitysideoista keskustellessa
oppii tekemään asioita paremmin ja se on tässä hommassa
henkilökohtaisesti hienointa. Kiitos tästä mahdollisuudesta
kuuluu kurssilaisille, kouluttajille, huollolle, peliosastolle,
koko organisaatiollemme, sekä toki myös Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle, joka kurssin Sisseiltä tilasi ja
Kaartin Jääkärirykmentille, joka taas kerran tuki meitä
hienosti.

Kirjoitukseni alussa mainitsin, että kurssi on päättynyt,
mutta tämä ei itse asiassa pidä paikkaansa. Soveltavan
harjoituksen lopussa, kokoontuessamme viimeisen kerran
kurssin kanssa samaan tilaan kerroin, että emme olleet
riittävän hyvin onnistuneet kouluttamaan käskemiseen
liittyviä asioita, kuten erilaisten käskyjen laatiminen
ja käskyn rakenne. Olisi ollut sietämätöntä vain todeta
ettemme saavuttaneet kaikkia kurssin tavoitteita, joten
järjestämme aiheesta kurssilaisille etänä jatkokoulutusta
vielä syksyn aikana.
Myös seuraava kurssi on päätetty järjestää kouluttajakoulutuksena ja päivämäärät on sovittu Puolustusvoimien ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Kohta se taas alkaa.
Sami Hotakainen
ESIK20 johtaja

Uudessa paikassa ja uusilla toimintatavoilla koronaa taklaamaan
Kaartin Jääkärirykmentin alaisen Uudenmaan aluetoimiston henkilökunta teki ihmeitä mahdollistaakseen kurssin toteutumisen. Koska Santahaminan
varusmieskasarmien käyttö oli koronan takia kielletty,
aluetoimisto järjesti meille heidän käytössään olevan
toimipisteen varuskunnan ulkopuolelta. Toimipiste oli
esikuntatyöskentelyyn soveltuva, vaikkakin liian pieni
sellaiselle osallistujamäärälle, johon normaalisti olemme
tottuneet. Nyt mahduimme juuri ja juuri, kasvomaskeja
käyttäen, kun turvaetäisyyksiä oli usein mahdotonta
säilyttää.
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Kokemuksia pohjoisesta
Tiedustelukouluttajan kertomus
Hiukka 2020 -harjoituksesta
Sain keväällä puhelun MPK:n Uudenmaan piirin valmiuspäälliköltä. Sisältö oli lyhyt ja selkeä. Pohjois-Suomesta oli tullut tukipyyntö. Ouluun tarvittaisiin rakennetun alueen tiedustelukouluttajatukea Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiirin Hiukka 2020 -pääharjoitukseen.

Käytännön suoritteena tämä tarkoitti meille kahta oppituntia sekä paikallisten kouluttajien preppaamista.
Tämän lisäksi tulisimme tukemaan kurssilaisia sekä
heidän kouluttajiaan kurssiviikonlopun aikana aina
tarpeen vaatiessa.

Nykyään MPK:n ollessa Puolustusvoimien strateginen
kumppani on koulutusta kehitetty, tarkennettu ja kohdennettu jokaisen joukko-osaston toiminta-alueen ja uhkakuvan mukaiseksi kiihtyvällä tahdilla. Käsketyt muutokset
olivat näemmä saavuttaneet myös Pohjois-Suomen kumppanimme. Uuden tiedustelukoulutuksen toteutukseen tarvittiin vapaaehtoisia kouluttajia Helsingistä. Ilmoitin itseni
sekä sissiveli Pyryn vapaaehtoisiksi reissuun. H-hetki oli
suunnitteilla kesäkuulle. Oulun paikallisten kouluttajien
ja meidän keskeinen sähköpostikirjeenvaihtomme oli
päässyt vasta alkuun, kun tuli tieto kaikkien kertausharjoitusten peruuttamisesta vallitsevan pandemian vuoksi.
Harmitus oli suuri. Ensinnäkin oli suuri kunnia, että se
kenelle soitetaan tämänlaisessa tukitarpeessa, oli juuri
Stadin Sissit vetoinen MPK tiedustelukouluttajaryhmäni.
Tunne siitä, että meidän ammattitaitoomme luotetaan
valtakunnallisella tasolla, tuntui miltei vatsanpohjassa.

Elokuussa saimme uudet päivämäärät. Hiukka 2020—
harjoitus, jonka osana rakennetun alueen tiedustelukurssi oli, sijoittui 9.-11.10 viikonlopulle. Matkaan käytiin
9.10. 08:24 lähtevällä Inter City 23 junalla. Matka kesti
n. viisi tuntia. Matka Oulun rautatieasemalta jatkui kollegoidemme järjestämällä henkilöautokyydillä. Suuntana oli Hiukkavaara. Hiukkavaara on entinen Pohjan
Prikaatin varuskunta-alue. Varuskunnan varsinainen
toiminta oli lakannut loppuvuodesta 1998. Paikalle
jäänyt Pohjoisen maanpuolustusalueen esikunta poistui
myöhemmin vuonna 2007. Nykyään kasarmirakennuksia hyödynnetään erilaisiin siviilitarkoituksiin. Osa
kasarmeista on tyhjänä. Alueella sijaitsee myös Oulun
poliisin johtokeskus. Oulun MPK:n koulutuspaikka
sijaitsee varuskunta-alueen lähimaastossa toiminnassa
olevan logistiikkarykmentin vieressä. Harjoituksen
tukikohtana toimi vanha kasarmirakennus. Kasarmirakennuksesta oli suurin osa irtaimistosta siirretty
muualle. Joissakin huoneissa ja kellareissa oli vielä
jäljellä erinäistä irtaimistoa. Olosuhteet olivat varsin
poikkeukselliset verrattuna siihen mihin olimme Santahaminassa tottuneet. Tilat mahdollistivat tyhjyydestään
huolimatta täysmittaisen harjoituksen toteuttamisen.
Tiedustelukurssille tämä tarkoitti sitä, että olemassa olevista pöydistä ja tuoleista rakennettiin hyvät luokkatilat.
Videotykki saatiin lainaan järjestäjältä. Tähystyspaikan
rakentaminen rakennukseen onnistui itseasiassa paremmin kuin Santahaminassa. Nyt meillä oli käytössä vapaasti tyhjää tilaa sekä kalusteita. Suljettuja kerroksia tai
muita rajoitettuja tiloja ei juurikaan ollut. Ensimmäinen
tähystyspaikka rakennettiinkin kasarmirakennuksen
vintille.

Suunnitelmien ja ajatusten vaihtoa jatkettiin poikkeusoloista huolimatta. Ainakin nyt oli aikaa valmistautua
kaikessa rauhassa. Oman haasteensa toi se, että meillä
ei ollut tarkkaan tiedossa paikallisten kouluttajien, saati
kurssilaisten taitotaso tiedusteluun tai toimintaan rakennetulla alueella. En ollut aikaisemmin ollut tekemisissä
Oulussa toimivien reserviläisten kanssa enkä juurikaan
kuullut mitään tuon alueen toiminnasta, kurssitarjonnasta,
toimintakulttuurista tai resursseista. Eihän tuolla ole enää
edes varuskuntaa mihin tukeutua! Muutamien kyselykierrosten jälkeen alkoi hahmottumaan kuva siitä, mitä meiltä
”etelän pojilta” haluttiin. Kurssin oli tarkoitus kouluttaa
tiedustelun perusasioita kaupunkiympäristössä harmaan
vaiheen aikana. Tehtäväksemme tuli luoda ns. perusta
annettavalle koulutukselle. Suunnittelin tehtävämme olevan seuraava: Avata aihetta yleisesti ja johdattaa jokaisen
osallistujan ajatukset oikeaan suuntaan. Loppujen lopuksi
tiedustelu, toteutettiin se sitten metsässä tai kaupungissa,
kriisin aikana tai harmaassa vaiheessa, tietyt perusasiat
eivät juurikaan muutu. Kyse on perimmäiseksi soveltamisesta ja siitä, että osaa ajatella laatikon ulkopuolelle.
Nyt oltiin siis murtamassa perinteisen äksiisikoulutuksen
sinettiä, jotta kokonaisuuteen saataisiin liitettyä uusia
komponentteja ja toimintamalleja. Ennen kaikkea antaa
erilaista ajattelutapaa ja rohkeutta olla luova.
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Vastaanotto oli mitä parahin. Heti ensi hetkestä oli
selvää, että tukeamme arvostettiin. Sulauduimme joukkoon nopeasti. Tiedustelukurssin kouluttajat kuuluivat
Pohjois-Suomen sissi- ja tiedustelukiltaan. He olivat
kokeneita sissejä ja ammattitaitoisia kouluttajia. Yhteishenki oli loistava. Kenelläkään ei ollut ennakkoluuloja
suuntaan tai toiseen. Puolustusvoimien ajoneuvoja ja
muuta kalustoa sekä ammattisotilaita oli saapunut
harjoitukseen Kainuun Prikaatista. Voidaankin todeta:
yhteistyössä on todellakin voimaa!

Tiedustelukurssi alkoi kurssinjohtajan harjoituspuhuttelulla. Tämän jälkeen oli tiedustelu rakennetulla alueella
oppituntini vuoro.
Lyhyen tauon jälkeen jatkettiin Pyryn teoriaosuudella
aiheena tähystysasema rakennuksessa. Sitten oli vuorossa
järjestelmäkameroihin tutustuminen ja valokuvaamisen
perusasioiden kertaus paikallisten kouluttajien johdolla.
Ilta jatkui käytännön harjoittelun merkeissä. Kurssilaiset
perustivat useita tähystysasemia kasarmirakennukseen
sekä hyödynsivät tähystämiseen ajoneuvoa. Yön aikana
suoritettiin lyhyt sovellettu vaihe. Lauantaina siirryttiin
Oulun keskustaan. Kurssi oli jaettu kahteen ryhmään.
Tehtävänä oli tiedustella ennalta ilmoitettuja kohdehenkilöitä. Tukikohta perustettiin keskustassa sijaitsevaan
maanpuolustustaloon. Viestivälineinä käytettiin arjen välineitä. Oppilasjohtajat ottivat vastaan joukkueenjohtajan
tiedustelukäskyn. Hetken suunnittelu ja partiot liikkeelle.
Tähystysasemia perustettiin kahteen ajoneuvoon sekä
paikalliseen kirjastoon. Lisäksi kaduilla siviilien joukkoon
oli soluttautuneena useampi tiedustelija. Oulun keskusta
tarjosi hyvät mahdollisuudet perusteiden sovellettuun
harjoitteluun. Alue ei ollut liian iso, ihmisiä oli liikkeellä
sopivasti, häiriötekijöitä ei ollut. Mielessäni kävi vastaavan harjoituksen toteuttaminen Helsingin keskustassa.
Haasteet olisivat melkoiset. Kuvittele tilanne, jossa olet
ensimmäistä kertaa kosketuksissa harmaan vaiheen
tiedusteluun kaupungissa, jossa on jatkuva ihmisvilinä.
Seisot Rautatientorilla keskellä päivää. Yritä sieltä nyt
sitten löytää kohdehenkilö…
Sovellettu vaihe tarjosi riittävästi haasteita. Ryhmänjohtajat joutuivat useaan otteeseen ratkaisemaan erilaisia
pulmia. Miten resurssit jaetaan, miten saatua tilannetietoa
voidaan hyödyntää omien joukkojen sijoittelussa, entä
kun näköyhteys kohteeseen menetetään? Kaupungilla
tähystystiedustelua suorittaville ja kadulla partioiville
tiedustelijoille harjoitus antoi täysin uusia kokemuksia ja
paljon oppia. Ihmisvilinään soluttautuminen ei ollut helppoa. Jokaisella liikkeellä ja teolla tuli olla jokin tarkoitus.
Joukosta ei saanut erottua. Kirjastossa oli tullut outoja
katseita, kun syrjäisessä pöydässä oli kamera laulanut ja
vieressä kirjoja selaileva lukutoukka oli alkanut haistamaan ”palaneen käryä”. Pysäköidyssä ajoneuvossa ollut
tähystystiedustelupartio pääsi todistamaan autokouluauton
taskuparkkivirheen, kun kyseinen auto kolaroi tähystysajoneuvoa. Kylmät hermot, toiminta jatkui normaalisti.
Tiedustelutieto löysi pääosin reaaliajassa perille johtopaikalle. Neljästä kohdehenkilöstä kolme saatiin varmuudella
tunnistettua. Yksi mies jäi mysteeriksi mutta kyseisen kohteen liikkeistä saatiin kuitenkin tärkeää tietoa ja kyseinen
kohde saatiin liitettyä kolmeen muuhun epäiltyyn.

Myöhemmin lauantai iltana sovellettu vaihe päätettiin.
Kaupungilta siirryttiin jälleen Hiukkavaaraan, pidettiin
pitkä ja antoisa palautetilaisuus sovelletusta vaiheesta.
Jos sama harjoitus olsi suoritettu uudelleen sunnuntaina,
olisi oppimiskäyrä kohonnut miltei pystysuoraan ylöspäin. Harppaus eteenpäin olisi ollut iso. Hyvä. Päästiin
tavoitteeseen. Jokainen sai vahvasti punaisen langan
päästä kiinni.
Lauantain ohjelman päätyttyä keskustelimme kouluttajaporukalla omista taustoistamme ja kokemuksistamme.
Huomasin paljon yhtäläisyyksiä Stadin Sisseihin. PohjoisSuomen sissi- ja tiedustelukillalla on tiivis porukka. He
ovat saman henkisiä kuin me. Harjoittelevat aktiivisesti
ja ovat motivoituneita. Arktisen alueen osaaminen tuntui
korostuvan. Puhuimme myös mahdollisesta tulevaisuuden
yhteistyöstä. Puolin ja toisin oli kiinnostusta tutustua
toistemme toimintaan. Kertoessani tämän vuoden Protoharjoituksesta kävi ilmi, että harjoitus oli noteerattu myös
heidän puoleltaan. Voidaankin olettaa, että ensi vuonna
nähdään tuttuja naamoja Mikkelissä. Olisi myös hienoa
kerätä Stadin Sisseistä porukka ja lähteä pohjoiseen heidän
vetämäänsä SERE-harjoitukseen tai heidän kanssaan Jääkäriprikaatin jääkärimarssille. Siinä missä meillä on hyvät
yhteydet Kaartiin, heillä on yhteys Jääkäriprikaatiin.
Sunnuntaiaamuna oli oppitunti sodan oikeussäännöistä.
Tämä toimi hyvänä lisänä kurssikokonaisuudessa. Varsinkin harmaassa vaiheessa tilanteen ollessa häilyvä,
on jokaisen muistettava olemassa olevat lait, oikeudet ja
velvollisuudet. Oppitunnin piti reservin majuri, jolle aihe
oli jo työn puolesta tuttu, hän oli nimittäin lakimies. Ennen
kurssin loppua tutustuttiin vielä vihollisen erikoisjoukkojen toimintaan.
Paluumatka taittui nopeasti junalla. Helsinkiin saavuttiin
myöhään sunnuntai yönä. Vaikka väsytti, mielessä oli
vahva onnistumisen tunne. Vastaavaan reissuun lähtisi
mielellään uudelleen.
Viikonloppu oli mieleenpainuva. Se antoi näkökulmaa ja
vertailukohtaa toimintaan toisella puolen Suomea, yhdisti
meitä toisen saman henkisen järjestön kanssa, loi uskoa
maanpuolustusjärjestelmäämme ja sen toimivuuteen. Oli
kunnia päästä toiminaan yhdessä Pohjois-Suomen sissi- ja
tiedustelukillan kanssa sekä olla osana Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiirin Hiukka-2020 pääharjoitusta.
- Henri Tourunen, Sissi Osasto VPJ

19

P
20

0
2
O
T
O
R

