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• Faktakirjat: 

– M. R. D. Foote: ”SOE in France” 

– ”SOE Syllabus: Lessons in Ungentlemanly Warfare” 

– Ian Dear: Sabotage and Subversion 

– Denis Didgen: Kill the Führer 

• Yksittäisiä agentteja: 

– Clare Mulley: ”Spy Who Loved” (Christine 
Granville) 

 



Tavoite 

• Maanalaisen toiminnan tavoitteet ovat seuraavat: 
– Poliittisessa sodankäynnissä: 

• Laskea vihollisen ja hänen kätyriensä moraalia 
• Nostaa miehitettyjen alueiden moraalia 

– Taloudellisessa sodankäynnissä: 
• Vahingoittaa vihollisen materiaalia 
• Tukea oman puolen materiaalista valmiutta varustautumalla 

toimintaan 

– Sotilaallisesti (strateginen taso): 
• Vahingoittaa vihollisen miesvoimaa ja yhteyksiä 
• Parantaa oman puolen miesvoimaa ja yhteyksiä soluttamalla 

omia joukkoja vihollisen alueelle 



Tavoitteet 

• Työ vaatii seuraavia toimintatapoja: 

– Informaatiotasolla: 

• Vakoilu 

– Operatiivisesti: 

• Propaganda 

• Passiivinen vastarinta 

• Sabotaasi 

• Salaiset armeijat 

• Poliittis-sotilaallinen kansannousu/sissisota 



Koulutus 

• Rauhanaikainen koulutus on pitkäaikainen ja 
läpikotainen GRU (1960-luvulla) 
– Potentiaaliset tiedustelun miehet rekrytään 

sotilasoppilaitoksien kärkioppilaista (uraa seurataan 
muutama vuosi armeijassa). 
• Takana 2-3 vuotta tiedustelujoukkojen tehtävissä Ikä  

– 22-29 (jopa 34) 

• Kokonaisvahvuus noin 1000+  miestä 
– Vuosikohortti 60-100 arvioidusta tarpeesta riippuen 

» ”Etsitään mies avoimeen tehtävään” 
– x2.5 määrä rekrytään tutkintaan ja niistä valitaan  

• Henkilöt valitaan raadin haastattelun perusteella (etsitään 
”luonnetta” eikä rastiruutuun menetelmiä käytetä) 

 



Koulutus 

• Koulutus (opettajilla 2v tourit): 
• MA-TI, TO-PE: 6 tuntia teoriaa + ilta labroja, KE: labra + 

itseopiskelupäivä 
• 1) ½ vuotta yleissivistävää, kieli- ja toiminta-aluekoulutusta 
• 2) ½ vuotta sotilaallista koulutusta,  
• 3) 1 vuosi ”ammattikoulutusta” agenttitoimintaan 

• Koulutus tähtää: 
• 1) Sotilasattashean tehtäviin 

– Periaatteessa voi lähteä heti työhön 

• 2) Deep Cover agenttiin väärällä identiteetillä 
– Koulun jälkeen turvataloon, jossa alkaa tehtäväkohtainen koulutus 

• 3) Sotilastuntemuksen viemiseen KGB:hen 
– Edessä vielä 2 vuoden KGB koulutus 

 



Koulutus 

• Sotatilanteessa koulutus on tyypillisesti vain parin kuukauden mittainen 
(SOE 1944) 
– 4 pv testaus maalaiskartanossa (Winterfold, Surrey) 

• 3 upseeria, 3 aliupseeria ja 4 psykiatria + country section edustaja 

– Introduction Course (1-2 viikkoinen kuntokoulu) 
• Jalkaväen peruskoulutusta 

– Group A School (2-3 viikkoinen ”kommandokurssi”)  
• Max 75 oppilasta per kurssi 

– Group B School (3-4 viikkoa Finishing School) 
• Saavat kuulla olevansa SOEssa, jaetaan maittain 
• ”Sabotöörikoulukoulutus”: agenttitoiminta + propaganda 

– Specialist Training Schools (vain erikoismiehille) 
• Erikoiskoulutus tiettyihin taitoihin: teollisuus sabotaashi, räjähteiden valmistus, kielikurssi 

(4 viikkoa) yms... 

– Holding Schools 
• Odottelupaikka tehtäviin ja tehtäväkohtainen ”tiimikoulutus” 
• Jaettu maittain 

 



Vakoilutiedon tunnuslukuja 

• 1-15, Kesäkuuta 1944 keräsi OSS:n Intanbulin 
toimisto seuraavasti tietoja: 
– Maat: Bulgaria (9), Romania (8), Unkari (5), Saksa (4), 

Itävalta (3), Kreikka (3), Italia (2), Ranska (1), Slovakia 
(1), Turkki (1), Jugoslavia (1) 

– Tyyppi: Sotilaallinen (18), Ilmasota (8), Talous (4), 
Sotatarviketuotanto (4), Laivasto (2), Poliittinen (1), 
muu (1) 

• OSS keräsi vuonna 1943 1500 toimitettua 
tietopakettia ja 184 tietosähkettä quarterissa 
Espanjan toimiston kautta 



Vakoilutiedon tunnuslukuja 

• OSS:n Espanjan osasto tutki 18-24.7.1943  kerättyä 
tietoa Espanjan asevoimista: 
– Tiedon arvo: 

• Definitely Valuable (33), Of Secondary Interest (10), Casual Interest 
(11), Worthless (0) 

– Tiedon luotettavuus: 
• Confirmed with other sources (9), Probably true (30), Possibly True 

(15), Doubtful (0), Improbable (0), Cannot be judged (0) 

– Tiedon ajankohtaisuus: 
• Current (54), Old but Valuable (0), Out of Date and Worthless(0) 

– Tiedon lähteiden alkuperä: 
• Original (50), Duplicate of other material (1), Confirms received 

information (3), Denies onformation received (0) 



Turvallisuus 

• Vihollisalueella toimittaessa turvallisuus on 
kaiken A ja O ja se on jatkuvaa! 

• Turvallisuutta ei voi opettaa kikoin 

– Kaikki riippuu asenteesta ja toimintatavoista 

 

 

 



Turvallisuus 

• Kiinnijääminen lähtee kolmen perusasian unohtamisesta: 
– Puhumalla liikaa 

• Oman tärkeyden pönkittäminen kerskailemalla 
• Hermopaineen lievitys puhumalla läheisille 
• ”Yksittäisten tietojen” kertominen 

– Kirjoittamalla oma kuolemantuomio 
• Kirjoittamalla ylipäätään mitään paperille ulkoa muistamisen sijaan 
• Ottamalla mukaan papereita vain välttämättömyyden lisäksi 
• Jättämällä roskat hävittämättä (polttaminen on hyvästä) 

– Käyttäytymällä kuin salainen agentti 
• Olemalla ”valokeilassa” ja herättämällä huomiota 
• Unohtelemalla minne asiat on piilotettu 
• Toiminta ilman hyvää ”alibia” 
• Unohtamatta tarkkailla ja pohtia ympäristön muutoksia 
• Jättämättä hätätilanteiden suunnittelu sikseen 



Vakoilun perusteet 

• Vakoilu perustuu tietolähteisiin (vakoilijoihin), joiden avulla agentti 
kerää tietoa vihollisesta 
– Paikalliset olot: 

• Mitä tarvikkeita ei enää saa ja mitä rajoituksia on paikalla, miten alueella 
liikutaan, missä ovat markkinat ja miten ne toimivat, slangi ja kielenkäyttö, 
paikallisten mielipiteet asioista 

– Paikalliset säännöt: 
• Henkilöpaperit, säännöstelykortit, liikkumisen rajoitukset, vartiointi, 

väestönsiirrot, ulkonaliikkumiskiellot, ajoneuvojen saatavuus 

– Vihollisen metodit ja henkilöstö: 
• Vihollisjoukkojen sijainti, turvallisuusjoukkojen henkilöstö, poliisien asenne, 

ilmiantajien ja takinkääntäjien henkilöllisyys 

– Operatiiviset tiedot: 
• Mahdollisia kohteita, vihollisen toiminnan pullonkaulat, miten tehtaat ja 

palvelut sekä infrastruktuuri toimivat, vihollisen henkilöstö näissä töissä, miten 
alueelle pääsee ja mitä papereita tarvitaan 



Vakoilun perusteet 

• Tietoja hankitaan laillisten tekniikoiden (oma 
havainnointi ja joukkoviestintävälineet) lisäksi 
tietolähteistä, joista suurin osa ei tiedä 
olevansa niitä: 

– Papit, baarimikot, tarjoilijat, lääkärit, 
hammaslääkärit, sairaanhoitajat, postinkantajat, 
telehenkilöstö (sentraalisannat yms), pankkiirit, 
liikemiehet, kauppiaat, rautatieläiset, palvelijat, 
kaikki vittuuntuneet valittajat… 



Vakoilun perusteet 

• Loppujen loputtua osaa näistä tietolähteistä 
lähestytään ja heidät värvätään työhön 
– Palkkaus yleensä rahalla tai tavaralla 

– Vihollisen huonoa turvallisuutta kannattaa aina 
käyttää hyväkseen 

• Tietolähteiden käyttö on periaatteessa 
samanlainen kuin hyvän lehtimiehen työ: 
– Mitään tieto ei ole liian pientä eikä mitään 

kannata jättää kuulematta! 

 



Väärä henkilöllisyys 

• Agentti toimii vihollisalueella väärän henkilöllisyyden 
turvin 

• Perustuu neljään asiaan: 
– 1) Menneisyys: keksitään ennen vihollisalueelle menemistä 

mutta sitä joudutaan usein muuttamaan kentällä 
muuttuneen tilanteen vuoksi.  

– 2) Nykyhetken ja menneen yhdistäminen: Mennyt aika 
nykytilanne yhdistetään niin, että agentin menneisyys sopii 
loogisesti nykyiseen tilanteeseen (miksi on alueella jne) 

– 3) Nykytilanne: Agentti kykenee selittämään kuka hän on ja 
mitä hän tekee alueella 

– 4) Alibi: Selitys sille miksi agentin tekemä epäilyttävä 
toiminta on itse asiassa täysin loogista (normaalia) 
 

 



Väärä henkilöllisyys: Menneisyys 

• Menneisyys: Kolme lähestymistapaa 
– 1) Käytetään oikeaa menneisyyttä hyväksi 

• Oma elämäntarina on yleensä totta ja viranomaisten tiedot todistavat väitteet tosiksi 
• Rikollinen tai kumouksellinen menneisyys voi johtaa pidätykseen (yleistä maasta 

paenneiden kanssa) 

– 2) Käytetään oikeaa ihmistä hyväksi 
• Tarina on totta ja siten sisäisesti konsistenssi, ainakin osa perustuu viranomaisilla oleviin 

tietoihin 
• Oikean ihmisen sukulaiset ja tuttavat voivat antaa ilmi. Agentilla on yleensä vain vähän 

tietoa henkilön elämästä, joten väitteet voivat osoittautua helposti todistettavasti 
vääriksi. 

– 3) Keksitään täysin uusi henkilöllisyys 
• Sopii tilanteeseen, ei ongelmia muiden ihmisten kanssa. 
• Viranomaisten tiedot eivät natsaa esitettyihin väitteisiin. 

• Älä hanki useita henkilöllisyyksiä, koska se voi johtaa ristiriitaisuuksiin 
henkilöllisyyden ylläpitämisessä. 
– Älä jää kiinni kaksien henkilöpaperien kanssa…    



Väärä henkilöllisyys: Historia 

• Henkilöllisyyttä mietittäessä muistettavaa: 
– Menneisyyden on oltava uskottava ja se ei saa 

osoittaa kumoukselliseen toimintaan 

– Pitää perustua mahdollisimman paljon agentin 
omaan (tai toisen henkilön) elämään 
• Älä keksi detaljeja joita et tiedä! 

• Toisaalta ”ikivanhoja juttuja” ei saa osata liian hyvin… 

– Poliisia kiinnosta yleensä parin viime vuoden 
aikainen toiminta, se on myös kaikkein vaikeinta 
selittää uskottavasti. 

 



Väärä henkilöllisyys: detaljit 

• Dokumentit tulevat yleensä tiedustelupalvelusta: 
– Sinun täytyy tietää miten olisit saanut ne jos olisit hankkinut ne itse! 
– Kaikkia tarvittavia dokumentteja ei aina saa toiminta-alueelta (tilattava 

erikseen) 
– Väärennetyt dokumentit voi aina huomata (mutta asian selvittäminen 

voi viedä aikaa) 
– Täydelliset dokumentit ovat oikeat (ne voi saada vain virallisia kanavia 

pitkin) 

• Vaatteet: 
– Ei saa olla vaatteita, jotka eivät tue tarinaa 
– Taskuissa voi olla tilpehööriä, joka tukee tarinaa (junalippujen kantoja, 

kuitteja yms) 

• Muista: Tee itsellesi ruumiintarkastus ennen kuin lähdet tekemään 
kumouksellisia asioita tai muutat henkilöllisyyttäsi! 



Väärä Henkilöllisyys: Menneestä 
Nykyisyyteen 

• Tarinan aukkojen täyttäminen alkaa heti: 

– 1) Tee asioita joita väität tehneesi. 

• Saat ”työpaikan hiljaista tietoa”, jota voit sanoa 
keskustellessasi muiden kanssa. 

• Voit valmistaa todisteita, jotka vahvistavat oman 
tarinasi. 

– 2) Vahvista nykyisyyttäsi tekemällä viattomia 
asioita, jotka sitovat sinut nykyhetkeesi 

• Materiaalinen todistusaineisto tukee tarinaasi 

 



Väärä Henkilöllisyys: Nykyisyys 

• Agentin on ylläpidettävä peitetarinaansa, joka yhdistyy hänen menneisyyteensä: 
– 1) Peitteen ylläpito 

• Aina kirjoita ja lausu peitenimesi välittömästi! 
• Persoonan ja käytöksen on aina sovittava peitteeseen 

– Tulot ja menot, puheen ja käytöksen on sovittava elämäntilanteeseen, ystävien ja tuttujen on uskottava ja 
tuettava peitettäsi, paperit, vaatteet, omaisuus, asunto on sovittava peitteeseen. Koulutus ja osaamine on 
sovittava peitteeseen 

• Vältä ulkomaalaista slangia, tapoja, uskomuksia tai tietoa lähdemaastasi 

– 2) Peiteammatti 
• Agentilla pitäisi aina olla peiteammatti. Oikea olisi paras. 
• Ammatin on selitettävä: miksi olet täällä ja miten saat rahasi. Ehkä myös miksi et ole 

armeijassa/työpalveluksessa. 
• Hyviä peitteitä ovat: rekisteröimätön työ (opiskelija) tai kuvitteellinen työ (vaatii työnantajan, joka 

takaa väitteesi) 
– Jotkut työt vaativat erityisosaamista tai papereita (kuvitteellinen työ tällöin paras)   

• Hyvä peite on vaikea rakentaa ja helppo tuhota. Hyvä taustatutkimus paljastaa aina 
peitteen. 
– Paras tapa pitää yllä peitetarinaa on välttää hankaluuksia viranomaisten kanssa! 

 



Väärä Henkilöllisyys: Alibi 

• Alibi on tekosyy tehdä jotain, joka vaikuttaa kumoukselliselta 
toiminnalta 

• Hyvä alibi on: 
– Uskottava (epäuskottava alibi tutkitaan varmasti) 
– Yksityiskohtainen (”tosiasiat” tukevat väitteitäsi) 
– Konsistenssi (kaikki ”asiat” tukevat toisiaan) 
– Taustatarina (alibi sopii taustatarinaan) 
– Tosi (hyvä alibi perustuu tosiasioihin mahdollisimman pitkälle, valheet 

voidaan aina opetella ulkoa) 
– Umpikuja (alibi selittää kaiken, joten sitä ei enää kaivella) 
– Konsistenssi muiden ihmisten kanssa (paikalle kutkutut ihmiset 

vahvistavat väitteesi) 
– Hylättävissä (hätätilanteessa pitää olla mahdollisuus heittää tarina 

kokonaan pois ja kertoa ”oikeasti minä…” 



Naamioituminen 

• Naamiointia käytetään yleensä seuraavissa tilanteissa: 
– 1) Pitkäaikaisesti: 

• Agentti on palaamassa kotiseudulleen, jolloin hänen on muutettava 
ulkonäköään ettei häntä heti tunnisteta 

– 2) Hätätilanteet: 
• Poliisi etsii ja heillä voi olla tuntomerkit ja tarkoitus on poistua alueelta 
• Otettaessa yhteyttä toiseen soluun hätätilanteessa, jolloin omaa 

peitettä ei haluta vaarantaa 
• Vaaralliset erikoistilanteet: kohdattaessa ensi kertaa oma 

liittolainen/vastarintamies (vihollinen ei saa tuntomerkkejä) 
• Poistuttaessa paikasta/rakennuksesta, jota tarkkaillaan 

• Vaatteiden vaihto on helpoin ja nopein tapa naamioitua 
yhdessä tukan värjäämisen ja leikkuun kanssa 

 
 
 



Vastavakoilu 

• Vastavakoilu on agentin suurin vaara 
• Vastavakoilu on portaittainen: 

– 1) Estetään vihollisten tulo maahan 
– 2) Maahan jo tulleiden agenttien toiminta neutraloidaan 

jatkuvalla seuraamisella 
– 3) Omaa aluetta ja sen väestöä kontrolloidaan, jotta vihollisen 

agenttien toiminta estyy 

• Vastavakoilun suurin ongelma on resurssit: 
– Sotien myötä ulkomaalaisten ja neutraalien maiden väestön 

määrä alueella kasvaa, suuri työmäärä johtaa resurssipulaan, 
human problems: (lahjonta, laiskuus ja typeryys) 

• Vastavakoilun perusongelma on yhtäältä turvallisuuden ja 
toisaalta talouden ja sotilaallisen toiminnan yhdistäminen! 
 

 

 
 

 



Vastavakoilu 

• Vastavakoilun tekniikoita ovat: 
– Väestön hallinta: 

• Henkilötunnistus, liikkuminen, yhteydenpito, joukkoviestintä, 
rahaliikenne ja toiminta 

– Suojauskeinot: 
• Turvallisuuslistat, yllätystarkastukset, ilmiantajat, agent 

provocateurs, sensuuri, valvonta, etsinnät, kuulustelut 

– Solutus: 
• Agenttien solutus kumousorganisaatioihin, toiminta 

neutraalissa maassa läpikulkuagenttien tunnistamiseksi, 
käännetyt kaksoisagentit, agent provocateursit 
kumoushenkisyyden esilletuomiseksi 

 



Perustekniikat: Tunnistus 

• Henkilö tunnistetaan nopeasti kuulustelussa 
seuraavasti: 

• 1) Aina tiedetyt asiat: 
– Sukupuoli, summittainen ikä, pituus suhteessa 

kuulusteltavaan, ruumiinmuoto (hoikka, paksu) 

• 2) Selkeästi erottuvat asiat: 
– Pysyvät: silmien muoto, nenä, aataminomena 

– Muuttuvat: viikset, silmälasit, hiukset, vaatteet 

• 3) Tämän jälkeen edetään ”normaalissa 
järjestyksessä”: pään muoto, kasvot, ihonväri… 

 



Perustekniikat: Tähystys 

• Tähystys (surveillance) perustuu kohteesta saatuun tietoon, jonka 
mukaan tehdään suunnitelma ja varataan tarvittava varustus 

• Suunnitelma: 
– 1) Peite: Taksikuski autossa, työmiehiä autossa, myyntiauto, kaupan 

lähetti, shoppaaja, asunnonostaja, nainen ja vauva, mies ja nainen 
• Muista: muuta vaatetustasi tähystyksen aikana jos mahdollista 

– 2) Metodi: Yksi vai useampi henkilö? Miten toimitaan hätätilanteessa? 
Miten ilmoitetaan kun epäilty on kadotettu/löydetty? 
• Muista: Mene aina vessaan ennen tähystystä! 

• Varustus: 
– Tummanpuhuvat vaatteet, sadetakki, hiljaiset kengät, rahaa ja 

kolikoita, rannekello, kynä ja muistikirja, ruokaa, röökiaski (hyvä peite 
hätätilanteeseen), kirja luettavaksi 

 
 



Perustekniikat: Tähystys 

• Kadulla: 
– Vaihda etäisyyttä ihmismäärän mukaan 
– Käytä ympäristöä hyväksesi (liiku ihmisten seassa, käytä etäisyyttä hyväksesi) 
– Älä pysähdy, äläkä lähde liikkeelle kun epäilty pysähtyy tai lähtee liikkeelle 
– Yksin varjostettaessa on parempi olla kadun toisella puolella, käytä 

mainosikkunoita hyväksesi 

• Bussissa: 
– Istu samalla puolella kuin varjostettava 
– Anna varjostetun ostaa ensiksi lippu 

• Kahvilat, ravintolat: 
– Istu niin, että varjostun selkä on sinuun päin 
– Osta vain vähän ruokaa/juomaa että voit lähteä nopeasti 
– Maksa laskusi aina heti, jottaq voit lähteä nopeasti! 

• Muista: Älä koskaan katso varjostettua silmiin! Käytä aina peilejä tai 
ikkunoiden heijastusta hyväksesi. 
 

 



Perustekniikat: Varjostus 

• Agentin on syytä olettaa että häntä varjostetaan aina (seuraavia 
tekniikoita käytti menestyksekäs ammatti- ja taparikollinen): 
– Ota taksi (mieluiten kolmas) ja pane muistiisi ensimmäisten taksien 

sekä samaan aikaan liikkuvien autojen rekisterikilvet. Menevätkö ne 
samaan suuntaan kuin sinä? 

– Anna taksarille ensiksi väärä osoite ja muuta sitä lennossa istuttuasi 
taksin sisälle. 

– Mene taksilla viattomaan osoitteeseen (kauppa, puisto, kirkko yms) 
– Jätettyäsi taksin liiku viattomassa paikassa, käytä hissejä, kulje 

väkijoukossa ja vaihda kävelysuuntaasi kadulla. 
– Ota seuraava taksi ja toista nämä liikkeet. Tarkista jäljittäjät. 
– Mene seuraavaan viattomaan paikkaan. 
– Kävele kohtauspaikkaan. 

 



Perustekniikat: varjostus 

• Jos epäilet että sinua seurataan: 
– Kävele suhteellisen tyhjää katua ja katso kuka seuraa 
– Ylitä katu ja katso kuka seuraa 
– Mene kahvilaan tai ravintolaan ja katso kuka seuraa 
– Mene todella pieneen kauppaan ja katso kuka odottelee ulkopuolella 
– Jätä viaton esine (esimerkiksi sanomalehti) kauppaan ja käänny yhtäkkiä takaisin ja hae se. 

• Jos tiedät että sinua seurataan: 
– 1) karista seuraajat: 

• Juokse saadaksesi bussi/ratikka kiinni 
• Mene bussiin aivan viime hetkellä 
• Mene tavarataloon, jossa on paljon hissejä ja ulospääsyteitä 
• Mene avoimeen paikkaan ja sieltä nopeasti väkijoukkoon 

– 2) Houkuttele seuraajasi ansaan: 
• Vältä kumouksellista toimintaa ja tee täysin viattomia asioita kuten unohtele sanomalehtiä. Niittaa se 

paska kun tiedät kuka sinua seuraa… 

• Muista: 
– Älä ikinä viestitä seuraajallesi että tiedät että sinua seurataan 
– Keksi syy karistaaksesi joku (jos sinut pidätetään): 

• Katso kelloa ennen juoksuun lähtöä, sido kengännauhojasi, seuraa söpöä tyttöä, polta rööki 

– Kuvaile seuraajasi organisaatiosi jäsenille 



Perustekniikat: Ruumiintarkastus 

• Ruumiintarkastuksia tehdään kahdella tavalla: 
– 1) Rutiinitarkastus: saavuttaessa tai lähdettäessä 

• Kiinteissä pisteissä (rajat), kiinteät ajat (markkinapäivät), yllätystarkastukset 

– 2) Erityistarkastukset: Epäiltäessä jotain toimitaan seuraavassa 
järjestyksessä 
• Epäilty yllätetään, tai uskotellaan että tämä on rutiinitarkastus 
• Epäillyn ei anneta nähdä ystäviä, jättää mitään taakseen, syödä, juoda, polttaa, 

mennä vessaan 
• Epäilty jätetään yksin ja odotetaan hänen yrittävän hävittää jotain 
• Tavarat voidaan etsiä epäillyn ollessa paikalla (tai ei) 
• Toisten epäiltyjen on oltava seinää vasten, jotta he eivät voi toimia 

yhteistyössä 
• Epäilty etsitään aina päästä varpaisiin, lääkäri voi auttaa 

– Etsitys vaatteet yhdelle pöydälle ja toistaiseksi kesken olevat vaatteet toiselle 

• Kuulustelu tehdään yleensä etsinnän jälkeen 
• Etsitty epäilty ei saa olla tekemisissä muiden epäiltyjen kanssa 



Perustekniikat: Ruumiintarkastus 

• Ruumiintarkastuksia voidaan tietysti harhauttaa: 
– Muista: Perustekniikka on olla hankkimatta huomiota! 
– 1) Etukäteissuunnittelu:  

• Hankkiudutaanko materiaalista eroon etsinnän aikana? 
– Kannetaan kädessä tai taskussa ja pudotetaan tai asetetaan viattomalle henkilölle 
– Raskas esine jätetään paikalleen ja ollaan niin kuin se ei kuuluisikaan tai ”ollaan 

huolehtimatta” siitä 

• Piilotetaanko esine mahdollisimman hyvin? 
– Sijoita vaatteissa olevaan paikkaan (käytä silkkipaperia (ei kahise)). 
– Kokeile tutkia vaatteita esineen sijoittamisen jälkeen 
– Kaikki piilopaikat tiedetään jo, joten piilotus kannattaa panna paikkaan jossa on jotain 

muuta paljon (esimerkiksi perunasäkkiin) 

– 2) Etsinnän aikainen toiminta: 
• Yritä urkkia mikä on etsinnän syy 
• Toimi peitteen mukaisesti! Reaktioitasi seurataan. 
• Yritä sekoittaa pakkaa (etsittyjä ja etsimättömiä esineitä sekaisin) 
• Poliisi voidaan harhauttaa väärille jäljille (mukana on joku pieni laiton asia, 

jolloin huomio keskittyy siihen ja käytös selittyy) 
 
 



Perustekniikat: Talon tutkinta 

• Valmistele talon etsintä etukäteen: 
– 1) Tiedon hankinta: 

• Asukkaat 
• Talon rakenne ja tiedot 

– 2) Tiedon lähteet: 
• Viralliset tietolähteet 
• Tietolähteet 
• Oma tiedon hankinta 

– 3) Henkilöstö: 
• Etsinnässä pitäisi olla mukana joku joka tuntee talon tai ainakin 

alueen hyvin 

– 4) Suunnitelma: 
• Tiedä mitä etsit ja päätä ryhmän koko ja jaa tehtävät etukäteen. 

Älä kerro aikaa eikä paikkaa etukäteen jos mahdollista. 
 



Perustekniikat: Talon tutkinta 

• Lähestymisessä huomioitavaa: 

– 1) Lähestymisreitin olisi oltava huomaamaton ja 
odottamaton 

– 2) Jos talossa on useampi ovi on niitä käytettävä 
yhtä aikaa 

– 3) Kaikki sisäänkäynnit on vartioitava 

– 4) Paikkaan menemisessä nopeus on tärkeää! 

– 5) Tutkiminen aloitetaan heti sisään pääsyn 
jälkeen 

 



Perustekniikat: Talon tutkinta 

• Itse talon tutkiminen: 
– 1) Asukkaat tutkitaan ensin ja heitä vartioidaan huoneessa, joka on jo tutkittu 
– 2) Jokainen huone etsitään järjestelmällisesti 

• Edetään kellon mukaisesti tai sektoreittain 

– 3) Huonetta tutkittaessa: 
• Vastaako huoneen sisäkoko sen ulkokokoa (salahuone)? 
• Kokeile äänet kaikista sisä- ja ulkoseinistä  
• Vastaavatko huonekalujen ulkomittoja? 
• Onko puu oikeasti kiinteä? 
• Poista matot, muovitukset, kaakelit yms ja tarkista lattialaudoitus huolellisesti 
• Poista verhot ja katso ne läpi 
• Kokeile ovatko kellarin yms putket oikeasti tyhjiä 
• Vaikeasti päästävät paikat ovat yleensä piilopaikkoja 

• Muista: jos tutkinnan halutaan olevan huomaamaton, on jokainen esine 
asetettava takaisin paikoilleen. Katso ”ansoja”.  
– Tämä vaatii erityisesti koulutetun etsintäryhmän.  



Perustekniikat: Murtautuminen 

• Murtautuminen taloon tehdään yleensä valokuvausta, 
dokumenttien/esineiden varastamista tai salamurhan valmistelua 
varten 

• Poliisin ja pätevien ammattirikollisten mukaan toimitaan 
seuraavasti: 
– 1) Tieto 

• Keitä asunnossa on? 
• Mitkä ovat heidän tapansa? 

– Milloin yleensä syödään? 
– Milloin he lähtevät ja palaavat? 

• Miten asuntoon päästään huomaamatta ja hiljaa? 
– Käytä nurmikkoa ja pensaita hyväksesi 
– Vältä soraa, teitä, mutaa yms 

• Onko paikassa koiria? Missä kenneli on? 
– Hiljaiset koirat ovat vaarallisia 
– Koirat vaiennetaan myrkyttämällä 

• Missä ovat ikkunat, ovet ja tikapuut? 
 
 



Perustekniikat: Murtautuminen 

– 2) Tiedon hankinta 
• Käytä insideria 

– Palvelija, puutarhuri, talkkari 
– Vaarana poliisikuulustelu 

• Käytä outsideria 
– Putkimies, sähkömies, puuseppä 

• Hätätilanteessa voidaan taloa seurata mutta ulkopuolista aletaan 
epäilemään 48 tunnin kuluttua 

• Tarkista että asukkaat ovat poissa: 
– Soita puhelimella ”väärä soitto” 
– Soita ovikelloa ja kysy keksittyä nimeä 

– 3) Varusteet 
• Nahkahanskat, Pimennetty taskulamppu, Vaate ja rautalanka-

temppu, Lasileikkuri, pari vanhaa sukkaa metalliesineiden 
vaimentamiseksi, valonpeittävää materiaalia ikkunoihin, yms 



Perustekniikat: Murtautuminen 

– 4) Murtautuminen 
• Ryhmän koko: 

– 2 on paras, korkeintaan 3 

• Ovet: 
– Avain paras 

• Ikkunat: 
– Avoin ikkuna paras, ikkunan rikkominen herättää väen 

– 5) Murron jälkeen 
• Yksi mies ikkunassa varmistaa poliisin lähestymisreittiä 
• Yksi mies käy varmistamassa, että pakotie on todella auki, 

tämän jälkeen on ikkunamies toiseen suuntaan 
• Johtaja etsii huoneiston 

– Kommunikointi sovituin käsimerkein tai äänin 

 



Perustekniikat: Murtautuminen 

– 6) Etsintä kohteessa 
• Ennen etsintää järjestetään hidaste (esimerkiksi pöytä oven eteen) takaa-ajajille 
• Etsi systemaattisesti. Aloita yhdestä objektista ja siirry huoneessa yhteen suuntaan. 

Toinen mies voi auttaa pitämällä taskulamppua mutta vain yksi mies etsii, jottei hän 
häiriinny 

– 7) Pakeneminen paikalta  
• Ilman hälytystä: 

– Poistutaan pakoreittiä yksi kerrallaan 
– Kokoontuminen saaliinjakoon toisaalla 

• Hälytyksen tullessa: 
– Hämää takaa-ajajia nauramalla ja puhumalla kuvitteelliselle ystävälle että kyseessä on 

”teekkaripila” 
– Talon ulkopuolella oleva jäsen voi tehdä palohälytyksen aiheuttaakseen harhautuksen 
– Mene vessaan, lukitse ovi ja pakene ikkunasta 
– Käske koiraa, älä juokse pakoon 
– Käytä peitetarinaa jäädessäsi kiinni, hätätilanteessa tapa asukas 

– 8) Pakoauton käyttö 
• Käytä vääriä rekisterikilpiä 
• Pakoauton peitetarina on renkaan paikkaaminen, tällöin nopea lähtö paikalta on 

uskottava 
 



Perustekniikat: Kuulustelu 

• Agentti joutuu urallaan kuulusteltavaksi: 
– 1) Korttelipoliisi, jota kiinnostaa sääntöjen rikkominen 

• Poliisi kysyy paikalla seuraavat kysymykset: 
– Kuka olet? 
– Mistä tulet? 
– Näytä paperit! 
– Mitä teet täällä? 

• Poliisi kysyy asemalla lisäksi seuraavat kysymykset: 
– Mistä tulit tänne? 
– Minne olet menossa? 
– Kenen kanssa puhuit viimeksi? 
– Kerro mistä tulet? Millainen se on? 

• Hyvillä vastauksilla pääsee yleensä vapaaksi heti… 

– 2) Etsivät ja muut ammattilaiset tarttuvat toimeen jos virkapukuisten 
epäilykset heräävät 
• Vaatii hyvät ”paperit” ja hyvän ”tarinan” (alibi) 

– 3) Turvallisuusviranomaiset (GeStaPo, KGB) tarttuvat toimeen jos etsivien 
mielestä tarina ei tunnu täsmäävän! 
• Kuulustelu voi viedä päivästä kuukausiin… 



Perustekniikat: Kuulustelu 

• Kuulustelun suoritus: 
– 1) Ennen kuulustelua 

• Pyritään kokoamaan tietoja kuulusteltavasta 
• Pidätystapa: 

– Nopea ja väkivaltainen aamuyöllä 
– Rutiinipidätys, joka jatkuu kuukausitolkulla 

• Täydellinen henkilökohtainen ja talon etsintä 
• Pehmitys vankilalla ennen kuulustelua (ruoka, uni, vierailut, yms) 

– 2) Kuulustelun aikana 
• Vangin asema mahdollisimman epämukavaksi 

– Valo kasvoille, selkä kuulustelijaan päin, kädet pään päällä, näkee nälkää kuulustelijoiden syödessä, väsyttäminen 
– 2-3 kuulustelijaa (pelotteleva öykkäri  tiukka kuulustelija  hakkaaminen  ystävällinen auttaja) vuorottelevat 

• Kuulustelukikkoja 
– Pitkä hiljaisuus, jotta kuulusteltava sanoo jotain 
– Pitkä hiljaisuus, ja kuulusteltavaa kielletään puhumasta (”mieti kunnolla ja puhu sitten totuus”) 
– Saman kysymyksen toisto hiukan eri sanoilla 
– Rikoksen kuvaus niin että kuulusteltavan rooli on siinä suuri 
– Rikoksen kuvaus niin, että kuulustelija kuvailee tarkasti jotain yksityiskohtia näyttääkseen tietävänsä jo kaiken 
– Viittaus, että kuulusteltavan ystävät ovat pettäneet hänet 
– Viittaus, että kuulusteltava suojelee jotain muuta 
– Kollegan allekirjoitetun tunnustuksen näyttäminen 
– Uhkailu teloituksella 
– Perheellä uhkailu 
– Vangin kidutus toisten mielen murtamiseksi 
– Paperien allekirjoittaminen pitkän kuulustelun päätteeksi 

 

 



Perustekniikat: Kuulustelu 

• Kuulustelusta selviämiseen on muutama keino: 
– 1) Ennen kuulustelua 

• Älä sano mitään jos olet samassa sellissä organisaatiosi väen kanssa, seinillä on korvat… 
• Jos olet samassa sellissä muiden pidätettyjen kanssa, muista että joku voi ilmiantaja… 
• Varo ystävällisiä ”terveydenhoitajia”, jotka tulevat katsomaan ”tarvitsetko jotain”! 
• Seinien peilit voivat olla kaksisuuntaisia 
• Sinua seurataan kuulustelua ennen ja sen jälkeen ja vielä vapautumisen jälkeenkin, vapautus voi olla 

vain kikka… 
• Yritä aina olla puhdas ja esitä olevasi hyvässä kunnossa 

– 2) Kuulustelussa 
• Puhu hitaasti ja selvästi. Älä vastaa helppoihin kysymyksiin nopeasti ja epäröi vaikeiden kysymyksien 

aikana. Pelaa aikaa! 
• Älä ole nokkela! Näyttele olevasi ”normitavis”. Itku ja sankaruus eivät toimi. 
• Vältä vastauksia, jotka johtavat lisäkysymyksiin. 
• Kiellä kaikki mitä et pysty selittämään. Älä muuta tarinaasi kesken kaiken. 
• Lisää koodisana kirjeeseesi tai lausuntoosi jonka annoit kidutettuna. 
• Älä esitä välittäväsi kenestäkään tai olevasti mistään kiinnostunut. 
• Varo ”tyhmiä kuulustelijoita”. He ansoittavat sanan säilät. 
• Älä pelkää kuulustelijaa, joka rehvastelee tietäväsi yhteyksiäsi kotimaahan. Älä tiedä mitään asiasta.  

• Muista: Jos sinua kidutetaan eetterillä/viinalla, niin ala laskemaan itseksesi. Tällöin 
puhut sekaisinkin numeroita… 



Vakoojien hallinta: Motiivit 

• Agentti käyttää hyväkseen paikallisia vakoojia. 
– Tavalliset agentit 

– Yksittäiset henkilöt, joilta voi hankkia 
erityispalveluksia (paperit, rikoksen hautaaminen, 
turvapaikka jne) 

– Informaatiolähteet 

• Agentti toimii vakoojia hankkiessaan seuraavasti: 
– 1) Arvioi kohde ja millainen hän on luonteeltaan 

– 2) Kehitä tarina, joka tukee kohteen motiivia 

– 3) Yritä saada kohde liittymään omasta puolestaan 

 



Vakoojien hallinta: Motiivit 

• Kohteen motiiveja on mm: 
– Isänmaallisuus 
– Uskonto tai politiikka 
– Tarpeet (palkka, tavarat) 
– Viha vihollista kohtaan 
– Seikkailunhalu 

• Toimii varsinkin nuorilla 

– Kohteen motiivia tukee agentin keksimä ”tarina”, joka perustuu usein 
seuraaviin asioihin: 
• Henkilökohtaisen sympatian hyväksikäyttö: naiset ovat tässä hyviä 
• Ahneus: lahjonta toimii moniin, lahjonnan avoimuus on kulttuurisidonnainen asia, 

lahjottu on epäluotettava… 
• Seksi: Avustaminen voidaan tehdä itse (voi johtaa myöhemmin ongelmiin) tai 

hankkimalla ulkopuolinen avustaja 
• Ego: Nuoleskelu tai toisaalta iva voi johtaa toisen toimimaan omin päin koska on ”tärkeä” 
• Snobismi: Aatelisarvoinen avunpyytäjä voi olla tärkeä traditionaalisille suvuille 
• Pelko: Kiristys toimii ja mutta käytetään yleensä vain hätätilanteessa… 

 



Agenttien hallinta: Rekrytointi 

• Agentti tarvitsee vakoilijoita, jotka edelleen tarvitsevat 
vakoilijoita. 

• Vakoiluverkon rakentamisessa on syytä muistaa: 
– Etene hitaasti  

• Turvallisuus tulee AINA ensin 

• Valitun miehen pitää olla oikeasti hyvä koska siitä tulee tärkeä 
avustaja myöhemmin 

– Pidä aloite käsissäsi 
• Muista että ”Walk-in” voi aina olla vihollisen agent provocateur 

– Etsi mies työhön 
• Pidä listaa potentiaalisista kohteista mutta etene työn mukaan 

• Jos mies valitaan työhön, on hänellä yleensä hyvä tarina ja alibi 

 

 

 



Agenttien hallinta: Rekrytointi 

• Rekrytoijan olisi oltava: 
– Osoitettava olevansa ehdottomasti epäilyksien yläpuolella, mieluiten kansallismielinen 
– Maailmanmies 
– Pärjää ulkomaalaisten, ja tuntemattomien kanssa 
– Tehdä koko ajan pieniä palveluksia, jolloin kumpikin puoli tuntee olevansa velkaa toisilleen 

• Vakoojien löytämispaikkoja: 
– Pöytäryhmät, jotka sopivat haluttuun työhön: papit, entiset sotilaat, ammattiliittolaiset, 

ammattikunnat jne 
– Samanmielinen ystäväryhmä 

• Varo niitä jotka mutisevat mieltään liian lujaa 

– Kerää tietoja potentiaalisista kohteista. Kaikki tieto on hyväksi. Selvitä motiivit. 
• Naisten kanssa selvitä henkilökohtaiset suhteet, tunteiden mukaan meneviä EI oteta käyttöön 

– Älä rekrytoi ketään joka kuuluu jo johonkin toiseen organisaatioon ( turvallisuusriski) 
– Varo ammattiagentteja, jotka toimivat monen organisaation laskuun (turvallisuusriski) 

 



Agenttien hallinta: Rekrytointi 

• Lähestyminen: 
– 1) Kohtaaminen 

• Käytä kolmatta puolta kohtaamisen järjestämiseen 
• Yritä saada toinen tuntemaan tehneensä ensimmäinen liike. Huijaa reilusti. 

– 2) Itse asiaan 
• Aina varaa pakotie, jos asia ei etene 
• Ehdotuksien pitäisi tulla kohteen puolelta. Ohjaa keskustelua niin. 
• Tarkkaile kohteen reaktioita. 
• Esitä hypoteettisia kysymyksiä, joihin kohde vastaa konkreettisesti 
• Älä ylimyy itseäsi. Näytä kohteelle kaikki vaarat ja seuraukset. 
• Hänelle pitää jäädä käsitys että me olemme suuri ja tehokas organisaatio. 
• Älä kerro organisaatiosta paljon, hätätilanteessa esitä olevasi vain kuriiri. 

– 3) Initiaatioriitti 
• Jossain kulttuureissa valan vannominen yms voi olla tarvittava ele 
• Kohteelle on jäätävä kuva että hänellä on nyt tärkeitä velvollisuuksia 

– 4) Testaus 
• Ensimmäisen tehtävän pitäisi olla harmiton 
• Tässä vaiheessa agentti katoaa taka-alalle ja linkkinä alkaa toimia kuriiri. 



Vakoojan hallinta: Palkkaus 

• Agentin on hyvä ottaa palkka puheeksi heti alkuun. Isänmaallisuudella voi värvätä 
vakoojan mutta hyvä palkka yleensä kannattaa: 
– Vakoojalle kannattaa asettaa sopiva kuukausipalkka 

• Liian iso joka vähenee lisää katkeruutta 
• ”Palvelusvuosista pitää maksaa” 
• Bonuspalkkaus mahdollinen oikein hyvistä tuloksista 

– Agentin työ on periaatteessa työpaikan managerointia, jossa vakooja on provisiopalkalla elävä 
myyjä 
• Agentin on pyrittävä takaamaan vakoojan elämä ja perhe pidätyksen, vaaran tai sairauden aikana. 

Vakoojalla on siis oikeus ”henkivakuutukseen”. 

– Palkkaus ja menot on pidettävä erillään 
• Menoista voi vaatia selvityksen (mutta muista turvallisuus) 
• Jos vakooja ei hyväksy kuukausipalkkaa on häenn menotilinsä oltava vastaavasti suuri 

– Palkka maksetaan mieluiten käteisenä ja henkilökohtaisesti käteen 
• Älä ota palkkakuittia maksun tekemisestä! 
• Joskus tavara voi olla arvokkaampi kuin raha 
• Älä kerro muille vakoojille mitä toinen saa käteen! 

• Muista: Palkkaerimielisyyksien noustessa agentin on maksettava vakoojalle 
KERRAN ja tehtävä selväksi ettei moista pullikointia sallita! 

 



Vakoojien hallinta: Koulutus 

• Ainakin periaatteessa vakoojille pitäisi antaa 
koulutusta. Koulutuksesta vastaa joko rekrytöijä 
tai kuriiri 
– 1) Turvallisuus: 

• Yhtä työtä varten palkatun vakoojan EI tarvitse opetella 
uutta peitettä mutta jo olemassa olevan peitteen merkitystä 
pitää koko ajan teroittaa. 

– 2) Työn tärkeys: 
• Vakooja saattaa tarvita ammatillistä koulutusta työhönsä 

(esimerkiksi sabotaashi, salamurhat). Tällöin koulutuksen on 
selitettävä käytetty metodi. 

• Muista: Koulutukseen on usein hyvin vähän aikaa! 
 

 



Vakoojien hallinta: Ylennykset 

• Agentin pitää valita ensimmäiset agentit 
nimenomaan heidän johtamiskykyjään 
silmälläpitäen, jotta organisaatio kasvaa 
”orgaanisesti” 

• Muista seuraavat managerointisäännöt: 
– Miestä ei pidä laittaa esimieheksi miehelle, jonka 

kanssa hän on ollut samanarvoinen. Ylennettävä 
kannattaa siirtää toiseen soluun. 

– Peitteen vaatiman ammatin virka-ikä tulee ottaa 
huomioon 

– Tärkeimpienkin vakoojien (johtajien) luotettavuus on 
tarkistettava aika-ajoin 



Vakoojien hallinta: Rangaistukset 

• Agentti määrittelee itse verkkonsa rangaistukset: 
– Agentin pitää tehdä selväksi organisaation kyky suojella lojaaleja ja rangaista pettureita. Tämä 

pitää tehdä tahdikkaasti. 
– Agentin pitää tehdä selväksi organisaation tehokkuus. Tätä tehdään tahdikkaasti olemalla itse 

aina paikalla oikeaan aikaan ja olemalla luotettava ja täyttämällä kaikki tehdyt lupaukset. 
• Valmistaudu huolellisesti ennen vakoojan kohtaamista! 

– Agentin pitää tehdä selväksi että hän odottaa kaikkien töiden tulevan tehdyksi. Näytä 
luottavaiselta ja kehu menestyksekkäitä agentteja. Epäonnen iskiessä on osoitettava sympatiaa 
ja tsempattava vakoojia. 

– Agentin pitää tehdä selväksi että organisaatio tarkkailee sen vakoojien toiminnan tasoa. 
Raportit tarkistetaan ja agentteja seurataan. Mikäli lipsumiset johtuvat ylitöistä tai hermojen 
pettämisestä suositetaan palautekeskustelua ja vakoojalle palkallista lepoa. Tyhmyydestä taas 
joko annetaan tasoa vastaavia tehtäviä tulevaisuudessa tai kerrotaan miehelle että vihollinen 
on hänen jäljillään ja käsketään pitämään matalaa profiilia. 

– Agentin pitää hoitaa vvakoojien petokset. Mikäli tarkistuksessa paljastuu, että mies on petturi, 
pitää hänet joko peloitella (epävarmaa) tai tappaa. Samoin toimitaan, jos mies väittää (tai on) 
vihollisen kiristämä. 

• Muista: Petoksia ehkäistää etukäteen painottamalla organisaation 
häikäilemättömyyttä ja toimintakykyä. Tällöin vakooja ymmärtää, että vaikka hän 
itse tietää vain muutaman miehen tietää organisaatio hänen toimintansa ja voi 
aina tarttua koston kalpaan... 

 



Agenttitoiminnan organisointi 

• Tehokas maanalainen toimintaa vaatii 
organisointia tavoitteesta ja toimintatavasta 
riippuen. Kukin osasto voi olla 1-2 miestä tai 
kokonainen osasto verkon koosta riippuen. 

– 1) Tutustu toiminta-alueeseen:  

• Maantiede, yhteiskuntaryhmät, mielipiteet, tärkeimmät 
mielipidevaikuttajat, vihollinen 

• Toiminta-alueen tilanne vaikuttaa suoraan millaiset 
osastot pystyvät parhaiten toimimaan alueella 

 



Agenttitoiminnan organisointi 

– 2) Suunnittele toiminta-yksiköt ja niiden tarvitsema miesvoima: 
• Operatiiviset yksiköt: 

– Propaganda:  
» Kirjoittajia, runoilijoita, taiteilijoita, kustantajia... 

– Passiivinen vastarinta ja vähäinen sabotaashi:  
» ”Suuret massat” 

– Sabotaashi: 
» Hyvin koulutettuja ryhmiä, kaadereita, insinöörejä... 

– Puolisotilaalliset joukot: 
» Ammattisotilaita 

• Tukiyksiköt: 
– Organisaation sisäinen viestintä: 

» Kuriirit 
» Kohtauspaikat (”Boites-aux-letters”) 
» Turvatalot 

– Turvallisuus: 
– Vastaanotto: 
– Varastointi ja jakelu: 
– Kuljetus: 



Agenttitoiminnan organisointi 

• Tukiyksiköt: 
– Organisaation sisäinen viestintä: 

» Kuriirit 
• Ihmisiä joilla on oikeus liikkua paljon: liikemiehiä, rekkakuskeja, rautatieläisiä 

» Kohtauspaikat (”Boites-aux-letters”) 
• Ihmisiä, jotka huolehtivat ihmisten kohtaamispaikoistya kuten kahviloista, 

baareista, kioskeista, joita käytetään kirjelaatikoina 
» Viestien vastaanottajia 

• Ihmisiä, joille tulee koko ajan suuria määriä yhteydenottoja, esimerkiksi 
liikemiehet 

– Turvallisuus: Vastaavat vastavakoilun vastaisista toimista, tarkkailee omia vakoojia, ja 
organisaatiota. 

– Vastaanotto: Huolehtivat ulkomailta tulevien tarvikkeiden vastaanototosta. Maanviljelijöitä, 
kalastajia, liikemiehiä. Täytyy olla lupa liikkua öisin. 

– Varastointi ja jakelu: Seppiä, raksafirmoja, puuseppiä, pappeja ja maanviljelijöitä. Varastoivat 
tarvikkeita suuriakin operaatioita varten. 

– Kuljetus:  Lupa kuljettaa tavaraa: maanviljelijöitä, kuskeja yms.  
– Rahanhallinta:  Reskontra, pankkiirit, kirjanpitäjät jne. Vastaavat palkanmaksusta! 
– Värväys: Voi tulla tarpeeseen, jos organisaatiosta tulee niin iso, että se tarvitsee oman osaston 

tähän. 
– Lääkintä: Lääkärit ja sairaalat ovat tarpeellisia erityisesti puolisotilaallisille joukoille 
– Hätäryhmä: Turvatalojen, pakoreittien ja piilopaikkojen rakentaminen ja järjestelyt. Erittäi 

salainen toiminta. 

 



Agenttitoiminnan organisointi 

• 3) Muodosta sisäpiiri 

– Toiminta alkaa sisäpiirin värväämisellä. Kukin 
sisäpiirin vakooja vastaa 1-N osastosta.  

– Organisatio tehdään usein vain yhtä tarkoitusta 
varten. Tällöin pieni koko on parempi. 

– Muista: Muodosta aina sisäpiiri! 



Agenttitoiminnan organisointi 

• Organisaation toiminnan kaksi ongelmaa ovat turvallisuus ja tehokkuus. 
Turvallisuutta voi aina höllentää mutta jo höllää turvallisuutta on vaikeaa 
parantaa! Pyri aina turbvallisuuteen. 
– Organisaatio ei saa olla liian suuri. Varsinkin propaganda ja passiivinen 

vastarinta voidaan ulkoistaa. 
– Johtajan pitäisi käsitellä 4-6 alaista, jotka ovat hänen sisäpiirinsä. 
– Kukin ryhmä värvää normaalisti omat jäsenensä. Johtaja hyväksyy jäsenet. 
– Kullakin ryhmällä pitää olla selkeä tehtävä ja pysyä siinä. 
– Johtajan pitää miettiä pienin tarvittava määrä yhteyksiä ryhmien välillä ja 

kieltää muu yhteydenpito. 
– Yksittäisellä vakoojalla pitää olla minimäärä tietoa muista vakoojista sekä 

yleensä organisaatiosta. 
– Miesvoimaa on oltava reservissä aukkojen täyttämiseen tappioiden tullessa. 
– Käytä kuriireja viestintätekniikkoina! 

 
 



Agenttitoiminnan organisointi: Kuriirit 

• Kukin agentti ja vakooja on linkitetty muihin ”cut-out” 
(kuriirin) välityksellä. 
– On vaarallista, jos tiedetään tärkeiden vakoojien tapaavan 
– Vakooja saattaa haluta pysyä anonyyminä toiselle vakoojalle 
– Kuriiri estää huhujen ja epäilyksien liikkuminen tehokkaasti 
– Toisaalta alaiset saattavat tuntea epäluuloa, koska eivät tapaa 

”johtajaa” 

• Kuriiri tarvitsee peitteen 
– Kuriirin on pystyttävä katoamaan nopeasti, jotta poliisi ei pysy 

jäljillä 
– Kuriirin on pystyttävä kohtaamaan linkin päässä olevat agentit. 

• Taksikuski, tarjoilija, postinkantaja, pappi, lakimies, lääkäri, 
pankinjohtaja... 
 



Agenttitoiminnan organisointi: Solut 

• Turvallisuuden vuoksi organisaatio jaetaan soluihin. 
– Solun tehtävänä on rekrytöidä muita soluja.  

• 1) Yksi solun jäsen pyrkii värväämään jonkun, joka puolestaan 
alkaa kokoamaan uutta solua... 
– Käytetään kun solun kautta kulkevat viestit eivät ole aikakriittisiä, esim 

propaganda.  

• 2) Vaihtoehtoisesti yksi mies värvää useamman miehen uusiksi 
soluiksi, vähentää turvallisuutta 
– Käytetään kun tiedon pitää siirtyä nopeasti läpi ketjun, esimerkiksi 

sissitoiminta. 

– Solun kontrollointi: 
• Agentti valvoo koko toimintaa ja määrää kaiken 
• Solut eivät ole hierarkisia. Käskyt yksinkertaisesti välitetään solulle, 

joka tekee jotain. 
• Kilpailun estämiseksi solujen värväystoimintaa voidaan rajoittaa 

 
 



Agenttitoiminnan organisointi: Solut 

– Sisäinen työjärjestys 
• Solussa ei saa olla kuin 3-8 henkeä 
• Jokaisella solun jäsenellä on tehtävä solun sisällä.  

– Tyypillisesti yksi tehtävä on varusteiden varastointi 
– Tämän lisäksi heidän on koottava hyödyllistä tietoa ja ylläpidettävä turvallisuutta. 

• Turvallisuuden ollessa mahdollisesti uhattuna (jäsen on kadonnut) solu 
ilmoittaa asiasta ketjua pitkin yläs ja alas. 

– Hätätilanteet: 
• Soluketjun katkeamisen varalta noudatetaan seuraavia ohjeita: 

– Kaikilla soluilla on toimintaohjeet kuriiriyhteyden katkettua. 
– Viimeiseksi värvätty solu on linkitetty kaikkien solujen organisoijaan, jolloin ketjun 

katkettua yhteys silti toimii toista kautta. 
– Hätäosoitteet ilmoitetaan salaisesti julkisesti (esimerkiksi sanomalehden 

henkilökohtaistapalstalla) 

• Muista: Solu on hidas liikkeinen! 
• Muista: Solu sopii parhaiten yhteen yksinkertaiseen jatkuvaan 

toimintaan, sekä jäsenien värväämiseen tulevaan ”maanalaiseen 
sotaan”. 



Agenttitoiminnan organisointi: Solut 

• Solun huoneentaulu: 
– Jokaisen jäsenen on saatava koulutusta turvallisuussääntöihin! 
– Jokaisella jäsenellä on oma tehtävä. Yli-innokkaita pitää varoa, koska he eivät 

välttämättä sovi mihin haluavat. 
– Kukaan ei saa tietää enempää organisaatiosta kuin hänelle on pakko kertoa. 
– Jokainen jäsen käyttää taiteilijanimeä, etunimi sopii pieneen ryhmään, 

numero, suureen ryhmään. Numerot eivät saa olla peräkkäisiä. 
– Solun jäsen ei kanna asetta ellei hän ole tilanteessa johon hänellä ei ole 

peitetarinaa 
– Kukaan ei saa ottaa yhteyttä toiseen organisaatioon ilman lupaa 
– Jokainen epäilyttävä tapahtuma on raportoitava heti 
– Jokaisen jäsenen on toimittava hätätilanteessa: 

• Miten muita varoitetaan? 
• Keitä hänen on varoitettava? 
• Minne mennä piiloon? 
• Kehin kontakteihin ja kuriireihin hänen täytyy katkaista siteensä? 
• Miten kontakti luodaan uudelleen? 



Agenttitoiminnan organisointi: Johtaja 

• Solun toiminnan lamaannuttua on johtajan myös 
reagoitava: 
– Päätettävä keihin kaikkiin soluihin, kuriireihin, suunnitelmiin ja 

paikkoihin asia koskee 
– Varoitettava kontakteja, jotta he toteuttavat omat 

hätäsuunnitelmansa 
– Lykättävä tai lopetettava kokonaan asiaan sotkeutuneita 

toimintoja 
– Puhdistettava paikat, joihin asia koskee (tuhottava 

todistusaineisto) 
– Lähetettävä viesti koko verkon johtajalle (ja ulkomaille) 
– Otettava selvää ketkä on pidätetty ja miksi ja onko hän puhunut 
– Autettava kiinnijäänyttä vakoojaa pakenemaan jos mahdollista 



Agenttitoiminnan organisointi: Paikat 

• Kiinteiden paikkojen käyttö tukikohtana aiheuttaa 
omat ongelmansa: 

– Pysyvää esikuntaa ei saa luoda ennen kuin verkko on 
organsoitu 

– Aluksi samoja paikkoja pitää käyttää mahdollisimman 
vähän. 

– Toimintapaikka tulee tärkeäksi kun verkon toiminta 
laajenee niin suureksi ettei sitä voi enää johtaa ilman 
papereita 

– Paikkojen on oltava myös hajautettu turvallisuussyistä 



Agenttitoiminnan organisointi: Paikat 

• Maaseudulla tukikohta on eristäytynyt rakennus (esimerkiksi piilopirtti, 
metsästysmaja tai hiihtomaja) ja kaupungissa se on yksityisasunto tai joku yritys. 

• Paikka vaatii seuraavat asiat: 
– Paikka ei saa olla niin vaikeapääsyinen, että vieraat herättävät huomiota kysymällä tietä tai 

vaikuttavat olevan alueelle kuulumattomia pukeutumisellaan. 
– Paikan on säilytettävä entinen ulkomuotonsa ja peitteen rakentaminen on jatkuvaa. 

Avoinnaoloajat ovat samat, laskut maksetaan ajoissa ja oikea liiketoiminta jatkuu... 
– Paikan on oltava peite sinne saapuneille vakoojille. Vierailla täytyy olla ”oikea” syy tulla 

paikalle. 
– Paikan on sovittava toimintaan: 

• Sinne täytyy voida piilottaa ihmisiä ja varusteita 
• Pakoreittejä on oltava saatavilla 
• Vihollisen tähystyksen on oltava vaikeaa 

• Yrityksillä on yleensä kolme turvallisuustasoa ulkopuolisille: 
– ”julkinen” kauppa, jonne mm poliisin vakoilijat voivat tulla nuuskimaan 
– ”yksityistä palvelua” tarjoava liike, jossa varjostus on vaikeaa/mahdotonta (räätäli, lääkäri yms) 
– ”yksitöinen toimisto”, johon vain rajoitettu joukko asiakkaita voi tulla. Tälläisiin tiloihin 

asetetaan asiapaperit yms. Esimerkiksi asianajaja voi tehdä näin ja toimia samalla 
postilaatikkona ja kuriirina. 



Agenttitoiminnan organisointi: Paikat 

• Muistisääntöjä: 
– Agentin täytyy aina kyetä katsomaan onko hänen huoneeseensa murtauduttu. 

Käytä ansoja! 
– Laitonta materiaalia ei saa pitää missään tilassa. Kaikki mitä ei enää tarvita 

tulee hävittää. Aseet ja ammukset yms piilotetaan maaseudulle 
erikoiskätköihin. 

– Piilopaikkoja järjestettäessä pysyvät piilopaikat pitäisi olla vaikeasti 
lähestyttäviä (esim maahan kaivaminen), hätäpiiloihin siirretään poliisin 
etsinnän ajaksi raskauttava materiaali 

– Liian vaarallinen materiaali pitää pystyä tuhoamaan yllätyksen tullessa. Muista 
että paperi palaa hitaasti... 

– Paikassa pitäisi aina olla vartija ja hälytysmerkit (vaara ja vaara ohi) sopia 
etukäteen ja opettaa kaikille. 
• Esim tietyn värinen vaate 

– Tiloista poistuvia omia vakoojia pitäisi seurata, jotta voidaan selvittää 
seurataanko heitä. 

– Vaihtoehtoinen toimintapaikka pitäisi aina olla selvillä 
– Maksa laskut ja verot yms ettei tule yllätyksiä! 



Viestintä 

• Kaikki toiminta, tiedot ja käskyt, vaativat viestintää. Tämä 
merkitsee useinmiten henkilökohtaisia tapaamisia. 

• Vakoojan ja ulkopuolisen välillä: 
– Älä mene jos epäilet yhtään mitään 
– Älä suostu ulkopuolisen ehdottamaan paikkaan, aikaan tai 

päivään 
• 1) Käske ulkopuolista siirtymään toiseen paikkaan kuriirin avustuksella 
• 2) Kohtaa ulkopuolinen tämän liikkuessa kohtauspaikkaa ja siirtykää 

johonkin ihan muuhun paikkaan 

– Lähetä joku tiedustelemaan kohtauspaikka etukäteen 
– Järjestä joku seuraamaan sinua 
– Tee itsellesi varmuudeksi vielä yksi ruumiintarkastus ennen 

menoa tapaamiseen 
 

 

 



Viestintä 

• Toistensa tuntevien agenttien välillä 
– Peite: 

• ”chance meeting” 
• ”on purpose” 

– Kohtauspaikka: 
• Huonoja: rautatieasemat, julkiset tilat, hotellit, bordellit, jonot, 

postirakennukset 
• Parempi: pieni hotelli, ravintola, baari, kahvila 
• Paras: katu, puisto, kirkko, hautausmaa, sauna, uimala, museo, 

taidegalleria, yksityisasunto, liikehuoneisto, ”nuorison suosikkipaikka”, 
tanssilava 

– Viestien vaihto: 
• Ei kikkailua, jos viestin voi vaihtaa huomaamatta (esim WC) 
• Kikkailu esim sanomalehdellä, salkulla jne 
• Ilmoita elekielellä että viesti on siirtynyt 

 



Viestintä 

• Seuraavilla tekniikoilla voi varmistaa kohtauspaikan: 
– Lähetä joku viaton ensiksi kohtauspaikalle 
– Lähetä kohtauspaikan ja ajan tiedot erikseen ja eri menetelmillä 
– Käytä vaaramerkkejä (esim hansikkaat kädessä: vaara) 
– Järjestä vaihtoehtoinen kohtauspaikka onnettomuuden varalta  
– Tule oikeaan aikaan! 
– Varo mikrofoneja 
– Kohtauksen on oltava lyhyt 
– Varo varjostusta, kohtaaminen pimennyksen aikana jos 

mahdollista 
– Vaihda kohtauspaikkoja usein 

 



Viestintä 

• Kahden vakoojan välillä, jotka eivät tunne 
toisiaan 

– Peite: ”chance meeting” 

– Kuvaus: Tarkka kuvaus asusta 

– Salasana: banaali mutta viaton lause, joka on lyhyt 
ja puhutaan selvästi. Täytyy tulla luonnollisesti ja 
vastaa heti.  



Viestintä 

• Jossain vaiheessa johtajan on otettava yhteyttä muihin johtajiin ja 
verkkoihin 
– Posti: yksinkertainen mutta uhkana sensuuri 

• Käytä näkymätöntä mustetta tai peitettyä kieltä. 
• Lähettäjän osoitteeksi voi panna vaikkapa yhteistoimintamiehen.  
• Vältä vesileimoja yms merkkejä 
• Käytä organisaation antamaa peitenimeä 
• Pudota posti aina eri postilaatikoihin 

– Boltes-aux-lettres: Kuriirit jättävät näille ihmisille (postilaatikoille) viestinsä. 
Usein kahvila, lehtikioski yms. 
• Kuriiri täytyy värvätä muttei tarvitse tietää järjestöstä 
• Viesti olisi pudotettava salaa (esin sanomalehti, kuitti, vaihtoraha) 
• Vaihtoehtoinen peite (musta pörssi) hätätilanteeseen 
• Postilaatikko tyhjennettävä nopeasti! 

– ”kuollut” Boltes-aux-letters (dead drop) (vessanpönttö, aukko  seinässä yms): 
• Ei riskiä viestinviejästä. 
• Ei varoitusta, jos viesti löydetään 
• Peitetarina löytämiselle vaikea. 



Viestintä 

• Jossain vaiheessa johtajan on otettava yhteyttä muihin johtajiin ja verkkoihin 
– Kuriiri: Vitesti ohittaa sensuurin kulkemalla suullisesti tai käsin. Hidas mutta varma ja viesti voidaan tuhota 

hätätilanteessa. Kiinnijäänyt kuriiri voi paljastaa useita soluja. 
• Hyvä peite ja etukäteen mietitty reitti 
• Viesti on parasta opetella ulkoa tai helposti tuhottavalle paperille. 

– Kuriiri ei saa tietää koodia 
– Kuriirilla ei saa olla suoraa kontaksia soluihin (jos mahdollista) 
– Yhdistetään usein ”postilaatikkoihin”. 

– ”kuollut” Kuriiri (dead drop): Viesti voidaan piilottaa ajoneuvoon tai matkatavaroihin. 
– Sähke: Helppo ja nopea, mutta sensuroidaan. Lähettäjän on identifioitava itsensä. Jättää paperijäljen.  

• Koodilla on oltava hyvä peite. 
• Käytä vastaanottajaa kuriirina.  
• Vastaanottajan statuksen on oltava sellainen että hän ottaa vastaan sähkeitä. 

– Puhelin: Nopea tapa, yleensä kuunnellaan. Käytä puhelinkoppeja, yleensä käytetään kohtaamisten 
järjestämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen. 

– Lehti-ilmoitus: Nopea ja saavuttaa suuren joukon helposti. Vastaanottajan löytäminen käytännössä 
mahdotonta. Käytetään yleensä joko toiminnan aloitusmerkin tai varoituksen lähettämiseen. 

• Kadonneet esineet ilmoitus on aina viaton. 
• Mainokset vaativat oikean yrityksen. 
• Muista: Sensuuri lukee aina lehdet 
• Viestin lähettäjän identiteetti on yleensä viranomaisten tiedossa. 

 



Viestintä 

• Kerätyt tiedot on lähetettävä kotimaahan: 
– 1) Radio: paikallistaminen aina vaarana! Vaatii ammattilaisen. 
– 2) Kuriiri: Hidas mutta turvallinen. Käyttää dead droppeja paljon. 

Kuriireja liikkuu paljon neutraaleissa maissa liikuttaessa. 
– 3) ”viaton” kirje: Hidas, käytetään agentin osoitteen välitykseen, jos 

hän on erossa organisaatiossa. Lähettäjän identiteetin piilottaminen 
tärkeää. Vältä pommittamista samaan osoitteeseen. 

– 4) Puhelinsoitto neutraaliin maahan: Vaatii erittäin hyvän peitteen. 
Koodin käyttö paljastaa kaiken. Sopii vain kohtaamisten järjestämiseen 
ja osoitteen välittämiseen. 

– 5) Mainos lehdessä: Vihollismaan lehdet ovat luettavissa viikossa  
– 6) Diplomaattiposti: Turvallinen mutta suurlähetystöä aina seurataan... 
– 7) Kirjekyyhky: käytetään ilmoittamaan turvallisesta saapumisesta. 

Nopein keino radion jälkeen. Vaikea ylläpitää, ei toimi sumussa eikä 
pimeydessä. 



Turvallisuus 

• Radion käytössä muistettavaa: 
– Radioita pitäisi olla monta ja piilotettuina hajautetusti 
– Vihollinen tarkkailee myös ilmasta (antennit)! 
– Radiota pitäisi käyttää mieluiten asuttamattomalla 

alueella (metsiköt, maaseutu) 
– Piilotetun radion luo mentäessä täytyy aina olla hyvä 

syy liikkua alueella (myös naapurien mielestä) 
– Lähetettäessä radiolla talossa täytyy olla vahti 

• Hälytys ja kaikki kunnossa merkit sovittava etukäteen 
• Paikalla ei saa olla vieraita lähetettäessä 

– Talosta lähetettäessä poistumisreittejä on oltava 
ainakin kaksi 
 
 



Turvallisuus 

• Radisti on tärkein tapa lähettää tietoja sodan 
aikana. Seuraavat vinkit pidentävät ikää: 
– Täytyy olla siviilityössä, jossa voi huomaamattomasti 

olla yhteydessä  erilaisissa sosiaalisissa asemissa 
olevien kanssa 

– Radistin on aina oltava linkin päässä muusta solusta 

– Radisti EI saa tehdä mitään muuta (innokkuudesta 
riippumatta) eikä saa tuntea muita solun jäseniä 

– Ei saa ikinä kantaa asetta 

– Ilmoitettava epäilyksistään HETI! 

 



Tihutyöt 

• ”Passiivisen vastarinnan” tihutyöt perustuvat 
taloudelliseen sodankäyntiin: 

– Helppoa, ei vaadi erikoiskoulutusta 

– Vaaraton, mahdotonta löytää tai peite on täydellinen 

– Tuskin aiheuttaa vaaraa ja vastatoimenpiteitä 
väestölle 

– Suuret määrät ihmisiä voivat tehdä niitä 

• Kun moni tekee koko ajan pientä pahaa niin 
lopputulos on suuri! 

 



Tihutyöt 

• Sabotointia teollisuushallissa: 
– Vaati kirjallisia ohjeita 
– Kysy tarpeettomia lisäkysymyksiä 
– Tee tarpeettomia tarkistuksia 
– Hylkää kaikki mikä ei ole täydellistä 
– Tee työsi oikein hyvin mutta hitaasti 
– Vaadi liian hyvää laatua 
– Tee työsi liian täydellisesti 
– Älä ymmärrä ohjeita äläkä anna kunnon ohjeita 

• Sabotointia hallinnossa: 
– Älä ymmärrä sääntöjä 
– Täytä lomakkeet väärin 
– Tee tarpeettomia lisäselvityksiä 
– Ole aivan liian kohtelia 
– Pitkitä kirjeenvaihtoa 
– Ilmianna epäluotettavina yhteistoimintamiehiä 
– Raportoi kuvitelluista vakoojista 
– Raportoi kuvitellusta ”vihollistominnasta” 

 



Tihutyöt 

• Suuren luokan sabotaashi perustuu ennakkoon 
koottuihin maaliluetteloihin, joita tuhotaan 
ylhäältä annettujen prioriteettien mukaan 

– Yleiset toiminta ohjeet 

– Tärkeys vihollisen toiminnalle 

– Haavoittuvuus 

– Käytettävissä olevast resurssit 

– Vaikutus paikallisen väestön mielialoihin 

– Ajoitus 



Tihutyöt 

• Hyökkäyksen suunnittelussa pitää otta huomioon ainakin: 
– Kuinka vaarallinen organisaatiomme turvallisuudelle? Voiko sabotaashi näyttää onnettomuudelta? Miten 

vetäydytään paikalta? Miten toimitaan jälkimainingeissa? 
– Vartijat: kuinka valppaita? Voiko bluffata tai lahjoa? Poliiseja vai sotilaita? 
– Muurit ja aidat: voiko yli mennä tikkailla? 
– Sisäänpääsyt: Kuinka hyvin suojattu? 
– Lähestyminen: Onko lähestyminen suojainen? 
– Ympäröivä alue: Onko siellä piilopaikkoja? 
– Kuun vaihe: kuinka pimeää? 
– Sää: Auttaisiko huono sää? 
– Juhlapäivät: Onko turvallisuus tällöin vähäisempi? 
– Päivä: Milloin sabotaashi olisi tehokkain? 
– Kellonaika: Mikä kellonaika olisi paras? 
– Vierailijat: Kuka pääsee vierailemaan alueella? 
– Kulkuluvat: Voiko ne väärentää, varastaa tai lainata? 
– Työntekijöiden käyttö: Voiko vakoojan soluttaa alueelle? 
– Työntekijöiden luotettavuus: Voiko heidät käännyttää? 
– Yleisimmät onnettomuudet: Voiko sellaisen aiheuttaa ”auttamalla”? 
– Pullonkaulat: Missä sabotaashi on tehokkain? 
– Mahdollisuus tuleen, tulvaan vesivahinkoihin? 
– Voiko omat lentokoneet ohjata maaliin? 
– Voiko verkosto käyttää kotimaan lisätukea? 



Sabotaashioperaatiokäsky 

• Agenteille ja vakoojille toimitettavat sabotaashioperaation käskyt seuraavat tavallista sotilaskaavaa (tässä Iso-Britannia 2MM) 
– Information 

• Relative to target 
• Relative to own forces 

– Intention 
– Method 

• Sabotage weapons 
• Sabotage or appear accident? 
• Circumvention of security means at target 
• Approach to target 
• Retreat from target 
• Arms, type, method to be used? 
• Day, time, duration 

– Administration 
• Cover story for each operator 
• Identity of leaders and contacts 
• Supplies of arms 
• Treatment of casualties 
• Transport, if any. 
• Passes 
• Clothes search before operation 
• Synchronization of watches 
• Dispersal arrangements, after operation complete 

– Inter-communication 
• Passwords or recognition signal 
• Action signal 
• Cancellation signal’General warning 
• Individual danger sign 
• Other means of communication 
• Location of leader(s) during operation 



Kohdealueelle saapuminen 

• Viimeinen tarkistus ennen kohdealueelle menoa: 
– Tutki omaa ruumistasi, vastaako se peitettä? 

• Onko käsiesi, jalkojesi, kynsiesi kunto sama kuin peitteellä? 
• Pese nikotiinitahrat käsistäsi (jos kohdealueella savukkeet ovat säännösteltyjä) 

– Tutki omat vaatteesi: 
• Vaatteiden leikkaus ja laatu 
• Sopivasti kuluneet? 
• Vaihda pesumerkinnät ja valmistajatiedot... 
• Kenkien kunto ja tyyli 

– Tutki omat taskusi: 
• Mitä oikeasti peitteesi kantaa mukanansa? 

– Sopiiko käytöksesi peitteeseesi? 

• Muista että paperisi ovat erinomaisesti väärennetyt, eivät oikeat! 
 



Kohdealueelle saapuminen 

• Tarkista varusteesi: 
• Kartta 
• Kompassi ja taskulamppu 
• Lapio (välttämätön laskuvarjon ja varusteiden maahan kaivamiseen) 
• Matkalaukku (huomaamaton väri) 
• Rahaa (älä unohda ottaa mukaan myös vaihtorahaa!) 
• Ruokaa 
• Tehtävän mukainen varustus pakattuna alumiinisäiliöön 

– Tarkista aseesi: 
• Peite ei toimi jos hyppäät laskuvarjolla mutta tarvitsetko asetta sen 

jälkeen? 
• Tarvitsetko jonkun muun aseen, nyrkkirauta, raskas keppi jne... 

– Lääkkeet: 
• Benzeriiniä?  
• Entä käärmeenpuremanlääkkeet? 

 



Kohdealueelle saapuminen 

• Tämän jälkeen siirrytään alueelle 
lentokoneella (tai sukellusvene, vene yms) 

– Lähestyminen esim oman pommikonevirran 
mukana ja luikahdetaan muodosta sopivassa 
paikassa... 

– Yleensä tehdään lentokoneen melun vuoksi useita 
”valepudotuslentoja” toisille alueille jolloin 
alhaalla ei voida tietää mihin pudotus sitten 
oikeasti tehtiin (jos tehtiin). 

 

 



Ensimmäiset päiväsi 

• Tyypillisesti ensimmäiset päivät menevät liikkumisessa pois 
pudotusalueelta toiminta-alueelle 
– Liiku päivisin, jolloin pysäyttäminen on ”rutiiniasia” 
– Liiku 1-2 hengen ryhmässä 
– Yöllä liikkuu vain viranomaisia ja heidän avustajiaan (piiloudu tällöin) 
– Liiku ruuhkatunteina muun liikenteen seassa 
– Vältä pitkiä junamatkoja, liiku lyhyin pyrähdyksittäin maaseutuasemien kautta 
– Älä maleksi päivisin ollessasi kaupungissa. Ole tekevinäsi jotain. 
– Mikäli näen omien ilmatoimintaa, piiloudu. 
– Älä kanna matkalaukkua paitsi peitteesi niin vaatiessa 

• Peite: 
– Mieti peite valmiiksi liikkuessasi pudotusalueelta poispäin tai kohti kaupunkia 
– Tarkista juna-aikataulut yms jotta ne sopivat peitteeseen 

• Vältä viranomaisten kohtaamista: 
– Lähesty kysymyksellä – älä yritä ”mennä pakoon” 

• Tarkkaile ympäristöäsi tietääksesi onko tilanne muuttunut briefauksesta 
 



Ensimmäiset päiväsi 

• Hyvällä säkällä vastassa on vastarintaliike... 
• Mikäli hyppyä ei ole kukaan vastassa mutta käytössä on 

kontaktiosoite, toimitaan seuraavasti: 
– Älä luota osoitteeseen, seuraa annettua kuvausta 
– Tarkista että kontakti on todella annetussa osoitteessa eikä 

häntä seurata/ole käännytetty 
– Kertaa ja mieti peitetarina käynnillesi. Älä leiki että tunnet 

miehen jos et tunne. 
– Valitse kohtaamisaika huolellisesti, älä paljasta itseäsi 

muille perheenjäsenille paitsi peitettä käyttäen 
– Älä ota yhteyttä sukulaisiisi! 
– Älä vastaanota viestejä paikallisilta missään tapauksessa! 



Ensimmäiset viikkosi 

• Löydettyäsi kontaksin toimitaan seuraavasti: 

– Älä tee mitään kumouksellista toimintaa 

– Rakenna peitettäsi: työ, lähihistoria. Toimintasi on 
tuettava ja rakennettava peitettä. 

– Tarkista nykyisin käytetyt dokumentit ja luvat 

– Ilmoittaudu pysyväksi asukkaaksi viranomaisille 

– Tarkista minne tarvikepudotuksia voidaan tehdä 
lähialueella 

– Aloita alueen tutkiminen... 



Propaganda 

• Propagandaa tehdään maanalaisessa sodassa 
jatkuvasti. Sillä voi olla kaksi tavoitetta: 

– 1) Luoda haluttu mielenlaatu ja ajatusmaailma. 

– 2) Luoda haluttu toiminta. 

• Propagandan pitäisi pystyä vähintään 
ensimmäiseen mutta mieluiten myös toiseen 
tavoitteeseen.  

• Propaganda on jatkuvaa toimintaa! 



Propaganda 

• Poliittinen propaganda perustuu poliittiseen 
tilanteeseen, joka on yleensä sekava sotatilanteessa.  
– Uudet ajatukset ja mallit leviävät ja kaikki esittävät kilpaa 

omia ajatustapojaan... 

• Propagandan onnistuminen löytyy sopivan 
yhteiskuntaryhmän (puolue, ammatti, uskonto, ikä, 
sukupuoli, talous, kansallisuus) löytämiseen.  
– Menestyksekäs propaganda perustuu aina totuuteen, 

joten sen on vastattava kansan mielipiteisiin. 
– Maanalainen toiminta keskittyy tilanteen seuraamiseen ja 

ihmisten mielipiteiden seuraamiseen paikallisella tasolla. 
– Suunnataan haluttuun joukkoon, joka käännetään 

nimenomaan heille luodulla viestillä haluttuun suuntaan. 
 



Propaganda 

• Ihmisten oikeiden mielipiteiden urkintaan on monia 
keinoja: 
– Katugallup ei yleensä ole kovin tarkka, virhemarginaali on 10-

20% mutta se riittää toiminnan aloittamiseen 
– Älä keskity puheisiin vaan seuraa oikeita tekoja 

• Kuka puhuu miehittäjän kanssa? 
• Kuka levittää propagandalehtisiä? 
• Kuka tekee pieniä liikkeitä vastustaakseen miehittäjää? 
• Kuka seuraa meidän/miehittäjän uutisia? 

• Varo jäämästä kiinni! 
– Vältä ”hypoteettisiä” kysymyksiä 
– Älä usko epäselviä mielipiteitä 
– Älä yritä pakottaa ihmisiä kertomaan mielipiteitään! 
– Muista: Älä kysele mitään vaan seuraa katua... 

 



Propaganda 

• Propaganda on mainostusta: 
– Perustuu hyvään kirjoittamiseen ja syviin tunteisiin. Tämä ei kuitenkaan saa näkyä läpi! 
– Propagandan on näytettävä spontaanilta! 

• Propaganda on yksinkertaista: 
– Lehtisessä on oltava yksi vain yleisidea 
– Yleisideaa tuetaan loogisesti siihen liittyvillä tuki-ideoilla (jotka myös linkitetään loogisesti toisiinsa). 
– Kielen on oltava nasevaa, kansanomaista ja iskevää 

• Propaganda on kouriintuntuvaa: 
– Vältä abstrakteja sanoja, kuten ”demokratia”, ”isänmaallisuus”, ”vapaus” joilla ei ole vastinetta todellisuudessa. 
– Käytä tunteisiin vetoavia sanoja: ”nälkä”  ”tyhjät vatsat” 
– Käytä kansallisromanttisia teemoja: ”Hollannin kansa, joka ennen kasvatti tulppaaneja lyö nyt veitsellä saksalaisia selkään!” 
– Korosta vihollisen tappioita verisin sanakääntein: ”Saksalaisten ruumispino kasvaa kasvamistaan Venäjän aroilla!” 
– Propagandan on sevottava sekä itsekkäisiin että epäitsekkäisiin teemoihin: ”Saksalaiset ovat vieneet karjanne!” sekä ”Saksalaiset 

orjuuttavat koko Ranskan!” 

• Propaganda toistaa sanomaansa: 
– Jatkuva propaganda  lisää todennäköisyyttä että laajempi joukko kuulee sen 

• Propagandan on aina vaadittava toimintaa: 
– Proapgandan tavoite sodassa on nimenomaan saada aikaan toimintaa 
– Propaganda lakkaa olemasta tehokasta jos se ei ”johda mihinkään”. Toimintaan johtava propaganda muistetaan ja se tuntuu 

oikealta (totuudelta), koska sen on nähty tapahtuneen. 
 



Propagandan käytännön toteutus 

• Vastaa seuraaviin kysymyksiin ennen lentolehtisen kirjoittamista: 
– Mitä yleistä ideaa yritän kertoa? 
– Kenelle yritän suunnata sen? 
– Missä levitän viestiäni? 
– Milloin viestini on tomitettava? (uutisarvo? Vuodenajat? Vuosipäivä?) 
– Ketä vastaan viestini on suunnattu? 
– Keneltä viestini tulee? 

• Viestisi on tehtävä kolme asiaa: 
– Vakuutettava kohde että heidän pitäisi tehdä toiminta. 
– Vakuutettava kohde että he pystyvät tekemään toiminnan. 
– Vakuutettava kohde että toiminta on henkilökohtaisen riskin arvoinen. 

• Vakuuttaminen vaatii tyypillisesti seuraavat elementit: 
– Mielialan tai vääryyden ilmaisu 
– Toiveikas viesti 
– Pyyntö liittyä toimintaan 



Propagandan painatus 

• Propagandalehtiset voidaan tehdä: 
– 1) Painattamalla: 

• Vaatii ammatilaisapua. 
• Helppoa jos painokoneen henkilöstö on omalla puolella.  

– 2) Kopioimalla: 
• Turvallista mutta ”vähemmän virallinen” kuin painatettu 

lehtinen.  
• Mahdotonta jäljittää kopiokoneeseen (voi ”lainata” toisen 

konetta). 

– 3) Konekirjoittamalla:  
• Voidaan jäljittää kirjoituskoneeseen.  
• Käytä siksi aina yhtä kirjoituskonetta ainoastaan 

kumoukselliseen työhön ja piilota se muutoin. 
 



Propagandan Levitys 

• Seuraavia keinoja käytetään usein: 
– Ketjukirjeet: 

• Vaikeaa saavuttaa tietty kansanryhmä. Käytetään siki uutisten 
levittämiseen. 

• Pidä kirjeet lyhyinä niin vastaanottaja viitsii kopioida sen kokonaan. 
• Tehokas tekniikka 

– ”Lastenlelut:” 
• 1) Liitu (jos hyvä peite: oppilas, kauppias, opettaja, räätäli) 
• 2) Tarrat (pitäisi aina olla saatavilla ja mukana) 
• 3) Tussit, maalit yms 
• Käytetään:  

– vihollisen propagandan sotkemisessa 
– Katkeraan irvailuun seinäkirjoituksissa 
– Harhaanjohtaviin merkkeihin (merkityksettömät ja ”merkityksettömät” 

merkit) 
 

 



Propagandan Levitys 

– Huhut: 
• Vaatii hyvän organisaation 

– Lähdettä totellaan kurinalaisesti 
– Levittäjät eivät saa tietää Lähdettä 
– Levittäjät eivät saa tietää toisiaan. 

• Vaatii hyvät aiheet: 
– Huhuilla on oltava selvä tavoite 
– Huhujen on oltava uskottavia ja vaikea hylätä 
– Huhujen on oltava kouriintuntuvia (paitsi uskonnolliset ja astrologiahömppä) 

• Vaatii hyvät kuuntelijat: 
– Kerro huhu vain kerran. Pistä muut puhumaan siitä. Levitä juoruilupaikassa. 

• Levitystekniikat: 
– Käsin: 

• Kanna vain yhtä lehtistä kerrallaan (peite: löysin sen) 
• Taita lehtinen aina kahtia, joten vastaanottaja voi sanoa saaneensa sen postissa tuntemattomalta 

lähettäjältä 

– Postitse: 
• Turvallinen lähettäjälle, jos: 

– Tarkista ettei sinua seurata 
– Älä käytä samaa postilaatikkoa 
– Pistä laatikkoon samaan aikaan kuin suurin osa kaupallista postia 
– Pienessä paikassa jaa 2-3 kirjettä per laatikko 



Maanalainen armeija 

• Puolisotilaallinen toiminta on sissisodan 
perusta. 

• Tärkeimmät muistettavat asiat: 

– Yllätys on kaikki kaikessa! 

– Hyökkäyksen on tultava monesta suunnasta yhtä 
aikaa 

– Hyökkäykset on suunnattava kohteisiin, joiden 
tuhoamisella on suuri vaikutus: 

• Esikunnat, viestintä, logistiikka, teollisuustuotanto 



Maanalainen armeija 

• Sissiarmeijoiden liikkuminen muistuttaa hyvin 
suomalaista jalkaväen taistelutekniikkaa 
– Tyypillisesti liikuttaessa käytetään jonoa ja edessä 

on tunnustelijat. 

– Jono elää maaston mukaan ja maaston antamaa 
suojaa käytetään koko ajan hyväksi. 

– Perustaistelijan taidot käytännössä samat... 

• Viestintätekniikoissa mukana eläinten äänien 
käyttö... 

 

 



Maanalainen armeija 

• Sissiarmeijan perustaistelutapa on hyökkäys 
eristettyyn kohteeseen 

• Tyypillinen 10 hengen joukko toimii seuraavasti: 
– ”Leader” määrää että kukin mies on oikeassa 

tehtävässä 
– ”Sentry Party” huolehtii vihollisvartijoista.  

• Valmistautuvat tappamaan vartijat vaikka tehtävässä ei olisi 
tarkoitus tappaa ketään. 

– ”Demolition/Assault Party” tuhoaa varsinaisen 
kohteen. 

– ”Covering Party” suojelee ylläolevia partioita. 
 

 



Maanalainen Armeija 

• 1) Toiminta lähtöpisteessä 

– Covering Party suojaa muun ryhmän 
valmistautumisen 

– Johtaja(t) tarkistavat räjähteet ja varusteet ja 
niiden jaon 

– Johtaja tarkistaa vielä ettei kenelläkään ole 
mukana raskauttavia papereita tai aiheuta melua 

– Kaikkien miesten naamiointi tarkistetaan 

– Tarkista että jokainen mies tietää tehtävänsä 

 



Maanalainen armeija 

• 2) Siirtyminen kohteelle 
– Coverin Partystä valitaan tunnustelijat 
– Muu ryhmä siirtyy yhdessä jonossa suojaa käyttäen 

kohteelle 
• Tunnustelijat (Covering Party) – max 3 miestä 
• Leader 
• Covering Party (-) 
• Demolition Party (kantaa räjähteitä) 
• Sentry Party (jos tarkoitettu tappamaan äänettömästi) 
• Covering Party (-) 

– HUOM: Jos Sentry partylla on tuliaseet se voi olla perän 
pitäjä ja Covering Party tailgunnerit liikkuvat Leaderin 
takana 
 

 
 



Maanalainen armeija 

• 3) Kohteen vieressä on ”Reconnaissance 
Point”, johon kohteelle saavuttaessa Leader 
siirtyy yksin ja tähystää vielä kerran tilanteen 
ja tekee go/no go päätöksen. 

• 4) Joukko valmistautuu iskuun: 
– Covering Party asettuu asemiin (hyvä tulialue) 

suojaamaan Sentry Partyn ja Demolition Partyn 
lähestymisen 

– Leader lähettää seuraavaksi Sentry Partyn ja 
Demolition Partyn eteenpäin yhtäaikaa. 

 

 



Maanalainen armeija 

• 5) Kun kaikki ovat asemissa päästetään saatana irti. 
– Sentry Party alkaa tappamaan vartijoita (jos tarpeen). 

– Jos tie on vapaa, Demolition Party siirtyy nopeasti 
kohteeseensa sabotoimaan sitä. Samaan aikaan Sentry 
Party asettuu valmiiksi suojaamaan Demolition Partya, jos 
jokin menee vikaan. Onnistuneen sabotaashin jälkeen 
joukko irtautuu äänettömällä signaalilla. 

– Jos tie ei ole vapaa ja/tai tulitaistelu syttyy, demolition 
party juoksee silti kohteeseen. Samaan aikaan Covering 
Party ja Sentry Party ampuvat suojatulta. Onnistuneen 
sabotaashin jälkeen joukko irtautuu pillin vihellyksellä. 



Maanalainen armeija 

• 6) Nyt irroittaudutaan ja juostaan kuin sudet! 
– Demolition Party irroittautuu ensimmäisenä ja Sentry Party 

seuraavana. Sentry Party ryhtyy tunnustelijoiksi Demolition Partylle 
alkaen poistua alueelta mahdollisimman nopeasti. 

– Irroittautumista suojaa Covering Party, joka seuraavaksi juoksee 
joukon kiinni kohtauspaikassa. 

– Kohtauspaikassa Leader tekee päätöksen hajautuuko joukko nyt heti 
vaiko siirrytäänkö yhdessä.  
• Hajautusta pyritään välttämään koska pimeässä eksyy helposti ja joukko voi 

hajaantua ja jäädä erillään kiinni. 

•  Haavoittuneet viedään turvapaikkaan, jonne heidät jätetään 
odottamaan hoitoa.  
– Vakavasti haavoittuneet joudutaan jättämään taakse. He usein tekevät 

itsemurhan ennen kuin jäävät juttelemaan Gestapon kanssa... 
 



Maanalainen Armeija 

• Periaatteessa joukon aseistus on seuraava: 
– Johtaja toimii kohteella usein Demolition Partyn kanssa ja on aseistettu konepistoolilla, koska 

ei käsittele räjähteitä itse. 
– Sentry Party aseistetaan vartijoiden tappamiseen tarkoitetusti. Kaikilla on siten joko kivääri, 

konepistooli, veitsi tai pistooli. 
– Demolition Partylla on veitset, pistoolit tai käsikranaatit koska he raahaavat paljon räjähteitä ja 

joutuvat käyttämään kumpaakin kättä virittäessään panoksia. 
– Covering Partylla on raskain mahdollinen aseistus: Aseistus on periaatteessa pikakiväärin 

lisäksi konepistooleita ja ainakin yksi kivääri tarkempaa ampumista varten.  
• Muista: pikakivääri on erittäin tulivoimainen mutta raskas kantaa pitkällä matkalla! 

• Räjähteiden käyttö on seuraava: 
– Kullakin ryhmän jäsenellä pitäisi olla mukana oma keinonsa räjäyttää räjähteet hätätilannetta 

varten).  
• Muista: Puoli kiloa tenttua + sytytin jokaiselle ryhmän jäsenelle mahdollistaa iskun kuluessa 

ylimääräisen vahingon aiheuttamisen ”oman aloitekyvyn mukaisesti”! 

– Coverin Partylla on lisäksi ylimääräisenä kannossa samanlainen räjäytysvarustus kuin 
Demolition Partylla. 

– Demolition Partylla on mukana tarvittava (etukäteen laskettu) määrä räjähteitä. Tyypillisesti 
määrä lasketaan pakkauksina (painaa noin 10-15 kg) ja AINA yläkanttiin. 
 



Maanalainen Armeija 

• Iskun tärkein kysymys on vartijoiden toiminta: 
• 1) Vältä vartija(t) kokonaan, jos vartija(t) eivät pysty vartioimaan koko aluetta.  

– Tappaminen olisi turha mutka suunnitelmassa. 

• 2) Tapa vartija(t) äänettömästi, jos alueella on voimakas ja liian nopea 
vastaiskuosasto. 
– Lyhyt viive hälytyksessä yleensä riittää... 
– Joka tapauksessa tarvitaan ainakin yksi mies katsomaan mitä vartiotuvassa tapahtuu ja 

tappamaan sieltä ulostulevat vartijat 

• 3) Tapa vartija(t) ampumalla tai käsikranaatein, jos vartiotupa on liian kaukana tai 
sopivan pieni vyörytettäväksi.  
– Vartijan tappaminen: Sentry ryhmän olisi päästävä alle 50 metrin päähän (päivänvalossa) 

kiväärillä ampumista varten. Pimeässä aseena on pistooli tai konepistooli ja ampumisetäisyys 
on muutama metri. 
• Muista: Ohiampuminen pilaa koko operaation! 

– Vartiotuvan vyörytys: kaksi miestä hiipii odottamaan talon viereen. Tulituksen alkaessa he 
heittävät ikkunoista käsikranaatit sisään ja räjähdyksen jälkeen syöksyvät ovesta vartiotupaan 
ja ampuvat kaikki. 

• Muista: Katkaise yhteydet vasta hyökkäyshetkellä. Yhteyksien katkominen herättää 
epäilyksiä! 
 



Maanalainen Armeija 

• Väijytyksiä järjestetään lähinnä ajoneujojen 
tuhoamisessa. 

• Sopivia kohteita ovat erilaiset tarvikekuljetukset: 
– Ruoka, ammukset, aseet, varaosat... 

• Joukkojen väijytys ei yleensä onnistu 
– Tehdään jos halutaan aikavoitto reservin liikkeessä 

– Hyviä kohteita: ilmavoimien henkilöstö, esiupseerit, 
moottoripyörälähetit 

• Muista: Lähettien tappaminen on tehtävä niin että he 
”katoavat kokonaan”. Vihollinen yleensä ylireagoi! 
  



Maanalainen Armeija 

• Vihollisen saattueet käyttävät tekniikoita 
väijytyksiä vastaan 

– Ajoneuvojen välinen etäisyys voi olla jopa 300 
metriä  iske viimeiseen ajoneuvoon!  

– Saattueella on aina tunnustelija: vähintään 
moottoripyörä, joskus panssariauto 

– Autoissa on aina vartijat mukana 

– Saattueella on aina vastaiskusuunnitelma 

 



Maanalainen Armeija 

• Tyypillinen väijytys toimii seuraavasti: 
– ”Look-outs” ilmoittavat lähestyvästä saattueesta ja/tai muusta 

liikenteestä 
– ”Forward Party” on suunnilleen siinä paikassa jonne tunnustelija 

ehtii kun saattueen kimppuun hyökätään. Se tuhoaa 
tunnustelijan ja suojaa sen jälkeen muuta toimintaa. 

– ”Road Block Party” pysäyttää saattueen asettamalla tiesulun. 
Leader on tässä ryhmässä ja hänellä on riittävästi miehiä 
tuhoamaan ensimmäinen auto. 

– ”Rear Party” estää vihollisen saattueen peräpäätä 
peruuttamasta ansasta sekä vastaiskoosaston muodostamista. 
He rakentavat usein toisen tiesulun. 

– Loppuosa ryhmää jaetaan näiden kahden ryhmän väliin 
tasaisesti koska on mahdotonta määrittää missä ajoneuvo(t) 
ovat pysähtyessään.  



Maanalainen Armeija 

• Aseiden käyttö: 
– Pikakivääri tulittaa vastarintaan pyrkiviä ryhmiä. Se on 

asetettava paikalle, josta on mahdollisimman hyvä 
tulialue. 

– Kiväärit annetaan tarkkaampujille, jotka pyrkivät 
tappamaan upseerit ja kuljettajat. 

– Konepistoolit miehille, jotka pyrkivät hyökkäämään 
ajoneuvoihin. 

– Pistooleja käytetään vain vara-aseina. 
– Käsikranaatit ja polttopullot tuhoavat itse ajoneuvot ja 

niillä tuhotaan ajoneuvojen taakse siirtyneet 
viholliset. 



Maanalainen Armeija 

• Isku joudutaan joskus tekemään yksittäistä 
rakennusta vastaan, tämä voi olla esimerkiksi 
poliisiasema tai esikunta. 
– Ennakkotiedustelun on saatava selville lähestymisreitit 

ja talon pohjapiirros 

– Tehtävä vaatii erityisesti sitä varten tehdyn 
suunnitelman. 

– Paljon liikkuvia osia: varasuunnitelmia on tehtävä 
paljon. 

– Tappioita tulee varmasti, jos toiminta ”jämähtää” 
hetkeksikään! 

 



Maanalainen Armeija 

• Hyökkäysjoukko toimii seuraavasti: 

– ”Covering Party” 

• Eristää rakennuksen vihollisen apujoukoilta 
– Tappaa ulkopuolelle sijoitetut vartijat alussa 

• Tappaa pakenemaan pyrkivät viholliset 

• Tekee hälytyksen vihollisen apujoukkojen saapuessa 
– Muista taistelutunnus: omia ammutaan helposti sekavassa 

tilanteessa! 

• Aloittaa taistelun tappamalla ulkopuolella olevat 
vartijat joko hiljaisesti tai tuliaseilla. 



Maanalainen Armeija 

• Hyökkäysjoukko toimii seuraavasti: 

– ”Assault Party” toimii katutaistelun 
perustaistelutekniikoin: 

• Taakse jätetään 1-2 miestä varmistamaan portaikkoja ja 
kellareita. 

• Aseina konepistoolit 

• Huoneet puhdistetaan systemaattisesti. Leader ja bomber 
taisteluparina, muut perässä varmistavat huoneet. 

• Käsikranaatteja käytetään paljon. 

– Muista: Älä irroita sokkaa ennen kuin heität! Muuten kaatuessa 
kranaatti räjähtää kädessä ja tappaa kaikki. 

 

 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Lähitaistelutekniikat ovat käytännössä samat 
kuin armeijoilla: 

– Yksinkertaisia ja helppoja opetella. 

– Tappotekniikoita. 

– Lähitaistelu perustuu AINA hyökkäykseen.  

• Agentit eivät siis varsinaisesti opettele 
lähitaistelua vaan äänetöntä tappamista... 

 

 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Agentti hyökkää hakkaamalla vihollista heikkoihin 
kohtiin käsillä ja jaloilla kunnes vihollinen kuolee. 
– Jos vihollinen kaatuu maahan, taistelu jatkuu potkimalla 

tätä pystystä. 
• ÄLÄ MENE MAAHAN KOSKA TOINEN VIHOLLINEN VOI HYÖKÄTÄ 

TAKAAPÄIN! 

– Lukkoja ja sidontoja ei käytetä. 

• Monta vihollista vastaan taisteltaessa pyritään 
kävelemään johonkin suuntaan ja samlla hakata 
vihollisia käsillä, tällöin kaikki viholliset eivät yleensä 
pysty hyökkäämään yhtä aikaa. 
– ET VOI VOITTAA MONTAA VIHOLLISTA! PYRI 

PAKENEMAAN! 

 
 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Veitsitaistelussa pyritään lyömään mahdollisimman monta kertaa 
vihollista arkoihin paikkoihin.  

• Veistä vastaan ei voi puolustautua. Juokse pakoon tai ammu 
hyökkääjä. 

• Vain poikkeustilanteessa: Vartijan tappaminen veitsellä (takaapäin 
yksin): 
– 1) Vasemmalla kädellä lyödään kaulaan sivusta ja siirretään heti vasen 

käsi peittämään suu ja nenä. 
– 2) Oikealla kädellä työnnetään puukko munuaisiin, jos se ei ole 

mahdollista survaistaan alavatsaan. 

• Suositeltava tapa: Vartijan tappaminen veitsellä (takaapäin parina): 
– 1) Toinen mies tarttuu aseeseen ja alkaa vääntämään sitä pois 

vartijalta. 
– 2) Toinen mies tarttuu vartijaa jaloista ja häntä viedään yhdessä 

suojaan. 

 
 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Ampumakoulutus vastaa armeijoiden 
lähitaistelukoulutusta: 

– Keskittyy nopeaan tulenavaukseen 

• Ase ”kainalossa” 

– Vaistomainen aseen suuntaus ja ammunta 

– Ampuma-asentoja ei ole 

– Aseilla ”hyökätään” 

– ”killing houses” 

 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Poikkeustapauksissa joku voidaan ottaa vangiksi 
(tavallisesti kuulustelu ennen tappamista).  
– Ase pidetään kädessä vatsaa vasten ja käsivarsi 

lukittuna kylkeen, jottei siihen pääse käsiksi. 
– Vanki pidetään oven kanssa samaa seinää vasten. 

Tällöin käännös ja ampuminen, jos joku tulee ovesta 
on nopea. Vihollinen ei myös pääse yllättämään 
takaapäin. 

• Vangin taskujen tutkinta: 
– 1) Suositeltava tekniikka: Tapa vanki ja tutki ruumis. 
– 2) Vain poikkeustapauksissa: Hakkaa pistoolilla vanki 

tajuttomaksi, tutki taskut 

 
 



Summa Summarum 

• Se siitä... 


