– KIRJOITUSKILPAILU –
PUOLUSTUSVOIMAT ja PUOLUSTUSVOIMIEN
LOGISTIIKKA 100 VUOTTA
Logistiikkaupseeri-lehti järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun
juhlavuoden kunniaksi. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Kirjoituksen aihe voidaan vapaasti valita siten, että se kuitenkin pohjautuu johonkin tunnettuun taisteluun tai
useampaan taisteluun ja miten nimenomaisesti logistiikka on vaikuttanut taistelun lopputulokseen. Kyseisen
taistelun saa vapaasti valita antiikin ajoista nykypäivään. Toimitus voi tarvittaessa varustaa kuvat julkaistaviin
kirjoituksiin.
Kriteereitä valinnassa tulee olemaan:
• aiheen kiinnostava käsittely,
• historialliset faktat,
• aiheen käsittelyn näkökulma,
• elinkeinoelämän ja kansainvälisen logistiikan rooli puolustusvoimien logistiikan kehittämisessä
• logistiikan merkityksen perustelut onnistumiseen / epäonnistumiseen ja johtopäätökset sekä
• johtopäätökset ja suositukset oman puolustusvoimiemme logistiikan kehittämiseen.
Kirjoitus voi olla lähestymiskohdiltaan operatiivislogistinen tai materiaalinen unohtamatta kulloistakin
”sotilaspoliittista” näkökulmaa, mutta monipuolinen tarkastelu on ”plussaa”.
Kirjoitukset tulee lähettää lehden toimitukselle osoitteeseen risto_gabrielsson@hotmail.com (huomaathan, että
nimienvälissä ei ole pistettä vaan alleviiva).
Kirjoitukset pyydetään lähettämään 30.4.2018 mennessä.
Parhaat kirjoitukset julkaistaan vuoden 2018 ja 2019 lehdissä ja palkitaan vuoden 2018 syyskokouksessa,
Parhaaksi arvioitu palkitaan 600 € ja kaksi seuraavaa kumpikin 300 € ja muiden kesken arvotaan vielä 300 €.
Logistiikkaupseerilehden toimitus varaa itselleen oikeuden julkaista valintansa mukaan kilpailuun osallistuneita
kirjoituksia voittajien valitsemisen jälkeenkin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta. Voittajien
nimet aiheineen julkaistaan lehden numerossa 2/2018.
Muutamia esimerkkejä mahdollisista operaatioista:
• Ristiretket (logistiikkaa sovellettiin eri tavalla eri retkissä)
• Aleksanteri Suuren sotaretki Indus-joelle ja
• Napoleonin Venäjän-retki 1812 (ja miten Napoleonin ja Aleksanteri Suuren logistiikan ratkaisut erosivat
toisistaan – mm. logistiikka-asiantuntijoiden käyttö)
• Rommelin Afrikan operaatiot II MS:ssa logistiikan ratkaisujen kannalta
• Suomen Jatkosota (erityisesti etenemisvaiheessa)
• Koreansota 1950 - 53
• Pattonin ulosmurtautuminen Normandiassa (Battle of the Bulge ja siihen liittynyt ”Red Ball Express”
-logistiikkaoperaatio – ratkaisiko ”RBE” ongelmat vai syntyikö uusia)
• Persianlahden sodat 1991 ja 2003 (kaksi täysin erilaista logistiikkakonseptia)
• ISAF-operaatio Afganistanissa ja siihen erityisesti liittyvä “Host Nation Support”-konsepti
– ongelmat ja ratkaisut
• USA:n sotilasdoktriineihin liittyy keskeisesti termi ”Operational Reach” (löytyy Google-haulla),
miten sen periaatteet liittyvät edellä mainittuihin tai muihin esimerkkeihin

Logistiikkaupseerit ry.

