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Toimituskunta huomauttaa, että se jättää 

Julkaisija ja 
kustantaja: 

Jalkaväen Säätiö 
Et Makasiinikatu 8 C, 
00130 Helsinki 13 

kirjoittajille vastuun heidän esittämistään KIITOS 
mielipiteistä. 

Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu par
haimmat kiitoksensa kaikille säätiön toi
mintaa tukeneille yhdistyksille, liikelaitok
sille ja yksityisille henkilöille. Säätiön hal
litus tulkitsee lahjoituksenne luottamuk
senne osoitukseksi suomalaiselle jalkaväel
le - suomalaiselle jalkaväkimiehelle - ja 
rohkenee vakuuttaa, että nykypäivän jal
kaväkimies ei säästä vaivojaan pyrkies-

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy Joensuu 1981 sään olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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YLEISESIKUNNAN TERVEHDYS 

Kehittämämme suomalainen puolustus
järjestelmä - alueellinen puolustus -
koostuu maa-, meri- ja ilmavoimien yh
teiskäytöstä. Ennaltaehkäisevän puolus
tuskyvyn osoittamisessa ja valtakunnan 
puolustamisessa on maavoimien osuus 
keskeinen. 

Jalkaväki on maavoimiemme runko ja 
yhtymiemme iskuvoima, johon muiden 
aselajien toiminta liittyy. Sodankäyntiväli
neiden teknillistyminen ja sodan luonne 
asettavat jalkaväen taistelijoille ja johtajil
le korkeat vaatimukset. Alueellisessa tais
telussa tulee jalkaväen olla liikkuva ja 
maastokelpoinen. Sen tulee käyttää hyväk
seen maasto-, sää- ja näkyvysolosuhtei
tamme nopeasti, aktiivisesti ja yllättäen. 
Sen on kyettävä taistelemaan myös itsenäi
sesti ja hyökkääjän selustassa. 

erityisesti maavoimia sekä parantaa jouk
kojemme liikkuvuutta ja tulivoimaa. Täl
löin jalkaväki tulee olemaan tähänastista 
voimakkaamman kehittämistyön kohtee
na. Jalkaväkemme suorituskyvyn olennai
simmat tavoitteet ovat nopeus, kyky voi
mien ja tulen keskittämiseen, taitava joh
taminen sekä olosuhteitamme vastaavan 
organisaation luominen niin henkilöstön 
kuin sotavarustuksenkin osalta. 

Parhainkaan sotavarustus ei yksin ole 
takeena taistelun onnistumisesta. Avain
asemassa on varustuksen käyttäjä, jalka
väkisotilas, jonka toimintaa elähdyttää 
menestymisen usko ja luja tahto puolustaa 
yhteistä isänmaatamme. 

1980-luvulla on tarkoituksena 

Yleisesikuntapäällikkö 
Kenraaliluutnantti 

/ 

kehit~ät:4~w~ e, 
// 

/ 
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Jalkaväenkenraali A Ehrnrooth 

JALKA V ÄKIJOHT AJAN ASEMA TAISTELUSSA 

Vaikein tehtävä, jonka eteen voimme jou
tua on toimia kanssaihmistemme johtaja
na taistelussa ja sodassa, jota emme toivo 
emmekä usko syttyvän. Sodassa mukana 
olleena tiedän ja tunnen että sota on suurin 
onnettomuus johon voimme joutua - ei 
vain meidän kansamme ...,.... myös kaikkien 
muitten kansojen. Ja siitä huolimatta sotia 
on käyty - pienempinä ja suurempina, 
alueellisesti rajoitettuina, mutta kuitenkin 
tietyllä tavalla koko ihmiskuntaa koskevi
na - aina toisen maailmansodan päätty
misen jälkeen. Joka sulkee silmänsä tältä 
totuudelta uskoen ikuiseen rauhaan, lien
nytyksen ja aseistariisumisen kautta, ei ole 
realistisesti ajatteleva ihminen vaan toive
ajattelun valtaama. Meidän on kaikkien 
tehtävä työtä, jotta rauha säilyisi nyt ja ai
na, mutta tie on pitkä ja mutkikas ja mon
ta sotaa ja taistelua käydään ennenkuin ta
voite - ikuinen rauha - on saavutettu. Ei 
se ainakaan lähitulevaisuudessa tapahdu. 

Kaiken tämän huomioonottaen on mei
dän valmistauduttava sekä henkisesti, ma
teriaalisesti että teknillisesti sotaan, jota 
kukaan ei toivo syttyvän Suomea ja suo
men kansaa uhkaavana ja koskevana. Me
nemättä tämän probleeman tutkimiseen 
koko laajuudessaan totean vain, että sen 
keskeisimpänä ja varsin vaikeana osana on 
johtajuusprobleema, jota ei voi selvittää 
tuntematta aseiden, tekniikan ja joukko
jen organisaation vaikutusta johtaja-tehtä
vän suoritukseen. 

On puhuttu ja puhutaan synnynnäisestä 
johtajasta. Kaikki tulevat johtajat eivät 
tietenkään ole saaneet samoja lahjoja -
mutta ei kenellekään näitä lahjoja ole an
nettu niin paljon, että hän pystyisi ilman 
k o u I u t u s t a saavuttamaan taistelun 

johtajan pätevyyden. Mitä korkeammasta 
johtajatehtävästä on kyse, sitä enemmän 
koulutusta vaaditaan. Koulutus on ja tulee 
aina olemaan tärkeimmällä sijalla. Mutta 
olkoon koulutus miten hyvää ja pätevää 
tahansa, ei jokainen koulutuksen saanut 
onnistu johtajana tosi tilanteessa. Tämän 
on sota meille liiankin selvästi osoittanut. 

Kuulee joskus sotiamme edeltävän kou
lutuksen ankaraakin arvostelua. · Virheitä 
tehtiin, se on myönnettävä, mutta ei se niin 
huonoa ollut. Sodanaikaista kokemusta 
ajatellen sanoisin että koulutus oli mones
sa suhteessa hyvin "optimistista" sivuut
taen kokonaan eräitä nimenomaan taiste
lun johtamisen tärkeimpiä probleemoja. 
Yritän selvittää näitä jotitajuusprobleemo
ja, joitten eteen sodan aikana jouduin ja 
joitten ratkaisemisessa kokemusperäisesti 
on syntynyt mielipiteitä ja vakaumuksia. 

Kerran koettaa jokaiselle johtajalle en
simmäinen taistelupäivä. Mitä pitempi on 
valmisteluaika, sitä parempi. Mutta näin ei 
ole aina ollut. Mitä paremmin johtaja tun
tee joukkonsa ja joukko johtajansa sitä 
parempi, jos "etsikkoaikaa" on osattu hy
väksi käyttää. Talvisotaa edeltävä noin 2 
kuukauden "etsikkoaika" antoi mainion 
tilaisuuden joukon "käsiin ottamiseen". 
Ilman sitä ei tule mitään. Ellei molemmin
puolista luottamusta saavuteta, rakoilee 
kaikki taistelun aikana. Yhtä tärkeää kuin 
on tutustua johdettavaan joukkoon on 
joukon tutustuttaminen johtajaan. Johta
juus joka perustuu arvoon - "ruusukkei
siin" - on tiukan paikan kyseessä ollen 
arvoton. Johtajuuden tulee perustua joh
tajan tunnustamiseen johtajaksi. Tämä 
saavutetaan vain elämällä joukon elämää, 
tuntemalla sen vaikeuksia ja puutteita, yk-
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sityisiä miehiäkin. Kuulin monta kertaa 
asemasotavaiheen aikana: "Miten saat ai
kasi kulumaan". Vastaus oli: "Ei se tahdo 
riittää kun tahdon tuntea joukkoni etum
maisista kuulovartioista takaportaisiin asti 
ja käynnilläni myös esitellä itseäni - täl
lainen olen, teidän johtajanne". Ja kun 
vielä sain sanotuksi: "Luotan teihin ja te 
voitte luottaa minuun, en jätä teitä pu
laan", syntyi yhteenkuuluvaisuustunne, 
joka sitten kesti sodan vaikeimman vai
heen: kesän 1944 suurtaisteluvaiheen. 
Mutta aina ei ole "etsikkoaikaa" annettu. 
Jouduin hyökkäysvaiheen alussa vastaa
nottamaan vaikean taistelutehtävän. Jouk
ko ei tuntenut minua enkä minä tuntenut, 
en ainakaan hyvin, joukkoani. Tehtävä 
suoritettiin, täytettiin, mutta jouduin kuu
deksi kuukaudeksi haavoittuneena ajatte
lemaan olisinko voinut johtaa toisin. Tu
len aina samaan tulokseen. Se ei olisi aina
kaan vienyt nopeaan ratkaisuun ja siitä oli 
silloin kyse. Suomalaisia joukkoja johde
taan edestä, ei kaukana taistelutapahtu
mista, jolloin johtaja on täysin yhteyksien 
toiminnan armoilla. Yhteydet välittävät 
toisten näkemyksiä, myöhästyneistä tilan
netapahtumista eivätkä johtajan omia niin 
nähtyjä, kuultuja kuin koettuja taisteluta
pahtumia. Kun suurista joukoista on kyse 
on asia toinen. Ei esimerkiksi armeijakun
nan komentaja voi hallita tilannetta ilman 
hyviä yhteyksiä ja alaisten antamia ilmoi
tuksia tilanteesta ja sen kehityksestä. Suo
malainen joukko haluaa nähdä johtajan
sa, tietää että hän on ''.meidän luonamme" 
eikä kaukana taistelujen tapahtumapai
kasta. 

Talvi- ja jatkosodan taistelukentillä oli 
jalkaväki eittämättömästi "kuningatar" 
(die Königin des Slachtifeldes" - niinkuin 
saksalaisten sanonta menneitten sotien 
ajoilta kuului). Mutta suurtaisteluissa, 
ajattelen lähinnä kesän 1944 suurtaisteluja 
- ratkaisutaisteluja - Karjalan kannak
sella, oli muitten aselajien osuus ja vaiku
tus - lähinnä tykistön - niin suuri ja vii-
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meksi mainitun usein ratkaisevaa laatua, 
että pelkän jalkaväen osuus erillisenä tais
telun suorittajana tuntuu haetulta eikä 
vastaa sitä mitä taisteluissa todella suori
tettiin ja tapahtui. Tämä koskee kaikkia 
jalkaväen osia aina yksityisen miehen toi
minnasta suurimpaan silloiseen jalkaväki
joukkoon - jalkaväkirykmenttiin. 

Kuulee joskus sanottavan ettei käytyjen 
sotien kokemuksista ole paljon hyötyä, sii
nä määrin olisi taistelun luonne muuttu
nut. En voi yhtyä tähän, olen päinvastoin 
sitä mieWi, että etenkin talvi- ja jatkoso
dasta voimme - ja meidän tulee - oppia 
hyvinkin paljon. Johtajan osuus, asema ja 
toiminta tulevaisuuden taistelukentillä ei 
johtajuuden pääasiassa - henkilökohtai
sessa johtamisessa - tule oleellisesti muut
tumaan - päinvastoin pysynee suurinpiir
tein samanlaisena. Se, että elämme ydina
seitten ja teknillistetyn sodan ja taistelun 
kautta ei mielestäni muuta tilannetta. Ih
minen on kuitenkin tekniikan herra - ai
nakin toistaiseksi. Tulevatko taktilliset 
ydinaseet muuttamaan taistelun luonteen 
- epäilen. Kyseessä on oikeastaan "tuliti
heydet" ja rajoitetusti alueellisena, paikal
lisena tulitiheytenä. 300-400 tuliputken 
ampuma rynnäkkötuli rintamakilometriä 
kohti kesän 1944 suurtaistelussa Karjalan 
Kannaksella aiheutti sellaisen tulitiheyden, 
että taktillisten ydinaseitten ampuma kes
kitys ei voine ratkaisevasti muuttaa taiste
lun luonnetta. Ydinsota on asia erikseen 
eikä tähän kuulu, semminkin kun pidän 
ydinsotaa Suomeen kohdistettuna ainakin 
tulevan sodan - maailmansodan alkuvai
heessa vähemmän todennäköisenä. Taktil
lisin ydinasein käytävän sodan järkytysas
teen on myös joskus väitetty muuttavan 
taistelun kulkua ja luonnetta. En usko si
täkään. Kesällä 1944 päaseman - Siiran
mäki - Åyräpää - Vuosalmi suurtaiste
luissa oli 2.D:n tappiot yhteensä 7 464 
miestä, joista kaatuneina 1 188 ja k a -
d o n n e i n a 994 eli melkein sama mää
rä kuin kaatuneina. Joku ihmettelee, mitä 

nämä kadonneet olivat - vankejako. Ei 
- vankeja ei ollut montaa, mutta kadon
neet olivat osaksi taistelukentälle jääneitä, 
joita ei syystä tai toisesta voitu viedä pois, 
joukon vetäytyessä käskystä uusiin taiste
luasemiin, osaksi tykistötulessa ja ilmavoi
mien rynnäkkö- ja pommitushyökkäyksis
sä tuhoutuneita sotureita, joista ei jäänyt 
paljon mitään - sankarihaudoille toimi
tettavaksi. Ei taistelukentän "järkytys" 
siitä enää paljon suurene. Eikä se vaikuta 
jalkaväen johtajan asemaan taistelussa, 
jos hän vain on henkisesti, fyysillisesti ja 
ammattitaidollisesti tehtävänsä tasalla. 

Palaan vielä "etsikkoaikaan". Sellaise
na on pidettävä hiljaisen taisteluvaiheen, 
asemasotavaiheen aikaa. Jalkaväkijohta
jan asema on ratkaiseva, toimiihan jalka
väen johtaja myös "yleisjohtajana", puo
lustuskesuksen, aseman ja kaistan joh
tajana. Kaikki laiminlyönnit oman joukon 
ja tukevien aselajien joukkojen valmenta
misessa tulevaa torjuntataistelua varten . 
kostautuvat suhteellisen hiljaisen asemaso
dan muuttuessa raivokkaaksi torjuntatais
teluksi. Jos kohta yhteistoimintaa ja 
valmistautumista oli, jos kohta"elet
tiin"yhdessä etenkin tykistöjohtajan kans
sa, olisi ehkä vieläkin voinut asiaa paran
taa. On kuitenkin muistettava, että etulin
jakäyntejä ei saa suorittaa liian suurin jou
koin, sillä "herrojen" käynnit vetävät aina 
vihollisen huomion puoleensa ja kun "tar
kastustyön suorittajat" ovat siirtyneet seu
raavaan tukikohtaan, räjähtää tykistö-, 
krh- tai suora-ammunta-aseitten keskitys 
tukikohdassa, jossa liikettä havaittiin. 
Johtajan tulee liikkua yhtä taitavasti tais
teluasemissa kuin yksittäisten taistelijoit
tenkin. Tämä on tärkeämpi kuin mitä 
yleensä luullaan. "Törmäilevä", vailla 
etulinjatottumusta ja kokemusta omaava 
johtaja ei vain "harmita" vaan hän myös 
"hymyilyttää". "Olisi "ukko" pysynyt 
korsussaan, kun ei edes voi etulinjassa liik
kua aiheuttamatta harmia vihollistulen ve
tämisellä niskaamme". Ei tällainen paran-

na keskinäistä luottamusta, puhumatta
kaan kunnioitusta. Etulinjan taistelija seu
raa hyvin tarkasti johtajansa käyttäyty
mistä ja antaa "arvosanansa" siitä. Enem
pää erittelemättä sanon, että johtaja ei saa 
olla joukon "taakkana" - ei taidollisesti, 
fyysisesti eikä henkisestikään. Emme voi 
mitään sille että vanhenemme, mutta 
väärin on mielestäni sijoittaa vanhoja mie
hiä taistelujoukkojen johtajiksi. Oli suuri 
totuus seuraavassa lauseessa: "Muista, so
dassa tarvitaan terveitä miehiä". Näin sa
noi eräs haavoittunut vanhempi mies kun 
hänelle tokaisin: "Kyllä kohta lähden ta
kaisin rintamalle", eikä minunkaan haa
vat vielä olleet parantuneet. On muistetta
va, että jalkaväen johtaja ei vastaa vain 
omasta hengestään eikä hänen sijoituksen
sa saa olla "totuttautumista" tai "pereh
dyttämistä" etulinjatoimintaan tai "koke
muksen" saamista toisia tehtäviä varten. 
Ei - jalkaväen johtaja vastaa usein sato
jen miesten "hengestä". Se vaatii 100 OJo 
häntä, muuten hän muodostuu taakaksi, 
jopa "vaaraksi" johdettavilleen. 

Paljon on väitelty taistelun johtamista
voista. Kirjallinen käsky, suullinen, käsky
notto, käskynanto sekä kaikki tekniset 
apuvälineet lähinnä langalliset ja radio. 
Helppo on päästä tästä sanomalla, että 
kaikki tavat ovat hyviä - riippuen tilan
teesta. Kuitenkin tahdon omana mielipi
teenäni sanoa että rykmentin komentajan 
(tai vahvennetun rykmentin) ei tarvitse an
taa kirjallisia yhteiskäskyjä kuin ani har
voin. Asemasotavaiheessa tai yleensä rau
hallisena kautena on kirjallisen yhteiskäs
kyn antaminen puolustettavissa, jopa vält
tämätön, mutta taistelutoiminnan kiihty
essä tulee erilliskäskyjen, niin kirjallisten 
kuin suullisten antaminen yhä välttämättö
mämmäksi ja tarpeellisemmaksi. Taistelu
lähetti on luotettava mutta hidas eikä suur
taistelussa tee kuin "kolme matkaa ennen 
kuin löytää matkansa päätepisteen" niin 
kuin kuulin Vuosalmen tastelussa sanotta
van. Alijohtajien kutsuminen käskynot-
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toon on joskus ehdottomasti väärin jou
kon jäädessä ilman johtajaa usein pitkäksi 
ajaksi. Taistelun riehuessa useita vuoro
kausia on väsymys ja sen seurauksena vää
rinkäsittämismahdollisuudet varteen otet
tavia. 

Siiranmäessä menin itse alijohtajan luo 
antamaan irtaantumiskäskyn. Pidin sitä 
niin tärkeänä, etten antanut sitä muulla ta
valla. Olihan taistelu riehunut neljä vuoro
kautta yhtäjakoisesti ja kaikki olivat väsy
neitä - moni katkeamispisteen partaalla. 
Se oli silloin komentajan tärkein tehtävä. 
Että menin yksin ilman tastelulähettiäni oli 
tietenkin tyhmää ja oli koitua kaikille var
sin kohtalokkaaksi joutuessani ankaraan 
tykistökeskitykseen, jossa oli "hypättävä" 
kranaattikuopasta toiseen. Mutta hyvin 
kaikki päättyi. Käytin usein radiokäskys
säni selvää kieltä - sitä käyttivät myös vi
hollisen komentajat usein. Riippuen käs
kyn laadusta ja sen "ajallisesta vaikutuk
sesta" se ei ole niin vaaralistakaan, joka 
tapauksessa parempi että käsky ymmärre
tään oikein kuin että väsymys tekee "kep
posen" peitekielen ymmärtämisessä tai sa
lasanoman tulkitsemisessa ja avaamisessa. 

Äyräpäässä ilmoitti II P:n komentaja 
taisteluvaiheen alkaessa etenkin Kirkko
lohkolla, jossa Sillanpääaseman syvyys oli 
tuskin 100 m ja takana leveä vuolas Vuok
senvirta, että taistelijat ilmoittivat jättä
vänsä Sillanpäätaisteluaseman koska oli 
mahdoton puolustaa sitä. Sanoin heti tule
vani - tulin - ja kaikki järjestyi. Puhut
telin sotilaitani tehden heille selväksi miksi 
oli taisteltava Sillanpääasemassa. kukaan 
ei jättänyt puolustusasemaa. Olisin tieten
kin voinut komentopaikaltani käskeä puo
lustajia jäämään taisteluasemaansa -
höysteenä uhkauksia, voimasanoja tai 
muita täysin vääriä johtamiskeinoja. Pojat 
- myös itse - muistivat "en jätä teitä pu
laan". Kaikki osallistuvat samaan taiste
luun, tehtävät vain ovat erilaiset. Yhden 
renkaan "puolustusketjussa" murtuessa 
kärsii kokonaisuus, "johtajarenkaan" 
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pettäessä on romahdus todennäköisesti hy
vinkin lähellä. Menestys perustuu keski
näiseen luottamukseen - johtaja miehiin
sä, miehet johtajaansa. Tämä on samaa 
riippumatta siitä onko kyseessä komppa
nia, pataljoona tai rykmentti. 

Taistelussa - etenkin suurtaistelussa -
on jalkaväkijohtaja yleisjohtaja. Muut 
aselajit tukevat jalkaväen taistelua. Tykis
tön osuus on usein ratkaiseva. Mutta tykis
tö ei käy omaa sotaansa. Ei voi ajatella 
että tykistökomentaja olisi muualla kuin 
jv-komentajan komentopaikalla. Jv
komentajan siirtyessä etukomentopaik
kaan seuraa tykistökomentaja mukana. 
Mutta kun etukomentopaikka usein on 
painopistesuunnassa olevan pataljoonan 
komentajan komentopaikka voi tulenjoh
topäällikkö toimia komentajan "ammut
tajana" ja komentopaikalle jää silloin var
sinainen tulenjohtokomentaja. Tykistön 
yhteydet toimivat yleensä hyvin. Kuvaa
mani järjestely toimi moitteettomasti niin 
Siiranmäen kuin Äyräpään-Vuosalmen 
suurtaistelussa. Puolustustaistelun torjun
tavaiheen päätekijä on tykistö. Vastahyök
käyksessä on jalkaväki tehtävän pääsuorit
taja. Olisi järjetöntä ellei yleiskomentaja 
saisi käyttää vahvinta torjuntakeinoa. Sa
ma koskee myös pioneereja - suunnitel
mat, työn suoritus on pioneerijohtajan, 
päätös yleisjohtajan. Ylläolevalla haluan 
ennenkaikkea korostaa: 1. Kaikkien asela
jien yhteistoimintaa, 2. Yleisjohtajan rat
kaisevaa osuutta taistelun johtamisessa. 

Yleisjohtajan asema taistelussa on rat
kaiseva. Paikallisesti hän sijoittuu niin, et
tä hän pystyy johtamaan aikaa hukkaa
matta - sillä taistelussa ei usein ole aikaa 
"miettimiseen" ja väärin sijoitettuna joh
taja pelaa itsensä eittämättä "paitsioase
maan". 

On aina muistettava: Johdamme suoma
laisia joukkoja, suomalaisia miehiä, aines 
on maailman parhainta taistelija-ainesta, 
mutta vaativaa. Joukko ei hyväksy kauka
na tapahtumapaikasta toimivaa miestä 

johtajakseen, ei hyväksy vain "aivoilla" 
toimivaa johtajaa, mutta on herkkä joh
taaja kohtaan - joka voi olla vaativa, 
tiukka, jopa kovakin kovissa paikoissa -
kun huomaa että johtajalla on sydän -
lämmin ihmissydän - joka sykkii alaisten
sa hyväksi ja etsii heidän parastaan mutta 
ei voi eikä saa olla - "pehmeä". Suoma-

lainen taistelija taistelee viimeiseen saakka 
jos hän tietää - miksi. 

Suomalaisen jalkaväkijohtajan asema ja 
paikka taistelussa on joukkojen mukana, 
ei kaukana taistelujen tapahtumapaikasta. 
Henkilökohtainen johtamistapa takaa me
nestyksen. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Säätiön tarkoituksena on maamme pää
aselajin jalkaväen kehityksen edistäminen 
ja sen historiallisten perinteiden säilyttämi
nen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 
jakaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille 
ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuulu-

Kunniapuheenjohtaja: kenraaliluutnantti 
Kunniajäsen: jalkaväenkenraali 

Jalkaväen Säätiön valtuuskunta 

Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 

tohtori 
professori 
kauppaneuvos 
kauppaneuvos 
kenraalimajuri 
maaherra 
kenraaliluutnantti 
kenraaliluutnantti 
pankinjohtaja 
pankinjohtaja 
kenraaliluutnantti 

kenraalimajuri 
kenraalimajuri 

MAho 
J Gallen 
P Heinrichs 
E Hukkataival 
I Kirjavainen 
U Kiukas 
V Koppinen 
0 Korhonen 
H Laakso 
P Laitinen 
U Matikainen 

Jalkaväen Säätiön hallitus 

Puheenjohtaja: . 
Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 

Sihteeri: 
Rahastonhoitaja: 
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eversti 
everstiluutnantti 

pääsihteeri 
pankinjohtaja 
toimitusjohtaja 
eversti 
majuri 
kirjanpitäjä 

ville henkilöille sekä tukee ja edistää jalka
väen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutki
mus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä 
jalkaväen perinteiden ja historian ko
koamista, tallettamista ja vaalimista. 

(Säätiön sääntöjen 2. §) 

AE Martola 
S Simelius 

K Sarva 
R Viita 

kenraaliluutnantti 
teollisuusneuvos 
teollisuusneuvos 
maanviljelysneuvos 
pääjohtaja 
kenraaliluutnantti 
eversti 
luutnantti 
varatuoinari 
kenraaliluutnantti 
eversti, valt tri 

SRusama 
H Koskelo 

J Autti 
P Linnavirta 
L Reunala 
T Sutela 
E Riuttala 
EPyyne 

P Multanen 
MMäkinen 
ANiemelä 
P Perttuli 
F Pettersson 
R W Stewen 
J Suviniemi 
A Tajasvuo 
TTukiainen 
P Ylirisku 
V Tervasmäki 

111 . ALAJÄRVEN 
KUNTA 

[!!I ANJALANKOSKEN 
w .KAUPUNKI 

HAMINAN 
KAUPUNKI 

HUITTISTEN 
KAUPUNKI 
os. 32700 Lauttakylä 
Puh. 932-69 775 

IISALMEN 
KAUPUNKI 

JOENSUUN 
KAUPUNKI 

PORIN 
KAUPUNKI 
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KUNTA 

SÄKYLÄN KUNTA 

SIPOON 
KUNTA 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 
EKENÄS STAD 

• TEUVAN KUNTA 

• • 

VIHDIN 
KUNTA 

YLITORNION 
KUNTA 

Everstiluutnantti Sampo A h t o 

JALKAVÄEN ASEMA TAISTELUKENTÄLLÄ 

Englantilainen komentaja Kenworthy 
kirjoitti vuonna 1928, että jalkaväki oli 
näytellyt osansa loppuun sotahistoriassa1>. 
Yhtä varmasti kuin tuliaseet olivat työntä
neet syrjään jousiase- ja keihäsmiehet, yh
tä varmasti olisivat sellaiset uudet aseet 
kuin esimerkiksi taistelulentokoneet syr
jäyttävä jalkaväen kokonaisuudessaan. 
Tunnettu ilmasotateoreetikko Giulio Dou
het uskoi samaan aikaan, että maavoimilla 
olisi yleisestikin katsoen merkitystä vain 
poliisiluonteisissa toimenpiteissä2>. 

Samantapaisia ajatuksia on esitetty 
myös toisen maailmansodan jälkeen. Se
naattori MacMahon, erään Yhdysvaltojen 
armeijan valiokunnan puheenjohtaja, kat
soi vuonna 1951, ettei vanhantyylisellä jal
kaväellä ollut enää virkaa3>. Tohtori Ed
ward Teller kirjoitti kuusi vuotta myöhem
min, ettei mieslukuisia armeijoita enää tar
vita, vaan muutamia satoja miehiä käsittä
vät osastot erikoiskoulutettuja spesialiste
ja riittävät. 4> 

Näin äärimmäisiä ajatuksia, jollaiset 
näyttävät tosin toistuvan aika ajoin, ei ole 
hyväksytty missään armeijassa. Maailmas
sa on tuskin vakavasti otettavia puolustus
voimia, joissa ei korostettaisi tavanomai
sen taistelijan merkitystä ja sitä, että aseen 
lopullisen arvon määrittää vasta se, millai
nen mies on sen takana. Tällaiset totea
mukset ovat niin yleisiä, että niitä on tus
kin tarpeellista esitellä tässä yksityiskoh
taisemmin. Niiden esittämisen taustana on 
ehkä havainto, että varsinaisten taistelijoi
den määrä asevoimissa on supistunut jat
kuvasti ja on ilmeisesti edelleen ainakin 
suhteellisesti vähenevä.5>. 

2 

Vai onko tuo havainto siitä tehtävine 
johtopäätöksineen iskostunut sittenkään 
mieleemme? Viime aikoina on asiaa tar
kastellut kaksikin huomattavaa sotateo
reetikkoa, joiden melko lailla yhteneväiset 
johtopäätökset ovat antaneet sytykkeen 
myös tälle kirjoitukselle. Ranskalais-tsek
kiläinen Ferdinand Miksche on todennut 
huolestuneena perinteisen taisteilijan käy
neen harvalukuiseksi läntisen puolustuslii
ton asevoimissa6>, ja yhtä arveluttavana 
pitää kehityksen suuntaa saksalainen 

· Franz Uhle-Wettler'>. Kummankin kirjoit
tajan pohdiskelut antoivat ajatuksen myös 
tästä artikkelista, jossa ongelma pyritään 
hieman erilaisin perusteluin tuomaan myös 
suomalaisen lukijakunnan tietoisuuteen. 

Kun Frederik Suuri johti kunniakasta 
armeijaansa Keski-Euroopan taisteluken
tillä 1750- ja 1760-luvuilla, hänen miehis
tään 88 prosenttia kuului jalka- tai ratsu
väkeen. Napoleonin joukoista laskettiin 
puoli vuosisataa myöhemmin 80 prosenttia 
kuuluneen taistelujoukkoihin. Teknisen 
vallankumouksen myötä suhdeluku alkoi 
pienentyä 1800-luvulla, ja Mikschen ilmei
sesti kylläkin liian pienen arvion mukaan 
olisi jo Saksan-Ranskan sodassa päädyt
ty sellaiseen tilanteeseen, että vain noin 60 
prosenttia miehistä olisi kuulunut taistelu
joukkoihin8>. Venäläinen Sawkin on toi
saalta päätynyt tulokseen, että vielä vuon
na 1914 olisi maavoimien miesvahvuudesta 
70-75 prosenttia kuulunut jalkaväkeen9>. 
Kehityksen suunnasta ei ole kuitenkaan 
epäilyksiä, ja ensimmäinen maailmansota 
vain nopeutti tendenssiä. Niinpä Ranskan 
armeijaan ilmestyi sodan päättymiseen 
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mennessä 80 000 kuorma-autoa, joiden 
kuljettamiseen sitoutui vähintäin sama 
määrä miehiä puhumattakaan siitä, mitä 
seurauksia niiden valmistaminen ja huolto 
aiheutti työvoiman kysyntään. Jalkaväen 
määrä suurvaltojen maavoimissa oli vuon
na 1918 noin puolet kokonaisvahvuudesta. 
10) 

Seuraavan maailmansodan puhjetessa 
jalkaväen suhteellinen osuus oli jonkin 
verran yhä supistunut. Esimerkiksi Saksan 
armeijassa oli maavoimista jalkaväkeä 
enää noin 40 prosenttia eikä vastaava luku 
ollut itse jalkaväkidivisioonassakaan suu
rempi kuin 55 prosenttia1n. Suomessa 
vaihteli jalkaväen osuus maavoimista so
dan kestäessä 50 prosentista 70 prosenttiin 
12). Varsinaisen jalkaväkidivisioonan hen
kilöstöstä kuului vuonna 1941 70 prosent
tia jalkaväkeen laskeakseen viimeisenä so
tavuotena 63 prosenttiin13>. Jossain Yhdys
valtojen asevoimissa jalkaväki oli selvänä 
vähemmistönä. Olihan amerikkalaisilla 
aseissa sentään noin 14 miljoonaa miestä, 
mutta maavoimia ei saatu silti kokoon 
kuin 89 divisioonaa. Vertailulukuna todet
takoon, että saksalaisilla oli kesällä 1943 
aseissa 243 divisioonaa. 

Edellä esitetyt luvut ovat kuitenkin san
gen teoreettisia, sillä ne on laskettu määrä
vahvuuksista. Todellisia lukuja on vaikea 
selvittää, sillä niistä ei oltu edes sodan ai
kana täysin tietoisia. Jotkin esimerkit va
laissevat kuitenkin asiaa. 

Joukot ovat harvoin määrävahvuisia il
man taistelutapahtumiakaan. Kun taistelut 
alkavat sitten vaikuttaa, tappiot kohdistu
vat nimenomaan taistelujoukkoihin ja eri
koisesti jalkaväkeen, jonka määrä oli jo 
viime sodissa verrattain pieni. Niinpä Poh
jois-Suomessa olleista noin 210 000 saksa
laisesta sotilaasta saatiin kesällä 1944 var
sinaisiin taistelujoukkoihin vain vajaa 
50 000 miestä, vaikka oli kysymyksessä 
vielä asemasotavaihe. Kun taistelut sitten 
alkoivat, tilanne synkistyi nopeasti. Las
kettiinhan eräänkin jalkaväkikomppanian 
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menettäneen Saksan itärintamalla kolmes
sa vuodessa 1 500 miestä eli miesten keski
määräinen toiminta-aika kyseisessä yksi
kössä oli kaksi ja puoli kuukautta. 14>. Sak
salaiset saivat tyytyä jo vuodesta 1943 läh
tien siihen, että heidän jalkaväkikomppa
nioidensa vahvuus tuskin ylitti enää 50-
60 miestä1'>. Varsin luonteenomainen esi
merkki oli Panssarikrenatöörirykmentti 
12, joka ilmoitti helmikuussa 1944 tuolloi
seksi vahvuudekseen enää 1 115 miestä, 
joista varsinainen taisteluvahvuus oli vain 
112 miestä16>. Kun Hitlerille ilmoitettiin ke
sällä 1943, että hänellä oli itärintamalla 
hieman yli kolme miljoonaa miestä, dik
taattori oli todennäköisesti aika oikeassa, 
kun hän lupasi syödä hattunsa, jos itse 
taistelujoukkoja olisi muutamaa sataatu
hatta miestä enempää. 

Suomen puolustusvoimissa, joita on 
sentään pidetty varsin jalkaväkivoittoisi
na, tilanne oli tuskin oleellisesti parempi 
kuin Saksan Wehrmachtissa. Otettakoon 
esimerkiksi II Armeijakunta, joka puolusti 
Maaselän kannasta. Armeijakunnan ko
mentaja, kenraaliluutnantti Talvela laskes
keli maaliskuussa 1944, että hänen johdos
saan oli 58 818 miestä ja 1 120 naista. Etu
linjavahvuudeksi - reservit mukaanluet
tuina - hän ei saanut kuitenkaan kuin 
korkeintaan 13 300 miestä.m. Huomatta
koon, että nämäkin luvut ovat jo asemaso
dan ajalta. Suurtaistelut kuluttivat jalka
väkeä meilläkin hämmästyttävän nopeasti, 
eivätkä joukot olleet pian kuin varjoja ai
kaisemmista. Vuosalmea puolustaneen di
visioonan taisteluvahvuus oli talvisodan 
päättyessä hieman alle 1 000 miestä. Divi
sioonassa oli neljä pataljoonaa, joissa ei 
ollut sataakaan miestä18>. 18. Divisioonan 
taisteluvahvuus supistui Talin taistelussa 
kesällä 1944 vajaassa kahdessa viikossa 
noin 3 600 mieheksi eikä koko Jääkäripri
kaatin miesluku ollut juuri komppaniaa 
vahvempi19>. Kohtalokasta oli, että vähen
tyneen ja lisäksi heikosti koulutetulla mie
histöllä täydennetyn jalkaväen oli vastatta-

va edelleen suurin piirtein samanlaisista 
tehtävistä kuin aikaisemminkin. Kaksipa
taljoonainen Jalkaväkirykmentti 576 vas
tasi lokakuussa 1944 Pohjois-Italiassa 20 
kilometriä leveästä puolustusalueesta, jol
loin asemaan oli pakko jättää jopa kuuden 
kilometrin aukkoja20>. Normandian mai
hinnousurintaman painopisteen välittö
mässä tuntumassa puolustautuneen jalka
väkirykmentin puolustusalueen leveys oli 
24 kilometriä21>. Itärintaman painopistees
sä tammikuussa 1945, Baranovin alueella, 
oli saksalaisten pataljoonien puolustusalu
eiden leveys 3-4 kilometriä. Koska patal
joonien taisteluvahvuus oli vain 250-300 
miestä, oli keskimäärin yksi mies 15 rinta
mametriä kohden22>. Vjasman luona maa
liskuussa 1942 vastahyökkäykseen - me
nestykselliseen muuten - käynyt 15. Jal
kaväkidivisioona käsitti kaksi pataljoo
naa, joiden komppanioiden keskimääräi
nen vahvuus oli 30 miestä.23l. 

Tällaiset taisteluvahvuudet merkitsivät 
käytännössä sitä, että kartoilla vahvoilta 
näyttäneet puolustusasemat olivat todelli
suudessa vain jonkinlaista aseellista tähys
tystä, jos sitäkään. On usein esimerkiksi 
päivitelty sitä, miten neuvostojoukot pää
sivät niin helpon tuntuisesti leveän Dnepr
joen ylitse syyskuussa 1943. Olihan saksa
laisella puolustajalla sentään edessään eräs 
Euroopan edullisimmista luonnon suojaa
mista asemista. Tosiasiassa hyökkääjän 
menestymisessä ei ollut paljoakaan ihmet
telemistä, sillä harvalukuinen puolustaja ei 
kyennyt asettamaan edes yhtenäistä tähys
tystä joen varteen. Venäläiset tulivat mo
nin paikoin virran ylitse ilman, että puo
lustaja edes havaitsi tapahtunutta. Paljon 
enemmän ihmettelemistä on siinä, että 
puolustaja yleensä saattoi saada aikaan jo
takin tällaisissa oloissa. Kestiväthän edellä 
mainitun Baranovin alueen puolustajat 
sentään pari vuorokautta, vaikka ne jou
tuivat ottamaan vastaan maailmanhisto
rian kiivaimman tulivalmistelun, ja kyet
tiinhän Normandian sillanpää pitämään 

hyökkääjän murskaavasta ylivoimasta 
huolimatta jollain tavoin kurissa puolisen
toista kuukautta. Ei jalkaväk,i ollut näytel
lyt osaansa loppuun toisessa maailmanso
dassa, mutta mahdottomia siltä ei olisi pi
tänyt vaatia. 

Toisen maailmansodan jälkeen on jalka
väen suhteellinen osuus edelleen laskenut. 
Meillä Suomessa oli jalkaväen osuus pri
kaatissa vuonna 1953 51 prosenttia23> lu
vun oltua samoin laskentaperustein perus
yhtymässä yhdeksän vuotta aikaisemmin 
63 prosenttia. Jalkaväen suhde ei kuiten
kaan pienentynyt tämän jälkeen oleellises
ti, sillä vajaa pari vuosikymmentä myö
hemmin se oli prikaatissa jopa muutaman 
prosenttiyksikön suurempi eli 54 prosent
tia. On otettava kuitenkin huomioon, että 

· kysymyksessä olivat määrävahvuudet ja 
mukaan oli laskettu koko joukko auton
kuljettajia, keittiömiehiä jne. Todellisten 
taistelijoiden määrä olisi jäänyt·kummas
sakin tapauksessa alle 50 prosentin. 1970-
luvun NATO-divisioonassa oli jalkaväkeä 
noin 40 prosenttia23>. Tämä numero ei il
maise kuitenkaan koko totuutta. Edellä 
mainittu Miksche laski jo vuonna 1954, et
tä kun amerikkalaisessa divisioonassa oli 
tuolloin 18 000 miestä, tuollainen divisioo
na vaati ylläpitoaan varten noin 50 000 
miestä erilaisia selustan joukkoja24>. Länsi
saksalaisen panssariprikaatin arvioitiin ky
kenevän vuonna 1966 irroittamaan 200 
miestä taisteluun jalkaväen tapaan2'>. Aal
lonpohja Bundeswehrissäkin lienee kuiten
kin ohitettu, sillä vastaava luku oli puoli
toista vuosikymmentä myöhemmin 250 
miestä26>. Tosiasia oli kuitenkin, ettei sak
salainen panssarijalkaväkiprikaati ole ky
ennyt saamaan edelleenkään irti itsestään 
enempää jalkaväkitaistelijoita kuin toisen 
maailmansodan jalkaväkipataljoona. 

Jokaisen tiedossa on, miten valtavasti 
tulivoima on kasvanut. Jalkaväki joutuu 
siten kantamaan nykyään entistäkin ras
kaamman taakan sen tappioiden ollessa 
todennäköisesti vieläkin suurempia kuin 
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aikaisemmissa sodissa. Kun kenraali Mac
Arthur otti vallatussa Pohjois-Korean pää
kaupungissa vastaan erään kunniakomp
panian vuonna 1951, hän totesi, että tämä 
sattumalta hänen eteensä ilmestynyt 
komppania oli menettänyt kolmessa kuu
kaudessa 99 prosenttia miehistään. 

Jotta aikaisempaa harvalukuisempi jal
kaväki pystyisi kestämään taistelukentän 
entistä kovemmat koettelemukset, sen pi
täisi olla tasoltaan aikaisempaakin korke
ampaa. Tässä ei auta pelkkä koulutus, 
vaan asia olisi aloitettava jo miehiä valitta
essa. Näin ei kuitenkaan ole helppo tehdä 
missään armeijassa, sillä valinnat tehdään 
yleensä siten, että paras aines viedään 
muualle kuin jalkaväkeen. Muiden puolus
tushaarojen ja aselajien hallussa olevat 
yhä monimutkaisemmat asejärjestelmät 
vaativat käyttäjikseen henkisesti kehitty
neimmät yksilöt. Eihän edes autonkuljet
tajaksi voida valita epäluotettavaa ja tyh
mää miestä. Kuulkaamme miten asia on 
tämän hetken Bundeswehrissä: "Kuten 
voidaan odottaa: Korkeita vaatimuksia 
asetetaan melkein yksinomaan vain selus
tan sotilaille ja varsinkin niille, jotka pal
velevat viestijoukoissa tai esikunnissa. 
"Tyhmät" jäävät näin ollen maavoimiin 
ja maavoimissa taistelujoukkoihin ja siellä 
heidät varataan panssarijalkaväelle. Joka 
saavuttaa testeissä arvosanan 4,6, on käyt
tökelpoinen vain panssarivaunun lataaja
na ja toimii siten virassa, joka on korvattu 
monessa vaunutyypissä jo koneella. Joka 
on vielä tyhmempi ja saavuttaa vain apu
koululaisen tason, se kelpaa vain pionee
riksi tai panssarijalkaväimieheksi"27>. 

Amerikkalainen kenraali Howze kirjoit
ti vuonna 1966 pitkän sotilasuransa perus
teella: "Olen viimeinen, joka epäilee kes
kimääräisen amerikkalaisen sotilaan yleis
tä suorituskykyä. Mutta jalkaväkiryhmäs
sä ei ole enää 'keskimäärää'. Tämä siksi, 
että alokkaista valitaan yhä uudelleen kou
lutetuimmat ja älykkäimmät ja heidät si
joitetaan lukumääräisesti suuriin huolto-
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tai teknisiin joukkoihin. Ja ketkä päätyvät 
esikuntakomppanioihin ja erikoisjoukkoi
hin? Voitte olla varmoja: Miehet jotka 
ovat parempia kuin keskitaso. Selvästi sa
nottuna jäävät monet niistä, jotka ovat 
keskitasoa heikompia, sellaisiin joukkoi
hin, jotka toimivat edessä. Myönnän mie
lelläni, että heidän joukossaan on yhä vielä 
rohkeita ja suorituskykyisiä miehiä. Mutta 
heitä jarruttavat ne, jotka eivät kykene tai 
eivät tahdo olla mukana. Se on yksinker
taisesti sietämätöntä"28>. 

Edellä mainitun negatiivisen valinnan 
seurauksena oli kenties amerikkalaisten te
kemä havainto, että heidän jalkaväestään 
käytti toisessa maailmansodassa raskaina
kin taistelupäivinä asettaan vain 15 pro
senttia. Hyvissäkään komppanioissa ei lu
ku noussut 25 prosenttia suuremmaksi291

• 

Ehkä on paikallaan kerrata: Jalkaväen 
määrä on supistunut suhteellisesti meidän 
päiviimme saakka. Taistelutappiot pienen
tävät tätäkin määrää huomattavasti. Lo
pulle jääneistä miehistä käyttää vain vä
häinen osa asettaan. Todellinen taistelija 
on käynyt siten oikeaksi harvinaisuudeksi. 

Taistelijoita voidaan luonnollisesti pyr
kiä korvaamaan koneilla. Vaikkei kukaan 
ammattimies olekaan juuri sillä kannalla, 
että tässä voitaisiin päästä täydellisyyteen, 
on silti turhaa koettaa vähätellä uudenai
kaisten aseiden tehoa ja tulivoimaa. Vaik
ka emme hyväksykään teoriaa painonappi
sodasta, on meidän pakko myöntää ase
teknologian valtavat saavutukset. 

Teknologialla on kuitenkin muitakin 
varjopuolia kuin että se vaatii käyttäjäk
seen miesaineksen parhaimmiston. Se 
maksaa. Se maksaa niin paljon, että pää 
alkaa tulla vetävän käteen jo rikkaissakin 
valtioissa. Sillä rahasummalla, millä saa
tiin toisen maailmansodan päättyessä 
1 000 panssarivaunua tai 400 lentokonetta, 
saadaan kohta enää ainoastaan 41 panssa
rivaunua tai kahdeksan lentokonei:ta301

• 

Yhden taistelulentäjän koulutus on saman
hintainen kuin 12 diplomi-insinöörin kou-

lutus. Ylläpitomenot saattavat eräillä ase
järjstelmillä olla niin suuret, että niihin ku
luu jo kolmessa vuodessa enemmän varoja 
kuin itse hankitaan. Joissakin suhteissa ke
hitys on ollut kerrassaan nurinkurista. Yh
den Hawk-ilmatorjuntaohjausrykmentin 
hinta on sama kuin 16 keskimääräisen tais
telukoneen. Yleensähän torjunta-aseen pi
täisi olla halvemman kuin aseen, 'joka on 
määrä torjua. Tässä tapauksessa asia ei ole 
enää siten, ellei sitten saavuteta uskomat
toman suurta osumatodennäköisyyttä. 

Valtavasti kohonneiden hintojen seu
rauksena on, etteivät rikkaatkaan valtiot 
kykene perustamaan enää suuria määriä 
joukkoja. Esimerkiksi Länsi-Saha saanee 
jalkeille parisenkymmentä divisioona, ja 
silloinkin on hätä jo pitkällä, Jos ajatte
lemme suhdelukua Kolmanteen valtakun
taan, saksalaisten olisi kyettävä saaman 
aseisiin lähemmäs 200 divisioonaa, mutta 
sellaista ei kukaan uskalla ajatellakaan. 
On syytä esittää kuitenkin kysymys: Olisi
ko Liittotasavallalle edullisempaa omistaa 
kriisitilanteessa vaikkapa 180 konetuli
asein ja tehokkain panssarintoruntaväli
nein varustettua jalkaväidivisioonaa vai 
esimerkiksi 16 nykyajan kallista sotako
neyhtymää? Sama kysymys kuuluu Suo
men oloihin sovellettuna: Onko parempi, 
että meillä on paljon mainostettu satatu
hantinen reserviläisarmeijamme vai esi
merkiksi kolme huipputasoisesti varustet
tua panssariprikaatia? Jääköön kysymys 
vastaamatta, mutta todettakoon silti, että 
useat valtiot ovat valinneet viimeksi maini
tun tien. 

Tällä tiellä vaeltava sotilastyyppi ei ole 
sama kuin oli vielä toisen maailmansodan 
jalkaväkisotilas. Tällainen upseeri ajatte
lee enemmän teknisesti kuin taktisesti. 
Hän on manageri enemmän kuin johtaja. 
Hän ei voi hallita alaistensa toimenpitei
den yksityiskohtia alkuunkaan, joten hän 
ei enää "johda". Sotilaspuku on hänelle 
monesti samaa kuin työpuku kaivosinsi
nöörille. Hän menee työhön, ei palveluk-

seen. Hänen joukossaan ei voi syntyä sitä 
henkeä, mikä vallitsi "vanhanaikaisissa", 
raskaissa kokemuksissa yhteen niitatuissa 
jalkaväkijoukoissa. Hän pyrkii korvaa
maa puutteet urheilulla, mutta vaikka hän 
on tehokas atleetti, hän muistuttaa taisteli
jaa yhtä vähän kuin kilpahevonen entis
ajan kyntöhevosta. Miksche on sitä mieltä, 
ettei yksikään Länsi-Euroopan armeija 
kestäisi sellaisia olosuhteita kuin Saksan 
Wehrmacht kesti itärintaman talvitaiste
luissa toisessa maailmansodassa3n. 

Suomalaisen sotataidon viisasten kivi ei 
ole varmastikaan ulkomaisten esikuvien 
ajattelemattomassa kopioimisessa. Ei olisi 
luonnollisestikaan järkevää heittäytyä silti 
toiseenkaan äärimmäisyyteen ja uskotella, 
että suomalainen mies menestyy vahentu
nein asein siinä, missä hän on ennenkin 
tullut jollain tavoin toimeen. 

Meidän turvallisuutemme kannalta on 
todennäköisesti kuitenkin sitä parempi, 
mitä lujemmin muut valtiot sotkeutuvat 
asevo1m1ssaan ylikehitetyn teknologian 
seuraamiseen. Mekin tarvitsemme hyviä 
aseita, jotka toimivat kaikissa oloissa, jot
ka ovat tulivoimaisia ja joilla voidaan tu
hota vastustajan panssarivaunut. Kaiken 
lisäksi me tarvitsemme paljon sellaisia 
aseita. Ennen muuta me tarvitsemme kui
tenkin realistisia, kovia ja isänmaallisia 
johtajia näiden aseiden satatuhatlukuisille 
käyttäjille, jotta nämä olisi koulutettu 
maanläheisesti ja saatu oivaltamaan sodan 
ankarat lait. Monissa armeijoissahan suuri 
ellei valtaosa "sotatyöläisistä" koostuu 
henkilöistä, joiden toimintaa taisteluolo
suhteet häiritsisivät pahan kerran. 

Tässä aivan pintapuolisesti hahmoteltu
jen maavoimienkaan hankkiminen ja yllä
pitäminen ei ole halpa asia. Monet toisen 
maailmansodan jälkeiset tapahtumat viit
taavat kuitenkin siihen, että sotataitomme 
ongelmien ratkaisu voi löytyä juuri tältä 
tieltä. Siltähän sitä oikeastaan on koko 
ajan etsittykin, mutta se on johtunut lähin
nä siitä, ettei muuhun ole ollut taloudelli-
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sia mahdollisuuksia. Usko on monasti 
puuttunut. Tämän kirjoittaja on vakuuttu
nut kuitenkin siitä, ettei mahdollisuutem
me luoda meille omintakeinen ja menesty
vä sotataito ole lainkaan huonompi kuin 
aikaisemminkaan. Kenties olosuhteet ovat 
jopa paremmat kuin ennen muiden vie
raantuessa sodan kovuuden tiedostamises
ta ja upotessa entistä pahemmin toivotto
maan kilpajuoksuun aina vain tehokkaam
mista, täydellisemmistä, kaalliimmista ja 
harvalukuisemmista aseista. 
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on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen Suomen 
puolustuslaitoksen käyttöön. Puhelin täyttää 
kaikkine erikoistoimintoineen puolustuslaitoksen 
vaatimukset. 
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- elektroninen 
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- pieni virrankulutus 
- vesitiivis rakenne 

- 3 kpl 1,5 v sauvaparistot, 
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- paino alle 3 kg 

- kotelo tukevaa painevalua 
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Majuri O K e r o n e n 

JALKA VÄEN RAUHAN AJAN VARUSMIESKOULUTUK
. SEN KEHITTYMINEN VV 1919-1975 

Johdanto 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan kou
lutusta sen tavoitteiden, sisällön ja koulu
tusedellytysten osalta kajoamatta lainsää
dännölliseen pohjaan ja koulutusorgani
saatioon. Kehittymisen lähtökohtana voi
daan pitää vuoden 1918 järjestelyjä. 

Miehistökoulutus ei jakaantunut vuon
na 1918 määrättyihin koulutuskausiin, 
vaan koulutukselle asetettiin tavoitteita ja 
käskettiin koulutusaiheita palvelusviikko
jen ja -kuukausien mukaan. Ensimmäiset 
kuusi viikkoa käytettiin pääasiassa yksityi
sen miehen opettamiseen. Tämän jälkeen 
siirryttiin harjoittelemaan suuremmissa 
osastoissa niin, että 12. viikosta lähtien pi
dettiin taisteluharjoituksia pataljoonittain. 
"Koulumaiset harjoitukset" oli 8. viikon 
jälkeen asetettava toiselle sijalle, "sillä ki
vääriotteilla, käännöksillä ja kunnianosoi
tuksilla emme voita vihollista". Tärkeinä 
koulutusaiheina pidettiin ampumista, am
pumaketjuharjoituksia, asemasotaa sekä 
vartiointia. Erityisesti korostettiin yksityi
sen miehen huolellisen opetuksen tärkeyt
tä. 

Reservialiupseerikoulutus aloitettiin lä
hes välittömästi Vapaussodan päätyttyä. 
Kurssien päämääränä näyttää olleen ennen 
kaikkea puolustusvoimissamme vallinneen 
vaikean kouluttajatilanteen helpottami
nen. 

Reserviupseerikoulutus toteutettiin Va
paussodan päätyttyä tilapäisluonteisilla 
kursseilla. Upseerikokelaskoulutus tähtäsi 

ensisijaisessa vakinaisen päällystön tuotta
miseen puolustusvoimillemme. 

Vuonna 1918 koulutus perustui pääasi
assa Suomen Armeijan Päällikön koulu
tuskäskyihin, jääkäreiden Saksassa hank
kimaan kokemukseen, Vapaussodan koke
muksiin ja Suomalaiseen sotilaskäsikir
jaan. Saksalaisia neuvonantajia oli eri teh
tävissä 146 upseeria, aliupseeria ja miestä. 

Koulutusjärjestelyjä vaikeuttivat mm 
seuraavat tekijät 
- tosiasiallinen sotatila Venäjän kanssa, 
- sisäisen järjestyksen ylläpito ja vankien 

vartiointi sitoivat joukkoja, 
- käsitykset asevelvollisuuden laajuudes

ta ja palvelusajan pituudesta olivat 
epäselviä, 

- palvelukseen astuttiin saapumiserien si
sälläkin eri aikoina, 

- varustus ja aseistus oli laadultaan vält
tävää ja sitä oli riittämättömästi, 

- majoitus- ja muonitusolot olivat hei
kot, 

- sotilaallisessa kurissa ja järjestyksessä 
oli p1,mtteita ja 

- koulutushenkilökuntaa oli riittämättö
mästi ja sen laatu oli epätasainen. 

Kokonaisuutena koulutuksen edellytyk
set vuonna 1918 eivät olleet erityisen roh
kaisevia. Vaikeuksista huolimatta luotiin 
vuoden 1918 aikana itsenäisen Suomen 
puolustusvoimien rauhanaikaisen koulu
tusjärjestelmän perusta ja aloitettiin varus
miesten kouluttaminen erilaisiin ja eri as
teisiin rauhan ja sodan ajan tehtäviin. 
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1. JALKAVÄEN V ARUSMIESKOULU
TUKSEN KEHITTYMINEN VUO
SINA 1919-1939 

1.1 Varusmieskoulutuksen (sotilaskoulu
tuksen) päämäärä ja yleisjärjestelyt 

Sotilaskoulutuksen selkeänä tavoitteena . 
oli vuosina 1919-1939 sotakelpoisen jou
kon luominen. Lisäksi pyrittiin koulutta
maan yksilöille hyvä taistelutaito, kasvat
tamaan kestävä kuri ja henki sekä kehittä
mään sotilaan velvollisuudentuntoa, isän
maanrakkautta ja oma-aloitteisuutta. 

Koko koulutuksen perustavoitteena pi
dettiin laadullisen etevämmyyden saavut
tamista naapureihin ja todennäköiseen vi
holliseen nähden. 

Jalkaväkijoukko-osastoissa käytettiin 
vuosina 1919-1939 kolmea erilaista pal
velukseenastumisjärjestelmää 

1919-1934 pääosa jalkaväkijoukko
osastoista sai alokkaita kaksi kertaa 
vuodessa, 
suojajoukoiksi suunnitelluissa joukko
osastoissa (Karjalan Kaartin rykment
ti, Savon jääkärirykmentti (myöhem
min Savon prikaati) ja polkupyöräpa
taljoonat) oli vuosina 1923-1934 käy
tössä neljän saapumiserän järjestelmä 
ja 
kolmeen saapumiseraan siirryttiin 
vuonna 1934, jolloin palvelukseen as
tuttiin tammi-, touko- ja syyskuussa. 

Kahden saapumiserän järjestelmää pe
rusteltiin 1920-luvun alussa mm sillä, että 
vuoden palvelusaika johtaisi yhtä saapu
miserää käytettäessä tilanteeseen, jossa 
rauhan ajan armeija olisi osan vuotta 
"käyttökelvoton", koska koulutettuja 
miehiä ei olisi riittävästi palveluksessa. 
Toisaalta katsottiin, että mikäli palvelusai
ka olisi alle vuoden, pitäisi palvelukseen 
astua neljä kertaa vuodessa. 

Suojajoukoiksi suunnitelluissa joukko
osastoissa siirryttiin neljään saapumise-
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rään suojajoukkojen koulutuksellisen val
miuden ja joukkojen määrän lisäämiseksi. 
Eräissä arvioissa on kuitenkin tultu siihen 
tulokseen, että järjestelmä pikemminkin 
heikensi liikekannallepanovalmiutta, kos
ka miehiä oli usein siirrettävä yksiköstä 
toiseen samantasoisten yksiköitten ylläpi
tämiseksi koulutuksellisesti. Neljän saapu
miserän järjestelmä vaikeutti huomatta
vasti aliupseerikoulutuksen toteuttamista, 
koska korpraali- ja aliupseerikouluissa oli 
samanaikaisesti kolme kurssia. 

Kolmen saapumiserän etuina pidettiin 
nopeaa liikekannallepanoa ja koulutusjär
jestelyjen helppoutta. Erityisen merkittä
väksi katsottiin se, että joukko-osastojen 
vahvuus ja koulutustaso olisivat mahdolli
simman tasaisia koko vuoden ja siirtymi
nen suojajoukkokokoonpanoon kävisi 
helposti. 

Kolmen saapumiserän järjestelmää tut
kittiin 1930-luvun puolivälin jälkeen. Tut
kimusten mukaan järjestelmä ei tuottanut 
tyydyttäviä koulutustuloksia eikä myös
kään ollut koulutusjärjestelyjen kannalta 
edullinen. Kolmen saapumiserän suurim
pina heikkouksina pidettiin seuraavia teki
jöitä 
- järjestelmä painotti yksipuolisesti suo

jajoukkojen koulutustarpeita, 
koulutus itse asiassa pysähtyi 8. kuu
kauden jälkeen, koska tällöin vanhem
pi ja nuorempi saapumiserä yhdistet
tiin ja niitä koulutettiin yhdessä, jol
loin vanhemmille ei ollut koulutuksesta 
riittävää hyötyä, 
kokonaiskuvan saaminen koulutusta
sosta oli vaikeaa, 
kouluttajat eivät riittäneet kolmeen 
koulutusryhmään ja 
joukko-osastot olivat jatkuvassa käy
mistilassa. 

Koulutusosasto tuli tutkimuksissaan ke
väällä 1939 siihen tulokseen, että kaksi 
saapumiserää olisi edullisin ratkaisu: siinä 
otettiin huomioon sekä koulutus- että suo
jajoukkonäkökohdat riittävän hyvin. Ar-

,1 
meijakunnan esikunta puolestaan piti kol
mea saapumiserää edullisimpana sekä suo
jajoukko- että koulutustehtävän kannalta. 

Palvelukseenastumisjärjestelmää kehi
tettäessä painotettiin ennen talvisotaa sel
västi rauhan ajan armeijan suojajoukko
tehtävää. Pyrkimyksenä oli ylläpitää sekä 
koulutustason että miesmäärän puolesta 
toimintakykyisiä suojajoukkoja. Tämä 

johti siihen, että palvelukseen oli astuttava 
useamman kerran vuodessa ja koulutetta
vien oli saavutettava sotakelpoisuus vii
meistään seuraavan saapumiserän palve
lukseenastumiseen mennessä. Kuvassa 1 
on esitetty ohjesäännöissä ja koulutusoh
jeissa määrättyjä aikavaatimuksia sotaval
miuden saavuttamiselle vuosian 1919-
1975. 

Kuva 1 

Kuukaut
ta Sotavalmiuden saavuttaminen 1919-1975 

7 

6 

5 

4 

~ ~~~ 
3 

2 

1923 1929 1932- 1941 1943 1947 1951 1965 1975 
1939 

Vuosi 

Selitc: Aika, jonka kuluttua oli kyettävä toimimaan vanhemman saapumiserän 
täydennyksenä taistelussa. 

Sota valmiiksi katsottiin yleensä .vuosina 
1923-1939 miehistötehtävässä palveleva 
neljän kuukauden koulutuksen jälkeen. 
Poikkeuksena on vuonna 1929 kirjassa 
" Jalkaväen koulutus" asetettu vaatimus 
kuuden kuukauden koulutusajasta. Kuvaa 

tarkasteltaessa on otettava huomioon se, 
että ajat ovat vain suuntaa antavia, koska 
ohjesäännöissä ja koulutusohjeissa "sota
valmius" on eri aikoina määritetty hieman 
eri tavoin. 
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Kuva2 

Palvelusajan aikajaksottelu 1919-1975 
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Kuvassa olevat koulutuskausien pituudet 
viikkoina osoittavat vain suuruusluokan, 
sillä eri aikoina pituudet ovat vaihdelleet 
1-2 viikkoa samanakin vuonna. 

.COK 1:t. l 

Käytetyt lyhenteet: 
A Aliupseerit 
AK Alokaskausi 

(-koulutuskausi) 
AUK Aliupseeri koulu 

(tai -kurssi 
EK Erikoiskoulu-

tuskausi 
EKK Erikoiskoulutus-

ja komennuskausi 
JA Jakso 
JHK Joukkoharjoi-

tuskausi 
Jkk Jatkokoulutus-

kausi 
KK Korpraalikoulu 

tai - kurssi, 
korpraali koulu-
tus 

KOK Kokelaskausi 
KSK Kertaus-ja 

sotaharjoitus-
kausi 

M Miehistö 
NSK Nuorempien 

sotamiesten 
koulutuskausi 

PKK Peruskoulutus-
kausi 

RJK Ryhmänjohtaja-
kausi 

RUK Reserviupseeri-
koulu 

SHK Sotaharjoitus-
kausi 

u Upseerit 
VSK Vanhempien 

sotamiesten 
koulutus kausi 

Selite: 

AK 13 Alokaskausi, 
pituus 13 
viikkoa 
Alokaskausi, 
(8) pi -
tuus 13 
viikkoa, josta 
ali upseerit 
ja upseerit 
olivat miehis-
tön kanssa 
8 viikkoa. 

Miehistön palvelusaika jaettiin vuoteen 
1932 saakka nuorempien ja vanhempien 
sotamiesten koulutuskausiin. Alokasajak
si kutsuttiin vuoteen 1929 saakka palvelus
ajan kolmea ensimmäistä kuukautta, josta 
lähtien alokasajaksi laskettiin palvelusajan 
"ensi viikot". 

Vuoden 1932 asevelvollisuuslain ja alue
järjestelmään siirtymisen yhteydessä pal
velusaika jaettiin kolmeen noin neljä kuu
kautta kestävään koulutuskauteen: alok
kaiden, nuorempien sotamiesten ja van
hempien sotamiesten koulutuskausiin. 

Vuodesta 1923 lähtien oli jalkaväkiryk
menttien aliupseerikouluissa osan vuotta 
samanaikaisesti kaksi kurssia ja suojajou
koiksi tarkoitettujen joukko-osastojen 
aliupseerikouluissa jopa kolme kurssia. 
Tähän ei aliupseerikoulujen henkilökunta 
ollut riittävä. Siirtyminen kolmeen saapu
miserään ja kurssiajan lyhentäminen nel
jään kuukauteen poisti päällekkäiset kurs
sit aliupseerikouluista. 

Aliupseerikoulun suorittaminen tuli 
vaatimukseksi reserviupseerikouluun vuo
den 1935 alusta. Siirtyminen aliupseeri
koulutuksen pohjalle merkitsi oppilaiden 
pohjakoulutuksen yhtenäistymistä. Vuon
na 1935 Reserviupseerikoulun kurssiaika 
lyhennettiin kuudesta kuukaudesta nel
jään. Vaikka kurssiajan lyhentäminen 
ajoittui aluejärjestelmään siirtymisen 
kanssa lähekkäin, oli kurssiajan lyhentä
~isen tärkeimpänä perusteluna se, ettei 
Reserviupseerikouluun voitu komentaa li
sää kouluttajia. Palvelukseenastumisjärjs
telmän muututtua vuonna 1934, olisi Re
serviupseerikoulussa ollut tarve järjestää 
kolme viiden ja puolen kuukauden mittais
ta kurssia vuosittain. Tämä olisi johtanut 
siihen, että kahden ja puolen kuukauden 
välein olisi seurannut puolentoista kuu
kauden ajanjakso, jolloin Reserviupseeri
koulussa olisi ollut kaksi kurssia saman
aikaisesti. Ilman opettajavoiman lisäystä 
koulutettavien määrä kouluttajaa kohti 
olisi noussut johtajakoulutuksen kannalta 

liian suureksi. Kurssiajan lyhentämisellä 
pyrittin myös lisäämään reserviupseereiksi 
koulutettavien valintaa käytettävää aikaa. 
Toisaalta uudistus lyhenisi joukoissa suo
ritettavan johtamisharjoittelun vajaaseen 
kolmeen kuukaueen. 

1.2. Miehistökoulutus 

Koulutustavoitteet miehistökoulutuksen 
eri vaiheille käskettiin vuoteen 1929 saak -
ka luettelemalla oppituntien ja harjoitus
ten aiheet, jotka määrättyinä kuukausina 
oli opetettava. Lisäksi vuonna 1922 jul
kaistussa kirjassa "Koulutusohjeita jalka
väelle" oli asetettu tavoiteaika sotavalmiu
den saavuttamiselle, mikä oli neljä kuu
kautta. 

1930-luvulla alokaskauden tärkeimpänä 
tavoitteena oli sellaisen peruskoulutuksen 
antaminen, että miestä voitiin tarvittaessa 
käyttää sodassa vanhemman saapumise
rän täydennyksenä. Nuorempien sotamies
ten koulutuskautena pyrittiin miesten hen
kilökohtainen taistelutaito kehittämään 
sellaiseksi, että sotakelpoisten yksiköiden 
muodostaminen olisi mahdollista. Van
hempien sotamiesten koulutus tähtäsi jou
kon taistelutaidon luomiseen ja ylläpitämi
seen. Parhaimmille kiväärikomppanian 
miehille opetettiin "vararyhmänjohtajan" 
tehtävät. 

Vertailtaessa koulutustavoitteita suoja
joukkotehtävän asettamiin vaatimuksiin, 
palvelusajan jaksotteluun ja palvelukseen
astumisjärjestelmään, voidaan tavoitteita 
pitää oikein asetettuina. Palveluksessa oli 
joka hetki sotakelpoisia miehiä, joista ai
nakin tyydyttävästi olisi voitu muodostaa 
suojajoukkotehtävän vaatimat joukot. 

Vuonna 1919 palvelus jaettiin ulkopal
velukseen sekä oppitunteihin ja sisäpalve
lukseen. Ulkopalvelus käsitti mies-, ryh
mä-, joukkue-, komppania- ja pataljoona
kohteisen harjoittelun, voimistelun ja am
pumaopetuksen. 
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Alokaskoulutuksessa mieskohtainen 
harjoittelu keskittyi lähinnä sulkeisjärjes
tykseen, ryhmä- ja joukkuekohtaisessa 
harjoittelussa oli jo mukana taistelukoulu
tuksen alkeita. Komppaniana harjoiteltiin 
etuvartiopalvelusta ja marsseja. Marssien 
pituudet olivat I0-20 kilometriä. Ampu
maopetuksessa päästiin kauden lopulla 
"vapaalta kädeltä" suoritettuihin ammun
toihin. Alokaskoulutuksessa korostettiin 
käskyjen ehdotonta noudattamista, var
tiopalveluksen tärkeyttä, tähtäämisen 
huolellista opettamista ja maaston käyttöä 
avonaisessa järjestyksessä. 

Miehistön koulutuskaudelle oli luon
teenomaista kertauksen suuri määrä. Pai
nopiste opetuksessa oli vuoden 1919 kou
lutusohjeen mukaan ketjuharjoituksissa ja 
avoimessa järjestyksessä. Toisaalta kiinni
tettiin huomiota siihen, "että liikanainen 
avoimen järjestyksen opettaminen on omi
aan heikentämään joukon kuria, siinä kun 
johtajan silmä ei aina voi valvoa kutakin 
yksityistä miestä". Koulutuskaudelle oli 
käsketty viisi pataljoonan harjoitusta, 
joista yhden tuli olla pimeäharjoitus. 
Marssipituudet olivat nyt 20-35 kilomet
riä. Kouluammuntoja suoritettiin eri asen
noista 150-200 m:n matkoilta. Lisäksi oli 
käsketty yksi ryhmän taisteluammunta 400 
m:n matkalta. Varsin vaativana voidaan 
pitää määräystä, että koulutuskauden lo
pulla jokaisen miehen tuli kyetä johta
maan ryhmää, tosin "tarpeen vaatiessa". 

Vanhemmalla ikäluokalla pyrittiin avoi
messa järjestyksessä ja kenttäpalvelukses
sa harjoitteluun sotavahvuisen komppa
nian puitteissa. Harjoitusaiheina olivat 
kaikki taistelulajit. Mieskohtaiset koulu
ammunnat pysyivät lähes samoina kuin 
edelliselläkin kaudella, vain varustusta li
sättiin. Taisteluammunnat oli määrä suo
rittaa 400-700 m:n matkoilta joukkueit
tain ja komppanioittain. Kaikkiaan oli 
ampumakoulutukseen varattu miestä koh
den vuodessa 150 patruunaa. Koulutus
kaudella annettiin erikoiskoulutusta pio-
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neeripalvelussa ja "syöksyjo.ukoille" 
(Syöksyjoukko oli käsketty perustaa jo
kaiseen pataljoonaan ja sen vahvuus oli 15 
- 20 miestä). 

Ensimmäinen yhtenäinen koulutusoh
jelma jalkaväelle julkaistiin vuonna 1922. 
Siinä oli ohjeet koulutuksesta 
- jalkaväkikomppanioissa, 
- konekiväärikomppanioissa, 
- miinanheittäjäjoukkueessa, 
- tiedonantokurssilla, 
- korpraali- ja aliupseerikursseilla, 
- esteradalla sekä 
- asemasota- ja pioneeriharjoituksissa. 

Lisäksi koulutusohjelmassa oli ohjeet 
kansalaisopetuksesta ja ampumaohjelmis
to. 

J alkaväkikomppanian koulutusohjel
masta voidaan todeta, että 
- harjoitukset ja oppitunnit oli jaettu 

koulutusaiheryhmiin, 
taisteluopetus oli omana koulutusai
heena ja se alkoi neljännellä kuukau
della, 

- taisteluopetuksessa edettiin ryhmästä 
rykmenttiin, 
taisteluopetusta ei annettu 7. - 9. pal
veluskuukautena, koska miehet olivat 
komennustehtävissä, 

- ampumakoulutus käsitti kuusi alku
harjoitusta, viisi pääharjoitusta, mies
kohtaisen kenttäamm~nnan ja taistelu
ammuntoja, 

- pikakivääri- ja konekiväärikoulutus 
annettiin vain osalle miehistöä ja 

- marssimatkat vaihtelivat 15-40 kilo
metriin. 

Ohjelmiston mukaiset ammunnat suo
rittanut kiväärimies ampui vuoden aikana 
70-100 patruunaa. 

Jalkaväen koulutusohjeet uusittiin ko
konaisuudessaan vuonna 1929, jolloin jul
kaistiin kirja "Jalkaväen koulutus". Kou
lutuksen painopiste oli ohjeen mukaan 
taistelukoulutuksessa, kenttäpalveluksessa 
ja ampumakoulutuksessa. Muodollisesta 
koulutuksesta (sulkeisjärjestyksestä) to-

dettiin: "Vielä usein esiintyviä enemmän 
tai vähemmän itsetarkoitukseen vivahtavia 
muodollisia harjoituksia ei lyhyt palvelus
aika salli. Ne voivat joskus olla paikallaan 
kurin kehittämiseksi, mutta useimmiten 
voidaan päämäärä saavuttaa toisin kei
noin". Painopiste taistelukoulutuksessa 
oli ryhmän hyökkäyksessä ja erityisesti 
lähti taistelussa. 

Harjoittelussa keskityttiin hyökkäyksen 
siihen vaiheeseen, joka alkoi 300 m:n 
päästä puolustavasta vastustajasta ja jat
kui vastustajan puolustusaseman läpi. Tä
tä harjoittelua pidettiin koko taistelukou
lutuksen perustana ja siihen käytettiin suu
rin osa ajasta. 

J alkaväkikomppanian koulutusohjel
man tarkastelu osoittaa 
- sulkeisjärjestyksen opetuksen keskitty

neen ensimmäiseen palveluskuukau
teen, 
taistelukoulutuksen alkaneen heti pal
velusajan alussa ja osaston taistelukou
lutuksessa oli pataljoonan harjoituk
sia, 
taistelu koulutuksessa keskitytyn 7. -
9. palveluskuukausina kertaukseen, 
koska miehistö oli pääosin tämän ajan 
komennustehtävissä, 
koulutuksessa otetun huomioon lento
ja kaasuaseet, 
eri aselajien ja koulutushaarojen väli
sen yhteistoiminnan olleen opetuskoh
teena palvelusajan loppupuolella, 
marssien olleen 10-35 km:n pituisia ja 

- ampumakoulutuksessa käytetyn myös 
pienoiskivääriä. 

Ohjelmiston mukaiset ammunnat suo
rittanut kiväärimies ampui pienoiskivääril
lä 65 patruunaa ja kiväärillä 53 patruunaa. 
Miehistökoulutuksen kehityksen oleellisin 
piirre ennen talvisotaa oli taistelukoulu
tuksen aseman korostaminen keskeisimpä
nä koulutusaiheena. Taistelukoulutuksen 
painopiste oli hyökkäystaistelussa ryhmän 
puitteissa. Ampumakoulutus kehittyi oh
jelmistojen myötä varsin selväpiirteiseksi 

ja nousujohteiseksi kokonaisuudeksi, joka 
mahdollisti laadullisesti hyvien ampujien 
kouluttamisen. Kokonaisuutena miehistö
koulutuksen tavoitteita ja ohjelmia voi
daan pitää koulutusaikaan nähden varsin 
vaativina. 

1.3. Reservialiupseerikoulutus 

Vuonna 1919 pyrittiin oppilaista koulut
tamaan ryhmän ja joukkueen johtajia se
kä miehistön kouluttajia. Tavoite on seli
tettävissä sillä, että joukkueen johtajia 
koulutettiin tuolloin tilapäisillä kursseilla 
ja joukko-osastoissa oli kouluttajapula. 
Erityisesti ensimmäisille aliupseerikursseil
le pyrittiinkin komentamaan sellaisia va
rusmiehiä, jotka olivat halukkaita "kapi
tuleeraamaan". 

Korpraalikurssin päämääränä oli puoli
ryhmän johtajien ja alokkaiden koulutta
jien valmentaminen. Virallisesti aliupseeri
kurssin tavoitteena oli koko 1920-luvun 
ryhmän ja joukkueen johtajien sekä alok
kaiden kouluttajien kasvattaminen. 

Vuosikymmenen vaihteessa järjestettiin 
aliupseerikoulutus uudelleen. Koko 
1930-luvun pyrittiin oppilaista kasvatta
maan sotakelpoisia ja taitavia ryhmän 
(vast) johtajia. Tämän lisäksi oppilaat vai
mennettiin kouluttajiksi. Parhaille jalka
väkilinjan oppilaille annettiin edelleen 
koulutusta joukkueen johtamisessa. 
Aliupseerikoulutuksen päämäärä selkeni 
huomattavasti 1930-luvulla. Painopiste 
siirtyi selvästi sotakelpoisten ryhmän joh
tajien kouluttamiseen. Päämäärän sel
kiytymiseen vaikutti osaltaan myös se, että 
aliupseerikoulun suorittaminen tuli vaati
mukseksi reserviupseerikouluun vuonna 
1934. 

Vuosina 1919-1922 ei aliupseerikou
luissa ollut varsinaista linjajakoa vaan 
kaikki saivat periaatteessa saman koulu
tuksen. Linjajako vakiintui kuitenkin jo 
vuoden 1923 jälkeen, jolloin jalkaväki- ja 
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konekiväärikomppanioiden aliupseerit, 
tiedonanto-, miinanheittäjä-, lääkintä-, 
aseseppä- ja kengitysaliupseerit saivat 
oman alansa koulutusta. 

Aliupseerit jaettiin 1930-luvulla rinta
ma- ja toimitusaliupseereihin . Aliupseeri
koulussa oli kaksi jaksoa, joiden pituus oli 
aluksi kolme ja myöhemmin kaksi kuu
kautta. Linjoja oli viisi: kivääri-, koneki
vääri-, kranaatinheitin- ja viestilinja. 
Kaikki oppilaat saivat ensimmäisen jakson 
ajan samanlaisen koulutuksen ja varsinai
nen linjajako toteutettiin vasta toise_n jak
son aikana. Toimitusaliupseerit olivat 
yleensä ensimmäisen jakson joukko-osas
ton aliupseerikoulussa ja alansa erikois
koulutuksen he saivat toisen jakson aika
na. 

Vuosina 1919-1939 aliupseerikoulujen 
opetussuunnitelmien sisällössä tapahtui 
huomattavaa kehitystä. Taistelu- ja johta
jakoulutus saivat 1930-Iuvun lopulla yhä 
keskeisemmän sijan opetuksessa. 

Kouluttajakoulutusta ei enää ajanjak
son loppupuolella pidetty niin tärkeänä 
kuin alkupuolella. Opetuksen sisältö mo
nipuolistui ja se vastasi melko hyvin 
1930-luvun yleistä taktillista ajattelua. 

Aliupseerikoulun päätyttyä ryhmänjoh
tajat saivat jatkokoulutusta perusyksiköis
sään. Ryhmänjohtajakaudella annettiin 
myös tarvittava erikoiskoulutus. Vuonna 
1935 oli jalkaväkirykmenteissä kaikkiaan 
19 aliupseerien erikoiskoulutusalaa 15 
koulutushaaran puitteissa. Välittömästi 
aliupseerikoulun jälkeen oppilaat pyrittiin 
sijoittamaan vahempien sotamiesten joh
tajiksi. 

1.4 Reserviupseerikoulutus 

Viipurin upseerikokelaskurssia varten 
laadittiin saksalaisten johdolla selkeät ta
voitteet reserviupseerikoulutusta varten. 
Tavoitteen keskeisin sisältö, joukkuen 
johtamiskyky taistelussa, on säilynyt koko 
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itsenäisyyden ajan tärkeimpänä päämää
ränä. Viipurin upseerikokelaskurssin ope
tustavoitteessa ollut koulutustaidollinen 
päämäärä on selitettävissä sillä, että kurs
sin tarkoituksena oli kasvattaa upseereita 
vakinaiseen palvelukseen. 

Parhaille oppilaille pyrittiin 1920-luvul
la antamaan myös komppanian päällikön 
koulutus, mutta 1930-luvulla tämä tavoite 
poistettiin. Sotilaspedagokiikka oli ope
tusohjelmassa vuoteen 1929 saakka. Sen 
tavoitteena oli mielenkiinnon herättämi
nen kasvatus- ja opetuskysymyksiä koh
taan. 

Vertailtaessa aliupseerikoulujen ja Re
serviupseerikoulun tavoitteita toisiinsa, 
voidaan todeta, että reserviupseerikoulu
tuksessa keskityttiin lähes yksinomaan so
dan ajan joukkueen johtajien kasvattami
seen. Aliupseerikouluissa oli taas sodan 
ajan tavoitteen rinnalla koko talvisotaa 
edeltäneen ajan selvä "rauhan ajan" ta
voite: ryhmän kouluttaja. 

Vuoteen 1932 saakka jalkaväen upseeri
oppilaat saivat koulutuksensa Reserviup
seerikoulun yleisellä linjalla. Yleinen linja 
jaettiin mainittuna ·vuonna jalkaväen eri 
koulutushaarojen mukaisiin linjoihin: ki
vääri-, konekivääri- ja kranaatinheitinlin
joihin. 

Keskeiseksi ongelmaksi Reserviupseeri
koulussa muodostui heti sen perustamisen 
jälkeen opetuksen tietopuolisen ja käytän
nöllisen osuuden suhde. Kehityksen suun
ta oli ennen talvisotaa se, että teorian 
osuutta pienennettiin ja käytännöllisen 
koulutuksen osuutta lisättiin. Vuosina 
1935-1939 oli teoreettista opetusta noin 
18 % ja käytännöllistä koulutusta noin 82 
%. Vastaavat luvut vuosina 1927-1929 
olivat 48 o/o ja 52 % . 

Toiseksi vaikeasti ratkaistavaksi kysy
mykseksi muodostui opetuksen lähtötason 
valinta. Oppilaiden sotilaallinen peruskou
lutus olikin vielä 1930-luvun alussa varsin 
erilainen. Osa oppilaista oli käynyt aliup
seerikoulun joko kokonaan tai osittain, 

osa puolestaan oli saanut pelkästään mie
histökoulutusta. Tämä johti siihen, että 
koulutus oli aloitettava miehistö- ja ryh
mänjohtajakoulutuksesta. Lähtötason 
epätasaisuus poistui vuonna 1935, kun op
pilaille määrättiin vaatimukseksi aliupsee
rikoulun täydellinen suoritus ennen Reser
viupseerikoulua. Koulutus voitiin nyt 
aloittaa suoraan joukkueenjohtajakoulu
tuksesta. 

Kokelaskauden pituus vaihteli ennen 
talvisotaa 1 1/2 - 6 kuukauteen. Kokelai
den jatkokoulutusta joukko-osastoissa 
vaikeutti se, ettei heitä puutteellisen kou
luttajakoulutuksen johdosta voitu käyttää 
täysipainoisesti kouluttajina. Lisäksi mah
dollisuudet joukkueen johtamiseen taiste
luharjoituksissa olivat vähäiset sen vuoksi, 
että samoissa tehtävissä pyrittiin käyttä
mään myös nuorempia upseereita ja aliup
seereita. Varsinkin 1920-luvulla kokelaita 
käytettiin moniin sellaisiin tehtäviin, jotka 
eivät lisänneet heidän taitoaan johtaa 
joukkuetta taistelussa. Monista ohjeista· ja 
määräyksistä huolimatta jäi kokelaiden 
jatkokoulutus puutteelliseksi ja hajanai
seksi myös 1930-luvulla. Kurssimuotoista 
erikoiskoulutusta järjestettiin vain huollon 
ja kaasunsuojelun alalla. 

I .S. Koulutusedellytykset ennen talviso
taa 

Erilaiset työ-, komennus- ja vartiointi
tehtävät vaikeuttivat koko talvisotaa edel
täneen ajan erityisesti jalkaväen miehistö
koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. 
Eräissä arvioissa on tultu siihen tulokseen, 

tei tehokas koulutusaika ollut puolta
kaan palvelusajasta. Armeijakunnan esi
~ unnan mielestä esimerkiksi suurin osa 
uonna 1935 kotiutetuista siirtyi reserviin 

,Ja-arvoisesti koulutettuina. Yleensä soti
Ii1skoulutukseen kyettiin tehokkaasti käyt-
1 lmään vain alokasaika, jolloin miesten 
näärääminen sotilaskoulutusta vastaa-

mattomiin tehtäviin oli kielletty. Kertaus
harjoitukset vaikeuttivat 1930-luvulla voi
makkaasti varusmieskoulutusta, koska 
kertausharjoituksiin komennettiin koulut
tajat joukko-osastoista ja varusmiehiä 
käytettiin niissä erilaisiin palvelustehtä
viin, jotka eivät edistäneet heidän koulu
tustavoitteensa saavuttamista. Sekä 1920-
että 1930-luvuilla ampumakoulutusta ra
joitti ampumatarvikkeiden vähäinen mää
rä. Toisaalta suomalaisten ampumataitoa 
pidettiin talvisodassa hyvänä. Ampuma
taitoon vaikutti edistävästi ennen varus
miespalvelua ja sen jälkeen suojeluskun
nissa annettu ase- ja ampumakoulutus. 
Ampumataidon kehittämisessä suojelus
kuntien merkitystä onkin pidettävä tärke
änä. 

Kuvassa 3 on esitetty eräitä koulutusta 
vaikeuttaneita tekijöitä 1920- ja 1930-lu
vuilla. 

Kuva3 
Koulutusta vaikeuttaneita tekijöitä 
1920- ja 1930-Iuvuilla 

1920-luku 
Upseeri ja aliupseeripula 
Upseerikoulutuksen alkeellisuus 
Alipäällystön heikko taso 
Miehistön heikko taso 
Kantahenkilökunnan heikko taloudellinen 
asema 
Heikot majoitusolosuhteet 
Aseistuksen ja varustuksen heikko laatu 
Heikko kuri 
Komennustehtävien ja työpalveluksen 
runsaus 

1930-Iuku 
Ampumatarvikkeiden heikko laatu ja riit
tämättömyys 
Säästö lomat 
Kertausharjoitukset 
Työkomennukset ja vartiointitehtävät 
Pienet koulutusmäärärahat 
Liian lyhyt palvelusaika 
Sotaharjoitusten vähäisyys 
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Kokonaisuutena koulutusedellytyksissä 
tapahtui suotuisaa kehitystä 1930-luvulla, 
mutta vakavinta ongelmaa, varusmiesten 
käyttöä sotilaskoulutuksen kannalta tois
arvoisiin komennus-, työ- ja vartiointiteh
täviin ei kyetty ratkaisemaan. Jalkaväen 
kannalta ongelma oli erityisen merkittävä, 
koska toisarvoisiin tehtäviin käytettiin 
yleensä vain jalkaväen miehistökoulutusta 
saavia varusmiehiä. 

1.6. Johtopäätöksiä 

Koulutuksen perustavoitteena oli ennen 
talvisotaa laadullisen paremmuuden saa
vuttaminen naapureihin ja todennäköiseen 
viholliseen nähden. Eräässä tutkimuksessa 
on arvioitu, että talvisodan vastustajaa 
etevämpiä oltiin 
- taidossa liikkua teiden ulkopuolella ja

lan, hiihtäen ja reellä 
- taidossa majoittua maastoon. 

taidossa suunnistaa, 
- taidossa ampua jalkaväen kevyillä ja 

raskailla aseilla, 
- taidossa raivata autotie jäille ja maas

toon. 
Hyvin koulutettuina on pidetty myös 

maahan menoa, ryömintää, syöksyä, tais
telutekniikkaa yleensä ja asekäsittelyä. 
Kokonaisuutena voidaan yhtyä niihin arvi
oihin, joissa talvisodan reserviupseerien, 
-aliupseerien ja miehistön koulutustasoa 
on pidetty tyydyttävänä. 

2. JALKA V ÅEN V ARUSMIESKOU
LUTUKSEN KEHITTYMINEN VUO
SINA 1945-1975 

2.1. Varusmieskoulutuksen (sotilaskoulu
tuksen) päämäärä ja yleisjärjestelyt 

Vuosina 1945-1946 koulutuksen tär
keimpänä päämääränä näyttää olleen ku
rin ja järjestyksen palauttaminen ja luomi-
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nen puolustusvoimissa. 
Vertailtaessa vuosien 1947 ja 1971 kou

lutuksen päämääriä toisiinsa voidaan to
deta, että ne ovat sisällöltään lähes saman
laiset. Varusmieskoulutuksen päämäärä 
ennen talvisotaa ja sotien jälkeen on pysy
nyt muuttumattomana: tavoitteena on ol
lut sota-/ taistelukelpoisten joukkojen 
luominen. 

Vuosina 1945-1946 astuttiin palveluk
seen kaksi kertaa vuodessa. Tämän jäl
keen siirryttiin kolmen saapumiserän pal
velukseenastumisjärjestelmään. Palveluk
seenastumiskuukausiksi vakiintuivat hel
mi-, kesä- ja lokakuu. Palvelukseenastu
misjärjestelmää valittaessa painotettiin en
sisijassa toimintavalmiustekijöitä. 

Tavoiteajat sotavalmiuden saavuttami
selle on esitetty kuvassa 1. Vuonna 1947 
oli miehelle annettava neljässä kuukaudes
sa niin täydellinen koulutus, että hän pys
tyi toimimaan yksikössään taistelijana. 
Vuonna 1971 oli miehelle kuukaudessaan
nettava sellainen koulutus, että hän pystyi 
toimimaan oman koulutushaaransa yksin
kertaisissa miehistötehtävissä yllättävässä 
taistelutilanteessa. 

Kuvassa 2 on esitetty miehistön, reservi
aliupseerien ja - upseerien palvelusajan 
jaksottelu . Kuvasta ilmenee, että 
1947-1975 

peruskoulutuskauden pituus on lyhen
tynyt 3-6 viikkoa, 
erikoiskoulutuskausi on vuodesta 1948 
lähtien muodostanut noin puolet pal
velusajasta, joten miehistötehtävissä 
palvelevien kannalta sen tulisi olla tär
kein koulutuskausi, 
perusko11lutuskauden lyheneminen on 
merkinnyt viimeisen koulutuskauden, 
joukkoharjoituskauden (vast), pitene
mistä noin puolella, mikä osoittaa pyr
kimystä korostaa harjoittelua yksikkö
kokonaisuuksina, 
reservialiupseereiksi koulutettavilla oli 
1940-luvun lopulla 4-8 viikkoa kestä
vä korpraalikurssi ennen aliupseeri-

koulua ja 1950-luvun alkupuolella he 
saivat miehistökoulutusta ennen aliup
seerikoulua 7-8 viikkoa eli peruskou
lutuskauden I jakson, 

- aliupseerikoulun pituus on lyhentynyt 
16-17 viikosta 13-14 viikkoon, 

- 1960-luvulla reservialiupseereiksi kou
lutettavat palvelivat koko miehistön 
peruskoulutuskauden yksiköissään, 

- reserviupseereiksi koulutettavat suorit
tivat 1950-luvun alkupuolella vain 
aliupseerikoulun I jakson ja seuraaval
la vuosikymmenellä aliupseerikoulun 
kokonaisuudessaan, 

- siirtyminen reserviupseerikoulutukses
sa aliupseerikoulutuksen pohjalle mer
kitsi kokelasajan lyhenemistä noin 17 
viikosta 6-7 viikkoon, mitä on pidet
tävä merkittävänä ajatellen kokelaiden 
jatkokoulutusta joukko-osastoissa ja 
reserviupseerikoulun pituus on koko 
ajanjakson ollut 14-15 viikkoa. 

2.2. Miehistökoulutus 

Peruskoulutuskauden tärkein koulutus-
aihe on ollut taistelukoulutus. Siihen on 

iytetty 28-39 OJo koko peruskoulutus-
1uden tuntimäärästä. Suhteellisesti eni
n taistelukoulutusta näytetään painote-

un 1960-luvulla, jonka jälkeen sen osuus 
m laskenut lähes 10 OJo. Sotilaan perus

>ulutus annetaan nimenomaan taistelu
>ulutuksen, ase- ja ampumakoulutuksen 
1 1 liikuntakoulutuksen harjoituksissa. 
hteensä näihin on käytetty koulutusajas-

1950-luvulla noin 63 OJo, 1960-luvulla 
im 66 OJo ja 1970-luvulla noin 67 %, jo

peruskoulutuksen kannalta oleellisia 
ita on painotettu eri aikoina lähes sa-

1lla tavalla. 
1 rikoiskoulutuskausi on ollut ongelmat

miehistön koulutuskausista, koska 
nsä pääosa komennus-, työ- ja vartio

i ,:luksesta on sijoitettu tähän koulutus
, 1 t:en. Vuonna 1951 laadittiin erikois-

koulutuskauden ohjelmat 9 tai 12 viikon 
mukaan ja vastaavasti muuhun palveluk
seen oli varattu 6 tai 9 viikkba. Koulutus
tarkastuskertomuksissa todettiin useita 
kertoja 1950-luvulla, että kivääriyksiköi
den komennus- ja vartiovastuu oli liian 
suuri verrattuna muihin yksiköihin. Seu
raavalla vuosikymmenellä pyrittiin siihen, 
että jokainen mies olisi puolet erikoiskou
lutuskaudesta koulutuksessa. Vuosikym
menen vaihteessa siirryttiin järejestelyyn, 
jossa komennustehtäviin määrättyjä ei 
vaihdettu saapumiserän komennusvastuun 
aikana, vaan se kesti kotiuttamiseen saak
ka. Järjestelyllä pystyttiin lisäämään eri
koiskoulutusta saavien koulutusaikaa 14 
viikkoon. Taistelukoulutuksen, ase- ja 
ampumakoulutuksen sekä liikuntakoulu
tuksen yhteenlaskettu suhteellinen osuus 
erikoiskoulutuskaudesta on ollut 1951 
noin 55 %, 1960-luvulla noin 79 OJo ja 
1970-luvulla noin 85 OJo. 

Joukkoharjoituskauden painopiste on 
ollut yksikkökoulutuksessa, joskin 
1950-luvulla ja 1960-luvun alussa oli ker- . 
tauksella merkittävä osuus. Yhteensä tais
telukoulutuksen, ase- ja ampumakoulu
tuksen sekä liikuntakoulutuksen osuus 
koulutusajasta oli 1951 noin 83 OJo, 
1960-luvulla noin 70 OJo ja 1970-luvulla 
noin 81 %, joten tärkeimpiä koulutusai
heita on painotettu varsin voimakkaasti. 
Joukkoharjoituskauden koulutuksen lop
putuloksena on pyritty aikaansaamaan 
taistelukykyinen ja yhteistoimintaan pys
tyvä yksikkö eriasteisine johtajineen. Pää
määrän kannalta oleellinen heikkous on 
siinä, että eriasteiset johtajat kotiutuvat 
kesken joukkoharjoituskauden, mikä ei 
voi olla vaikuttamatta heikentävästi ta
voitteen saavuttamiseen. 

2.3. Reservialiupseerikoulutus 

Vuosina 1945-1975 koulutuksen pää
määränä oli selvästi ryhmän johtajan 
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(vast) tehtävien omaksuminen reserviali
upseerikoulussa. 1970-luvulla kiväärilin
jan oppilaiden oli tunnettava myös jouk
kueen varajohtajan tehtävät. Kouluttaja
koulutuksen osalta kehityspiirteinä voi
daan todeta, että 

1940-luvulla kouluttajatehtäviin val
mentamista pidettiin tärkeänä 
1960-luvulla kouluttajatehtäviin opet
taminen oli taka-alalla ja 
1970-luvulla kouluttajakoulutusta ko
rostettiin, mutta tavoitteen luonne oli 
muuttunut, lähinnä rauhan ajan kou
lutustehtävän sijaan oli nyt kyettävä 
kouluttamaan taistelukentän olosuh
teissa. 

Kurssiajan jakaminen kahteen jaksoon 
lopetettiin vuonna 1964, mistä lähtien ope
tussuunnitelmat laadittiin yhtenäisiksi ko
ko kurssiaikaa varten. Kurssiajan jaksotte
lua oli pidetty välttämättömänä 1950-
Iuvulla RUK:n vuoksi. Lisäksi mm viesti-, 
ilmatorjunta- ja eräiden huoltoalojen op
pilaat saivat peruskoulutuksen ensimmäi
sen jakson aikana kiväärilinjalla. 

Reservialiupseerien kouluttamista yksi
köissään kokeiltiin kahdessa joukko-osas
tossa vuodesta 1973 alkaen. Suoritetuissa 
tutkimuksissa todettiin, että koulutuksen 
tasoa oli pakko madaltaa, koska miehistö 
oli "koulutuksessa mukana. Muutenkin tu
lokset osoittivat, ettei uusimuotoisella 
koulutuksella saavutettu sellaisia etuja, 
joita ei voitaisi saavuttaa myös aliupseeri
kouluissa. 

Reservialiupseerikoulujen kokonaistun
timäärä on pienentynyt vuodesta 1945 
vuoteen 1975 noin 150 tuntia eli 23 %. Ko
konaistuntimäärä on laskenut kurssiajan 
lyhenemisen ja viikkotuntimäärän lasken
taperusteiden muuttumisen vuoksi. Ope
tussuunnitelmien vertailun perusteella voi
daan tehdä mm seuraavia johtopäätöksiä 
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taistelukoulutus on ollut selvästi tär
kein oppiaine koko ajan ja suhteellises
ti eniten sitä painotettiin 1940-luvun lo
pulla, 

taistelukoulutuksen suhteellinen osuus 
oli vuonna 1958 34 OJo, josta se on 
noussut 47 OJo:iin 1970-luvulle tultaes-
sa, 
ase- ja ampumakoulutukseen on koko 
ajanjakson varattu suhteessa kurssiai
kaan saman verran tunteja, noin 18-
20 OJo. 

Ryhmän johtajien jatkokoulutuksessa 
on pyritty käyttämään hyväksi aikaa, jol
loin yksiköissä on ollut kahdet ryhmän 
johtajat. Tämä aika on vaihdellut 4-6 
viikkoon. Ongelmaksi on muodostunut se, 
käytetäänkö tästä ajasta pääosa nuorem
pien vai vanhempien ryhmän johtajien jat
kokoulutukseen. 1950- ja 1960-luvuilla an
nettiin nuoremmille lyhyt yksikköönpereh
dyttämiskoulutus, jonka jälkeen he ottivat 
vastaan myös peruskoulutuskaudella oleva 
miehistön ryhmän johtajien tehtävät. Van
hemmille pidettiin ns joukkueen varajoh
tajakurssi. Menettelyä muutettiin kuiten
kin siten, että nuoremmat ryhmänjohtajat 
saivat heti RAUK:n jälkeen kurssimuotoi
sesti kouluttajakoulutusta ja vanhemmat 
toimivat johtajina peruskoulutuskauden 
loppuun, jonka jälkeen he puolestaan siir
tyivät jatkokoulutukseen. Edellä on esitet
ty vain järjestelyn pääperiaatteet, joista eri 
tahoilla on ollut omia sovellutuksia. 

2.4. Reserviupseerikoulutus 

Reserviupseerikoulutus aloitettiin uudel
leen 31. 5. 1948. Tavoite oli periaatteessa 
sama kuin ennen sotia. Sodassa saatujen 
kokemusten perusteella korostettiin kui
tenkin nyt yleiskoulutusta, joka nostettiin 
oman aselajin taistelukoulutuksen veroi
seksi. Yleiskoulutuksen painottamisesta 
luovuttiin kuitenkin 1950-luvun alussa ja 
opetuksessa keskityttiin jälleen oman ase
lajin käytännön johtamistoimintaan: Ke
hitys oli tässä suhteessa samankaltainen 
kuin ennen talvisotaa. Opetuksen päämää
rään lisättiin 1970-luvulla koulutustaidolli-

nen tavoite, perusteiden antaminen kou
luttajakoulutuksesta taistelukentän olois
sa. 

Vuosina 1948-1957 opetusohjelman 
kokonaistuntimäärä vaihteli 480-575 tun
nin välillä. Vuodesta 1957 lähtien, jolloin 
siirryttiin täydellisen aliupseerikoulun suo
rituksen pohjalle, on kokonaistuntimäärä 
ollut noin 500 tuntia. Pääaine on koko so
danjälkeisen ajan ollut jalkaväkitaktiikka 
(aselajioppi). Vuonna 1948 opetettiin pää
ainetta noin 40 OJo kokonaistuntimäärästä 
ja 1975 noin 67 %. Vaikka otetaankin 
huomioon oppiaineiden sisällössä tapahtu
neet muutokset, voidaan tuntimäärän kas
vua pitää merkittävänä. 

Vuodesta 1957 lähtien on kokelaskau
den pituus ollut 6-8 viikkoa. Jatkokoulu
tuksen tehostamiseksi aloitettiin 1950-
luvulla kurssimainen koulutus. Kursseista 
merkittävimmiksi muodostuivat tiedus
telu-upseerikurssi, sissi- ja tiedustelujouk
kueenjohtajakurssit; kranaatinheittimis
tön ja tykistön yhteistoimintakurssit, huol
toalan upseerikurssit ja suojelu-upseeri
kurssi. Pääosa kokelaista sai jatkokoulu
tuksensa perusyksiköissä ja joukko-osas
tojen jatkokoulutustilaisuuksissa. Käytän
nön harjoittelua haittasivat samat tekijät 
kuin ennen talvisotaakin: puutteellinen 
kouluttajakoulutus ja mahdollisuuksien 
puuttuminen riittävään johtamisharjoitte
luun. 

2.5. Koulutusedellytykset 

Edellytykset koulutusajan tehokkaam
paan käyttöön ovat eräillä aloilla oleelli
sesti parantuneet 1970-luvulle tultaessa. 
1 larjoitus- ja ampumarata-alueita on kehi
tetty, majoitusolosuhteet ovat paremmat 
~ uin koskaan aikaisemmin, aseistus on hy
vää ja miesten henkilökohtainen varustus 
on tarkoituksenmukaista. Sotilaskoulu
tuksen kannalta haitallisia työ- ja komen
nustehtäviä ei ole kyetty poistamaan. 

Kuva4 
Koulutusta vaikeuttaneita tekijöitä 
sotien jälkeen 

1940- ja 1950-luku 

Kouluttaja voiman puute ja kirjava taso 
Runsaat komennukset ja työpalvelu 
Koulutustason erilaisuus 
Koulutusaseiden heikko kunto 
Ampuma-, savu- ja sytystarvikkeiden puu
te 
Heikot majoitusoJosuhteet 
Puutteelliset opetustilat 
Heikot ampumarataolosuhteet 
Heikot varusteet 
Opetettavien asioiden runsaus peruskoulu
tuskaudella 
Erikoiskoulutus- ja komennuskauden kou
lutuksen järjestelyvaikeudet 
Lyhyt ·palvelusaika 

1960- ja 1970-luku 

Kouluttajapula 
Koulutusmäärärahojen niukkuus 
Komennustehtävät 
Säästö loma 
Kouluttajahenkilöstön usein tapahtuvat 
vaihdokset 
Kesäkauden koulutuksen järjestelyvaikeu
det 
Ryhmänjohtajien ja kokelaiden suuri mää
rä palvelusajan loppupuolella verrattuna 
miehistön määrään 
Koulutuksen painottuminen yksikkökou
lutukseen yksilökoulutuksen sijasta 
Palvelukseenastumispäivien väärä sijoitus 
Opetettavien asioiden suuri määrä perus
koulutuskaudella 
Erikoiskoulutuskauden koulutuksen jär
jestelyvaikeudet komennuksista johtuen 
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Yhdistelmä 

Palvelusajan tehokasta käyttöä sotilas
koulutukseen on rajoittanut ennen talviso
taa ja sen jälkeen toisarvoiset työ-, komen
nus- ja vartiointitehtävät. 

Ennen talvisotaa tuli suojeluskuntien 
merkitys varusmieskoulutuksessa esille en
nen kaikkea maanpuolustushengen herätä
misessä, ampumataidon kehittämisessä ja 
ennakkovalmennusta saaneiden hyvänä 
menestymisenä varusmiespalveluksessa. 

Palvelukseenastumisjärjestelmää valit
taessa on eri aikoina pidetty ratkaisevana 
valmiustekijöitä. Ennen talvisotaa suoja
joukoissa käytetty neljän saapumiserän 
järjestelmä osoittautui koulutuksen järjes
telyjen kannalta heikoksi. 

Reserviupseerit, -aliupseerit ja miehistö, 
jotka koulutettiin ennen talvisotaa, suoriu
tuivat tehtävistään tyydyttävästi. Sotien 
jälkeen koulutettujen kyvyistä voidaan 
esittää vain arvioita. 

TÄRKEIMMÄT LÄHTEET 

1. Arkistolähteet 
Jalkaväkitoimiston arkiston koulutusohjeet ja -ker

tomukset 
Sota-arkisto 

- Armeijakunnan esikunnan arkisto 
- Jalkaväen tarkastajan arkisto 

- Kenraali Simeliuksen arkisto 
- Koulutustoimiston arkisto vuosilta 1918-1939 

- koulutuksen suuntaviivat vuodeksi 1941, 1945, 
1946, 1947 ja 1948 

2. Kirjallisuus 
Ampumaohjelmisto vuodelta 1929 
Anttila, H : Jalkaväen ryhmänjohtaja, vuodelta 1975 
Grandell, L: Puolustusvoimamme rauhan ja sodan ai-

kana 
Halsti, W : Muistelmat 1 
Jalander, B : Palvelusajan pituudesta vakinaisessa vä-

essä 
Jalkaväen harjoitusohjesääntö !, ehdotus v 1922 
Jalkaväen harjoitusohjesääntö !, vuodelta 1925 
Jalkaväen koulutus, vuodelta 1929 
Jalkaväen ohjesääntö 1 
Jalkaväen taisteluopas II, vuodelta 1947 
Jalkaväen vuosikirjat 1961-1978 
Koulutusohjelma jalkaväelle vuonna 1922 
Suomalainen upseerikoulutus 200 vuotta 
Lapin Jääkäripataljoona 1921-1971 
Mannerheim, G : Muistelmat II 
Puolustuslaitoksen kehittäminen 1960-luvulla 
Raikkala, H :Suojeluskuntain historia 111 
RUK 1920-1960 
Seppälä, H : Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja 
strategia 
Sihvo, A: Muistelmat 11 
Sinivuo, J: Vertaileva reservialiupseerien koulutustut
kimus 
Suomalainen sotilaskäsikirja 1 - III 
Suomen Sota 9. osa 
Jääkäripataljoona 2 - Uudenmaan Jääkäripataljoona 
1921-1971 
Talvisodan Historia 1 
Ympyröiltä Kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotisjuh
lakirja 
Öhquist, H : Talvisota minun näkökulmastani 
Österman, H : Neljännesvuosisata elämästäni 

TÅYSOSUMATVÖTÅ LAPUALAISILLA 

Lapuan Patruunatehdas 
62100 Lapua 
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KYSY JUHLABONUSfA. 
Juhlavuoden kunniaksi Pohjola antaa Moniturva

asiakkailleen Juhlabonuksen. 5-7 % :n Moniturva
alennuksen lisäksi saat vielä 18%:n Juhlabonuksen. 
Se merkitsee sinulle 23-25%:n alennusta vuoden 
1981 koti-, auto-, vene-, maatila- ja muis~ 
vapaaehtoisista vahinkovakuutusmaksuista. 

i) 
~ 

POHJOIA-YHTiär 
90VUOTTA 

POHJOLA · SUOMI-SALAMA · EUROOPPALAINEN 
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LYNX· J,A WINHA·MOOTTORIKELKAT 

Kelkat raskaisiin kuljetuksiin, kuitenkin helppoja käsitellä ja ajaa. Kolme 
telamaton leveyttä ja erikokoisia moottoreita. Joustava jatkoperä ja pitkä 
telamatto. 

~IVEL!IA OY y Rovaniemi 

SANOMALEHTI 

KA~JALAINEN 
Maakunnan Ykköslehti 

POHJOIS- KARJALAN 
KIRJAPAINO OY 

JOENSUU 

Everstiluutnantti Anssi V u o r e n m a a 

JOUKKOJEN KOULUTUKSEN SUUNTAVIIVOJA 
YH:n AIKANA SYKSYLLÄ 1939 

Ennen talvisodan sotatoimien alkamista 
ehtivät kenttäarmeijamme joukot valmis
tautua kovaan koitokseen lähes puolen
toista kuukauden ajan, sillä 23. 10. 1939 
olivat käytännöllisesti katsoen kaikki tär
keimmät keskityskuljetukset loppuunsuo
ritetut ja yhtymät ryhmittyneet suunnitel
luille toiminta-alueilleen. Vaikka suuri osa 
valmisteluajasta jouduttiinkin käyttämään 
puolustuksen lujittamiseen lähinnä linnoi
tustöillä, työn lomassa ehdittiin jonkin 
verran harjoitella myös sotilastaitoja. 

Kirjoituksen tarkoituksena on valottaa 
YH:n aikaista sotilaskoulutusta siitä an
nettujen eri ohjeiden ja käskyjen perusteel
la divisioona-tasolle asti. Tässä yhteydessä 
ei siis tarkastella koulutuksen toteuttamis
ta perusyksiköissä, vaan pyritään tuomaan 
esille eri esikuntien ajatuksia koulutusky
symyksissä. On kokonaan eri asia, miten 
"kuraportaassa" kyetään noudattamaan 
koulutuksessa "vihreän veran" ääressä 
laadittuja ohjeita. 

Päämajan käsitys 

Päämajan koulutusosaston aivoitukset sel
viävät 21. 10. 1939 annetusta jatkokoulu
tusohjeesta. Tässä ohjeessa käskettiin 'yh
tymiä järjestämään taisteluharjoituksia 
vahvistetun komppanian, pataljoonan 
(patteriston) ja rykmentin puitteissa. Näi
den harjoitusten ensi sijaisena tarkoitukse
na oli 
- joukon siirtymis- ja ryhmittymiskyvyn 

kehittäminen, 

- taistelutaidon kehittäminen, minkä yh
teydessä oli kiinnitettävä erityistä huo
miota käsketyn ryhmityksen säilyttä
miseen ja yhteistoimintaan ja 

- päällystön kouluttaminen rutiinin 
hankkimiseksi eri johtamis- ja taistelu
tehtävissä. 

Erikoisesti tässä koulutusohjeessa ko
rostettiin koulutuksen välttämättömyyttä 
pimeässä ja metsämaastossa. 

Puutteet olivat tuolloin suuremmat kuin 
nykyään. Paukkupatruunoita ei ollut va
raa jakaa joukoille harjoituksia varten ja 
kovia patruunoita sai ohjeen mukaan 
käyttää vain 5 kpl kivääriä ja pistoolia 
kohti sekä 10 kpl konetuliasetta kohti, nä
mäkin vain silloin, kun "henkilökohtainen 
aseisiin tutustuminen vaatii". Maalitaulu
ja saivat joukot sentään tilata suoraan 
Kouvolan Kirja- ja Kivipainosta rajoite
tussa määrässä. 

Edellä mainitun koulutusohjeen liittees
sä annettiin melkoisen yksityiskohtaiset 
ohjeet harjoitusten aiheista ja tärkeimmis
tä koulutuskohteista. Ohjeen tarkoitukse
na lienee ollut lyhyen ajan puitteissa - ku
ten oletettiin - kerrata tärkeimmiksi arvi
oidut sotilastaidot joukkona ja joukon 
osana toimittaessa. 

Jalkaväki- ja kevyille joukoille tarkoi
tettuja koulutusaiheita tärkeimpine koulu
tuskohteineen oli kahdeksan: Nämä olivat: 

Harjoitus l: 
Joukon hälytys- ja marssiharjoitus, jonka 
koulutuskohteina olivat mm 

hajallaan olevan joukon nopea hälyttä-
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minen ja kokoontuminen, ilmasuo
jainen ryhmitys ja joukon omakohtai
sen ilmatorjunnan suoritus, 
lähtövalmistelut ja siirtyminen kuor
mausryhmitykseen, josta välittömästi 
15-20 km:n marssi koko ajan ilma- ja 
hyökkäysvaunu-uhan alaisena ja 
ryhmittyminen puolustukseen kohtaa
mistilanteessa (varmistus nopeasti 
eteen, ryhmittyminen suoraan liikkees
tä, yhteydet naapureihin, tuliverkon 
kaavaimen muodostaminen ja asemien 
kunnostaminen). 

Harjoitus 2: 
Ryhmittymis- ja ryhmittyneenä liikkumis
harjoittelua, jossa koulutetaan 

liikkuminen joukkueen, mutta erityi
sesti komppanian ja pataljoonan puit
teissa vaihtelevassa maastossa kiinnit
täen erityistä huomiota sivustojen suo
jaamiseen, 
muodollisella harjoittelulla saavutetta
vaa taitoa siirtyä nopeasti - ilman pit
kiä ja aikaa vieviä käskyjä - taistelu
ryhmitykseen myös yöllä ja 
liikkumista äänettömästi sekä suunnan 
ja yhteyden ylläpitoa. 

Harjoitus 3: 
Tämän harjoituksen aiheena oli yömarssi 
(20-25 km), nopea puolustukseen asettu
minen ja puolustus komppanian puitteissa 
erityisinä koulutuskohteina mm 
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siirtyminen maastoteitse tai vähäisiä 
maastouria käyttäen, 
tiedustelun ja varmistuksen järjestämi
nen ja suorittaminen liikkeen aikana, 
komppanian nopea puolustukseen ryh
mittyminen esim vihollisen sisäänmur
ron pysäyttämiseksi, 
panssaritorjunnan järjestäminen uhan
alaisiin suuntiin, 
yhtenäisen tuliverkon nopea luominen 
aluksi rintamatulen, ajan salliessa si
vustatulen avulla ja asemien valinta 
panssaritorjuntaa silmälläpitäen, 

miehen tuliaseman valinta ja aseman 
saattaminen taistelukuntoon ja 
joukon avoimen sivustan varmistami
nen ainakin tiedustelulla ja tähystyksel
lä 

Harjoitus 4: 
Majoittuminen varmistuksineen, maasto
marssi ja kiireinen hyökkäys pataljoonan 
puitteissa. Tässä harjoituksessa tuli kou
luttaa 

hajaryhmittyminen maastoon, 
varmistuksen järjestäminen erityisesti 
vihollisen panssarijoukkojen toimin
nan varalta, kuten teiden sulkeminen 
esteillä, torjunta-aseiden sijoittelu ym, 
valvonnan järjestelyt ja suojakuoppien 
kaivaminen jokaista miestä varten, 
leirin purkaminen, marssille lähtö, jota 
seurasi jälleen 15-20 km:n marssi 
pakkaukset mukana, 
yllättävä hyökkäys suoraan marssiryh
mityksestä kaiken raskaan tulen tuke
mana (mahdollisesti taisteluammunta
na) ja 
huoltomiehet ajoneuvo-osastoissa 
oma-aloitteiseen toimintaan. 

Harjoitus 5: 
Valmisteltu puolustus pataljoonan puit
teissa koulutuskohteina 
- aseman suunnittelu erityisesti tulitta

mismahdollisuuksien ja panssaritor
junnan kannalta, 
yhteyksien suunnittelu ja järjestäminen 
eri yksikköjen välillä ja saumojen var
mistaminen, 
oma-aloitteinen tiedustelu syvälle 
eteenpäin ja avoimille sivuistoille ja yh
teydenotot naapureihin, 
piikkilanka- ja hyökkäysvaunuesteiden 
rakentaminen, tuliasemien oikea valin
ta ja valmistelut yötaistelua varten eri
tyisesti kivääriaseilla, 
miesten totuttaminen kestämään ja tor
jumaan ilma- ja panssarihyökkäyksiä 
ja 

pataljoonan huoltamiseen liittyvät toi
menpiteet erityisesti huonoteisessä met
sämaastossa. 

Harjoitus 6: 
Valmisteltu hyökkäys pataljoonan puit
teissa, missä nähtiin seuraavat kohteet: 

tiedustelun järjestäminen ja ilmoitus
ten lähettäminen totuudenmukaisina, 
tulikannan mudostaminen siten, että se 
mahdollistaa peräkkäiset tulen kehittä
miset kulloinkin tarvittaviin kohteisiin, 
äänettömyys ryhmittymisvaiheessa, 
kranaatinheittimien tulen avaaminen 
kaikissa maastoissa kiväärijalkaväen 
tukemiseksi 2-3 minuutissa vihollispe
säkkeen havaitsemisen jälkeen ja 
huoltotoimenpiteiden järjestäminen 
erityisesti saattovaiheessa kehittämällä 
hyökkäys niin syvälle, että ajoneuvo
osastojen toiminta tulee kyseeseen. 

Harjoitus 7: 
Viivytys ja puolustukseen asettuminen se
kä puolustustaistelu pataljoonan puitteis
sa, jossa oli kiinnitettävä huomio 

vihollisen harhauttamiseen, 
itsenäisten taistelupartioiden yllättä
vään toimintaan vihollisen sivustoihin 
tappioiden tuottamiseksi ja aikavoiton 
hankkimiseksi, 
puolustukseen asettumiseen 5-10 
km:n viivytyksen jälkeen, jossa oli ko
rostettava tienvarsien saattamista tulen 
alaiseksi ja panssaritorjuntaa, 
aktiivisuuteen järjestämällä asianmu
kaisesti tulella tuettu vastaisku ja 
johtajien oma-aloitteisuuteen varsinkin 
tiedustelun ja varmistuksen järjestämi
seksi. 

Harjoitus 8: 
Kenttätyöt, jonka yhteydessä käskettiin 
opettaa miehille tavallisimpien esteiden se
kä miinoitteiden rakentaminen. 

Alajohtoportaat tulkitsevat 

Kannaksen Armeijan esikunnan koulutus
käsky 

Aikaisemmin YH:n aikana antamiensa 
erillisten koulutusohjeiden sekä edelläole
van päämajan käskyn perusteella julkaisi 
Kannaksen Armeijan esikunta jo 24. 10. 
oman käskynsä, jonka kohdassa 3 määri
teltiin armeijan alaisten joukkojen koulu
tuksen suuntaviivoja. Tämä käsky jakoi 
koulutuksen muodolliseen koulutukseen ja 
taistelukoulutukseen. Muodollinen koulu
tus sisälsi seuraavia kohtia: 

aseeseensa tarkemmin tutustumiseksi 
koko miehistö suorittaa yhden ammun
nan, 5 patruunaa kivääriä ja 10 patruu
naa konetuliasetta kohti. Maalitauluja 
divisioonat tilaavat suoraan Kouvolan 
Kirja- ja Kivipainosta, 
äkseerauksella on tehostettava ryhdik
käitten ja eheitten perusyksikköjen 
muodostumista, 
aselajiteknillisellä koulutuksella yhte
näistetään eri tasoilla olevien miesten 
taitoa ja 
kurin ylläpitoon - erikoisesti huolto
muodostelmissa - on kiinnitettävä ai
van erikoista huomiota. Kurin ylläpitoa 
edistävät armeijan esikunnan mukaan 
myös päällystön taholta tapahtuva hy
vä huolenpito, kuten muonitus, majoi
tus, lehdet, musiikki ja muu viihdytys 
jne. 

Taistelukoulutukseen puolestaan luet
tiin kuuluviksi vahvistetun komppanian, 
mutta erityisesti pataljoonan (patteriston) 
ja rykmentin puitteissa suoritettavat taiste
luharjoitukset, joiden tarkoituksena näh
tiin 

joukon siirtymis- ja ryhmittysmiskyvyn 
kehittäminen, 
käsketyn järjestyksen säilyttäminen 
vaikeissakin olosuhteissa, 
yhteistoiminnan kehittäminen eri aseit
ten ja aselajien välillä ja 
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- päällystön johtamiskyvyn harjoittami
nen. 

Armeijan koulutuskäskyssä käskettiin 
noudattamaan päämajan antamia ohjeita, 
aiheita ja koulutuskohteita. Koulutuskäs
kyssä oli lisäksi eräitä tyypillisiä pikkupiir
teisiä ohjeita, kuten esim: 

konekiväärien (ym raskaiden aseiden) 
tuliasemat valitaan riittävästi metsän 
sisältä panssarisuojaisista maastonkoh
dista ja naamioidaan huolellisesti ja 
miinoituksella harhauttamiseksi levite
tään sellaisiinkin kohtiin, joissa ei ole 
miinoja, olkia teille. 

11. Divisioonan koulutusohjeet 

II Armeijakunnan esikunta antoi 3. 11. 
edelleen ohjeita koulutuksen järjestelyistä 
divisioonilleen. Ohjeet noudattelivat edellä 
mainittua linjaa eräin tarkennuksin. Mie
lenkiintoinen on erityisesti 11. DE:n laati
ma, edellä olleisiin ohjeisiin perustuva 
"Koulutusohjeita 11. D:lle". Onkohan 
syynä ollut jo selvästi näkyvissä ollut so
dan uhka vai koulutuksen laiminlyönti, sil
lä divisioonan esikunta käskee, että 

koulutusta suunniteltaessa on kaikki 
toisarvoinen karsittava pois ja keskityt
tävä vain sellaiseen, mikä lisää joukko
jen manööveri- ja taistelukelpoisuutta 
ja 

- vaatimuksena on, että joukko muodos
taa kokonaisuuden ja että sen jokainen 
taistelija osaa suorittaa oman tehtävän
sä ammattimaisen varmasti. 

Tämän esipuheen jälkeen koulutus
ohjeessa käsketään soveltaen noudatta-

maan aikaisemmin jo useaan kertaan 
mainittuja määräyksiä. Ohje on pikku
tarkka sisältäen kaikki aselajit. Ohjees
ta näkee selvästi, että divisioona ei ha
lua vesittää ylempien johtoportaiden 
ohjeita, mutta haluaa pysyttäytyä 
oleellisessa. Linnoitustyöt olivat näke
myksen mukaan verottaneet liiaksi 
käytettävissä ollutta aikaa. 

Miltä kokonaisuus näyttää 

Jos nyt rakennetaan jonkinlaista yhteen
vetoa edellä esitetyistä ohjeista, niin voi
daan todeta, että erityisesti marssikoulu
tus, yötaistelu ja panssarintorjunta ovat 
olleet koulutuspuolen sydäntä lähellä. Ku
rin ylläpito ja sen merkitys varsinkin huol
tojoukoissa on myös askarruttanut ylem
piä esikuntia. Tunsivatkohan he "Pappen
heimiläisensä". Huomion arvoista on 
myös se, että koulutusaiheet koulutuskoh
teineen ovat lähes sellaisinaan kelvanneet 
divisioonatasolle asti. Täytyy antaa "vih
reän veran laatijoille" täysi tunnustus, että 
he ovat aikaansaaneet tällaiset ohjeet. 
Näyttää siltä, että ainakin silloin olivat esi
kunnat joukkoja varten helpottamassa nii
den työtä. Miten näitä eritasoisissa esikun
nissa laadittuja ohjeita pystyttiin joukko
osastoissa ja perusyksiköissä noudatta
maan muun työn ohella, onkin kokonaan 
siis jo eri juttu. 

Seuraavassa Jalkaväen vuosikirjassa 
tarkastellaan kirjoituksen jatkona joukko
osastojen ja perusyksiköiden koulutusta. 

INSINÖÖRITOIMISTO 

PERTTI RANTA OY 
Kummeltie 11, 00830 Helsinki 83 Puh. 90-755 4033 
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rei,na WlJ 
Reima Oy, J<anl<aanpää 

Vastaveto teidänkin energiapulmiinne. 

Sähkö, säästö ja 
suomalainen Strömberg. 

Strömberg on Suomen johtavin sähkökoneiden ja -laitteiden 
valmistaja. Yli 90 vuoden ajan yhtiömme on valmistanut sähkö
laitteita sähkö- ja voimalaitoksille, teollisuudelle ja liikenne
välineille. Strömberg kuuluu myös alansa eturiviin pohjoismaissa. 

Perinteisesti Strömberg on pannut paljon painoa omalle 
tutkimus- ja kehitystyölle. Yhtiömme laajan tutkimus- ja kehi
tystyön päätavoitteena on sähkön tehokkaampi hyväksikäyttö. 

Monet Strömbergin kehittämät ratkaisut, kuten tällä hetkellä 
maailmassa alan kärkeä edustavat sähkömoottoreiden nopeu- ~u,u111111~s 
densäätösovellutukset, tarjoavat asiakkaille suorastaan kään- , ~~-~-~~"i\ 
teentekeviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja kustannuksia. ( 

Toimintamme perustuu yli 6500 suomalaisen sähkön ~ 
taitoon. Yhä kasvava osa tuotteestamme toimitetaan ulko- . 'j 
maille, eri puolille maailmaa. J ll~ 

Yhtiöllämme on omat tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, l 
Saksan Liittotasavallassa, Englannissa ja Argentiinassa. l'j 
Tämän lisäksi on laaja agenttiverkosto useissa maissa. ~ 

Investoiminen Strömbergin tietoon ja taitoon on järkevä 
tapa säästää energiaa. PL 69, SF-65101 Vaasa 10, Puh. 961-258222 telex 74211 strv. 

Everstiluutnantti J A a t o I a i n e n 

Karjalan Jääkäripataljoonan komentaja 

PERUSKOULUTUSKAUDEN KOULUTUSTARKASTUKSET 
JALKA VÄEN JOUKKO-OSASTOSSA 

1. Johdanto 

Eräs joukko-osaston tärkeimmistä teh
tävistä on koulutus. Vasta koulutustasol
laan ja hyvin hoidetulla huollollaan jouk
ko voi luoda todellista valmiutta. 

Kun puhutaan joukko-osaston komen
tajan suorittamista koulutustarkastuksis
ta, saattavat mielipiteet käydä ristiin. Joku 
ehkä väittää, ettei po tarkastuksia lain
kaan tarvita. Komentajahan tietää seura
tessaan päivittäin eri joukkueiden harjoi
tuksia maastossa täsmälleen alaistensa 
joukkojen koulutustason. Rohkenen kui
tenkin epäillä, onko tällainen väite tänä 
päivänä todellisuutta. Vain äärimmäisin 
ponnistuksin pysyy yksikön päällikkö tällä 
tasolla. Hänkin on osittain sitoutunut hal
lintoon, hänen varapäällikkönsä on pysy
västi komennettu toiseen puolustushaa
raan tai ainakin toiseen joukko-osastoon, 
ja hänellä itsellään on valmisteltavana 
monta kohta alkavaa muuta velvoitetta. 

Tarkasteltava joukko-osasto käsittää 
vajaan pataljoonan upseerit, mutta lähes 
prikaatin joukot: 6 perusyksikköä ja 
RAuK:n, 11-13 alokasjoukkuetta ja 8-9 
vanhempaa joukkuetta sekä 32-35 koulu
tushaaraa tai ainakin koulutustapahtu
maa. Saapumiserä on 350-420 miestä. 
Tällaisen joukon komentaja ei voi olla riit
tävästi vakuuttunut siitä, että koulutuksel
le asetetut päämäärät saavutetaan, ellei 
hän itse voi tarkastuksin verrata eri yksik
köjen ja eri joukkueiden tasoa toisiinsa. 

Tänä päivänä puhutaan erittäin paljon 
eräästä koulutuksemme keskeisimmästä 

aiheesta, koulutuksen seurannasta. Olisi 
pystyttävä vastaamaan kahteen kysymyk
seen: miten opetus menee perille ja hallit
sevatko opetettavat keskeiset taistelijan 
taidot, sekä toisaalta, ketkä ovat olleet 
poissa tärkeistä koulutustapahtumista. 
Parhaiten näihin voi tietenkin vastata 
joukkueen johtaja. Hänen kirjanpidos
taan tulee ilmetä, ketkä hänen alaisistaan 
eivät ole olleet saamassa juuri tärkeimpien 
harjoitusten antia. Tässäkin on ratkaiseva
na henkilönä kuitenkin komppanian pääl
likkö, jonka tulee järjestää kertauskoulu
tusta joukkueiden johtajia kuultuaan. Täl
löin on ilmeisesti yhdisteltävä joukkueita 
ja esim tietyn epidemian jälkeen koottava 
kaikki poissaolleet yhdeksi kokonaisuu
deksi, jolle pidetään kertauskoulutuksena 
tärkeimmät väliin jääneet harjoitukset. 

Joukko-osaston komentaja ei tieten
kään voi pysyä selvillä yksityisen miehen 
tarkkuudella koulutuksen perillemenosta. 
Sitäkin tärkeämpää on, että hän pitää tar
vittavat tarkastukset ja näin saa itselleen 
mahdollisimman luotettavan kokonaisku
van. 

2. Päämäärät 

Komppanian päälliköllä ja joukkueen 
johtajalla tulee arvokasta ja vaativaa työ
tään varten olla selkeät päämäärät. Hei
dän tulee tietää, mitä on mihinkin mennes
sä saavutettava. Näin myös tarkastusten 
vaatimukset on oltava heillä pysyvästi tie
dossaan. Järjestelmän tavoitteena ei suin-
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kaan saa olla tarkastaminen "alaisten kiin
ni saamiseksi" vaan alaisten tukemiseksi. 
Aukot ja mahdolliset laiminlyönnit menet
tely kyllä armotta myös paljastaa. 

Peruskoulutuskaudella pidetään komen
tamassani joukossa kaksi tarkastusta. En
simmäinen käsittää sotilaan ensitavoitteet 
ja toinen koko peruskoulutuskauden ope
tuksen päämäärät. Myöhemmin, jo lähellä 
kotiutumista, olisi voitava mahdollisim
man tarkoin mitata, miten koko koulutu
sajan anti on mennyt perille, millaisia ki
väärimiehiä, panssarintorjujia, pioneereja 
tahi kranaatinheitinmiehiä siis pystymme 
tuottamaan. Tämä ei varsinaisesti kuulu 
otsikon aiheeseen, mutta totean jo tässä 
vaiheessa, että juuri tärkeimmän, erikois
koulutuksen tason mittaaminen on kaik
kein vaikeinta. Palaan asiaan lyhyesti ar
tikkelin lopussa. 

3. Neljän viikon tarkastus 

Aikaa ensimmäiseen tarkastukseen on 

meillä annettu n kuukausi. Ensimmäisen 
tarkastuksen nimi on "neljän viikon tar
kastus". Siinä vaaditaan: 

reippautta ja kurinalaisuutta, 
- aseiden vaistomaista käsittelytaitoa se

kä 
- sotilaallista käyttäytymistä. 
Vaatimukset on yksilöity seuraavasti: 

3.1. Sulkeisjärjestys 

Tarkastuksessa on osattava tervehdyk
seen vastaaminen, asento, lepo, käännök
set, ojennus ja ojentautuminen, poistumi
nen ja järjestäytyminen, muodonmuutok
set, aseotteet, tahtimarssi ja ohimarssi se
kä marssilaulu. Edelleen pysyväismää
räyksessä todetaan, että tarkastuksessa 
vaaditaan reippautta ja yrityshalua sekä 
kurinalaisuutta, mikä mm ilmenee ehdot
tomana liikkumattomuutena asennossa se
kä suoritusten jälkeen. 

Sulkeisjärjestyksen tarkastus on eräs keskeisiä "Neljän viikon tarkastuksen" kohteita. 
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3.2. Asekäsittely 

Tarkastuksessa on osattava rynnäkköki
väärin, konepistoolin sekä kiväärin lataa
minen ja varmistaminen, lipastaminen ja 
patruunoiden poisto sekä purkaminen ja 
kokaminen ohjeiden mukaisin ottein vais
tomaisena varmuudella. Juuri muodolli
sessa asekäsittelyssä saavutettu vaistomai
nen varmuus on välttämätön edellytys tais
telukentän sovelletulle asekäsittelylle. Suo
rituksia mitataan lähinnä ajalla seuraavas
ti. 

Tarkastuksen alkuvaiheissa arvioitiin 
suorituksia nopeuskilpailuna. Menettely ei 
osoittautunut hyväksi monestakin syystä. 
Ensinkin aseet ja välineet tahtovat rik
koontua, jos pyritään hillittömään nopeu
teen. Toiseksi on kysyttävä, onko jokin 
yksikkö toista parempi, jos siellä pysty
tään kiväärin lukko purkamaan ja kokoa
maan 43 sekunnissa, kun naapuriyksiköltä 
menee siihen 44 sekuntia. Seuraavaksi ko
keilimme mitata kunkin ryhmän neljän
neksi parhaan miehen aikaa. Tässäkin ko
ettiin ongelmia. Menettely johti todennä
köisesti koulutuksessa siihen, että huo
noimmat ja toivottoman tuntuiset alok
kaat "hyljättiin", koska he joka tapauk
sessa sijoittuvat neljännen miehen jälkeen. 
Muutaman kokeilun jälkeen totesin par
haaksi seuraavan ratkaisun. Käskettiin ai
kavaatimukset, jotka ovat seuraavat: 
- kiväärin lukon purkaminen ja kokoa

minen 45 sek, 
rynnäkkökiväärin purkaminen ja ko
koaminen 30 sek, 
konpistoolin purkaminen ja kokoami
nen 40sek, 
rynnäkkökiväärin lippaan täyttäminen 
30 patruunalla 45 sek ja 

- konepistoolin rumpulippaan täyttämi
nen 70 patruunalla 2 min. 

Tämän jälkeen ryhdyttiin mittaamaan, 
kuinka monta prosenttia yksikön ja kun
kin joukkueen kaikista alokkaista selvittää 
nämä aikavaatimukset. Menettely on 
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osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi. 
Se velvoittaa opettamaan k a i k k i mie
het riittävälle tasolle. Sikäli 'kuin tiedän, 
ovat aikavaatimukset suurin piirtein sa
maa luokkaa, mitä mm kadeteille käyte
tään. 

3.3. Yleissotilaallinen koulutus 

Tarkastuksessa vaaditaan arvomerkkien 
tuntemusta sekä ohjeiden mukaista reipas
ta ja sotilaallista käyttäytymistä esimiehen 
kutsuessa sekä esimiehen virkahuoneessa. 
Osa yleissotilaallisen koulutuksen tarkas
tuksesta tapahtuu kirjallisena kokeena. 

3.4. Tarkastuksen järjestelyt ja kulku 

Aikaa tähän tarkastukseen tarvitaan 
kaksi tuntia yksikköä kohden. Haluan eri
tyisesti korostaa, että tarkastus on samalla 
mitä tehokkain koulutustilaisuus. Jotta 
voidaan saavuttaa luotettava tulos, tarvit
see komentaja avukseen 3 muuta henkilöä. 
Heistä yksi on pataljoonaupseeri, yksi 
koulutus- ja järjestelytoimiston päällikkö 
ja yksi em toimiston toimistoupseeri. 

Tarkastuksen kulku on seuraava. Aluksi 
pidetään noin 20 minuutin sulkeisjärjes
tyksen harjoitus. Se alkaa siten, että 
komppanian päällikkö ilmoittaa alokas
joukkueet pataljoonan komentajalle, joka 
suorittaa lyhyen katselmuksen tervehtien 
yksikköä. Tämän jälkeen jatkuu käsketty 
harjoittelu ryhmittäin, joukkueittain ja lo
pulta koko saapumiserä koossa. Viimeksi
mainittuun osaan kuuluu ohimarssi. Kaik
ki tarkastajat seuraavat kaikkia joukkuei
ta ja he antavat jokaiselle joukkueelle ar
vosanan 4-10 havaitsemiensa hyvien ja 
huonojen suoritusten mukaan. Sen jälkeen 
laskemme arvosanojemme keskiarvon. 
Totean, että neljän miehen hajonta arvos
telussa on ollut tavattoman pieni. Ensim
mäiseksi tarkastettavan komppanian jouk-
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kueille ei kuitenkaan anneta vielä lopullis
ta arvosanaa, vaan tämä määritetään vasta 
sitten, kun muitakin yksikköjä on nähty. 
Muussa tapauksessa ensimmäiseksi tarkas
tettava komppania saattaisi saada joko 
liian hyvän tai liian huonon arvostelun. 
Tässä toiminnassa on nauhuri korvaama
ton, koska sinne voidaan taltioida heti tuo
reeltaan tärkeimmät havainnot. 20 minuu
tin kuluttua pidän itse lyhyen puhuttelun 
yksikön alokaserälle. Käyn läpi tärkeim
mät havainnot, totean mitä on lähinnä 
korjattavaa ja - näin todella on lähes aina 
käynyt - kiitän joukkueita hyvästä yritys
halusta. 

Tämän jälkeen saapumiserä valmistau
tuu asekäsittelyn ja yleissotilaallisen kou
lutuksen tarkastukseen. Siihen tarvitaan 
6-7 rastia, josta 1-2 kuuluu yleissotilaal
lisen koulutuksen piiriin, ja viisi asekäsit
telyyn. Ottakaamme esimerkki eräältä ras
tilta. Sitä johtaa alikersantti, joka ensim
mäiseksi ilmoittaa miehilleen: "Tällä ras
tilla tarkastetaan konepistoolin rumpulip
paan täyttäminen. Saatte 5 min ajan har
joitella omaan tahtiinne. Muistakaa, että 
vain oikea suoritus takaa nopean tulok
sen". Miehet aloittavat omaan tahtiin, 
ryhmänjohtaja korjaa virheet. Tämän jäl
keen valvoja ilmoittaa, että seuraavasta 
suorituksesta otetaan ryhmän aika. Lip
paat ovat suljettuina matolla, patruunat 
yhdessä kasassa, ne eivät saa olla laatikos
sa. Ryhmänjohtaja komentaa: "Lipas -
70:lla patruunalla täytä", ja tarkastaja il
moittaa, milloin kaksi minuuttia on kulu
nut, jolloin kaikkien suoritus päättyy. Ne, 
jotka ovat pystyssä valmiina, näyttävät 
omat lippaansa (ja muilla rasteilla aseen
sa). Todetaan, että ne ovat oikein kootut 
tahi täytetyt. Tulos on esim 9/11. Se tar
koittaa, että ryhmässä oli 11 miestä ja 9 
heistä suoriutui käsketyssä määräajassa 
tehtävästään. Jotta voidaan mitata myös 
alokasjoukkueiden erot, on välttämätön
tä, että samassa ryhmässä on miehiä vain 
yhdestä joukkueesta. Joukkueen asekäsit-
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telyn lopputulos saattaisi olla esim seuraa
va: tehtäviähän on viisi ja oletetaan, että 
joukkueessa on 40 miestä. Se merkitsee, 
että asekäsittelyn tarkastamiseksi on tehty 
200 suoritusta. Oletetaan, että joukkue 
saavuttaa tuloksen 193/200, eli miehistä 
96,5 OJo on selviytynyt käsketyssä ajassa oi
kein suorituksin. Asekäsittelyn arvosana 
määritetään saavutetun OJo:n mukaan. 
Pääpiirtein sama OJo antaa tietenkin jouk
kueille saman sijaluvun, eihän esim 
92,5:llä ja 92,2 OJo:lla ole käytännön eroa, 
mutta 92,5 OJo ja 72 OJo poikkeavat selvästi 
jo toisistaan. 

Yksikään joukkue ei ole vielä tarkastuk
sessa saavuttanut 100 OJo:a, vaikka näin 
omaan tahtiin harjoiteltaessa usein käy
kin. Toisaalta hyvin harvoin mikään jouk
kue on jäänyt alle 70 OJo tuloksen. Koke
mistani paras suoritus on erään Kuljetus
komppaniassamme palvelevan vänrikin -
hän ei muuten päässyt Kadettikoulun pää
sykokeeseen - erinomainen, saapumiserä 
toisensa jälkeen toistunut varmuus. Par
haimmillaan meni hänen joukkueellaan 
175:stä suorituksesta läpi 174, ja ne tehtiin 
huumorimielen vallitessa! 

Tällainen taso on mahdollinen vain seu
raavin järjestelyin. Yksikössä tulee olla 
valvojan hallussa tarvittavat aseet ja la
tausharjoituspatruunat, joita alokkaat 
saavat iltaisin vapaaehtosesti käyttöönsä. 
Olen todennut, että kilpailumieli tarttuu 
heihin hyvin voimakkaasti ja he tavatto
man mielellään ensimmäisinä iltoinaan ja 
ensimmäisen kuukauden kuluessa harjoit
televat iltaisin. Kuten jatkosta selviää, on 
myös tässä loma kannustimena. 

Rasteista oli 1-2 yleissotilaalliseen kou
lutukseen kuuluvia. Toisella niistä jokai
nen ryhmä täyttää kysymyslomakkeen. 
Siinä vaaditaan esim seuraavia alkeistieto
ja: piirrä seuraavat arvomerkit ... , luet
tele suoranaiset esimiehesi ... , mitä tar
koitetaan sotilaallisella kurilla jne. Lisäksi 
arvostellaan käyttäytymiskoulutus siten 
kuin aluksi selvitetyt vaatimukset sen edel
lyttävät. 

Tarkastuksen lopputulos määritetään 
seuraavasti: Sulkeisjärjestyksen arvosana 
kerrotaan 1,5:llä, asekäsittelyn arvosana 
kahdella ja yleissotilaallisen koulutuksen 
arvosana yhdellä. Kolme parasta joukku
etta saa yhden vuorokauden kuntoisuuslo
man. 

Pitämieni tarkastusten perusteella roh
kenen väittää, että joukkueiden tulos on 
riippuvainen lähes yksinomaan siitä yrittä
misen hengestä, jonka päällikkö ja jouk
kueiden johtajat pystyvät alaisiinsa luo
maan. Pienet virheet sulkeisjärjestyksessä, 
asekäsittelyssä tahi yleissotilaallisessa kou
lutuksessa eivät loppujen lopuksi ratkaise 
mitään. Ratkaisevaa on, millainen yrittä
misen halu ja päättäväisyys joukosta huo
kuu. Sitähän kutsutaan hengeksi! 

4. Jääkärikilpailu 

Jääkärikilpailu on peruskoulutuskauden 
koulutuskilpailu, jolla on jo vanhat perin
teet KarJP:ssa. Eri nimisinä tämänkaltai
sia koulutuskilpailuja on kaiketi lähes jo
kaisessa joukko-osastossa. 

Ennen nykyisen tehtäväni vastaanottoa 
haastattelin-mm everstejä Alatalo, Lauri ja 
Halonen, joilta sain paljon kokemuksia 
Jääkärikilpailua varten. Omassa joukko
osastossa kerättyjen runsaiden kokemus
ten sekä muiden joukko-osastojen komen
tajien antamien suuntaviivojen pohjalta 
pidettiin meillä yksiköiden päälliköiden 
kanssa suunnittelutilaisuus, jonka tulokset 
määritettiin koulutuksen pysyväismääryk
seksi Kar JP:ssa. Näin sai jääkärikilpailu 
nykyiset, epäilemättä yhä edelleen kehitty
vät muotonsa. 

Liioittelmatta voidaan sanoa, että soti
lasvalan ohella jääkärikilpailu on joukko
osastoni peruskoulutuskauden tärkein ta
pahtuma. Korostan jälleen, että se on mitä 
tärkein koulutustilaisuus. Tässä mitataan 
erityisesti miehen ja ryhmän taitoja eli toi
sin sanoen tarkistetaan, missä määrin pe-

ruskoulutuskaudella annettu opetus on 
mennyt perille. Aivan sellaisenaan kilpailu 
ei vastaa tulevaisuudessa pidettävää taiste
lijan perustutkintoa, koska tässä osittain 
toimitaan ryhmänä jopa joukkueenakin. 
Ehdoton painopiste on kuitenkin miesten 
suorituksissa. He osoittavat kypsyysnäyt
teensä jääkäreiksi. 

Kilpailu käsittää kolme osaa: 
- kirjallisen kokeen, 
- tehtäväosuuden ja 
- marssin. 

4.1. Päämäärä ja järjestelyt 

Tarkastuksen päämäränä on todeta saa
pumiserän, yksiköiden sekä koulutusjouk
kueiden koulutustaso, kurinalaisuus, hen
ki ja fyysinen kunto. Joukkuetta johtaa 
sen vakituinen johtaja. Joukkueet käsitel
lään tulosluettelossa joukkueenjohtajan 
nimellä - ei kylminä ja mitäänsanomatto
mina numeroina. Kyseessä on siis esim 
"joukkue Riikonen", ei III/ JK. 

Koulutuskilpailu kestää kaksi ja puoli 
päivää. Yleensä järjestely on seuraava. 
- ensimmäinen iltapäivä käsittää erikois

koulutusrastin sekä kirjallisen kokeen 
(joka voidaan myös pitää marssipäivän 
aamuna), 

- ensimmäinen koko päivä käsittää kil
pailun tärkeimmän vaiheen, eli tehtä
väosuuden sekä 

- toinen koko päivä käsittää marssin teh
tävineen. 

Koetta varten on määritetty seuraavat 
vaatimukset. 

4.1.1. Kirjallinen koe 

Kirjallisessa kokeessa vaaditaan tupa
kansion tuntemus. 

Joukko-osastossani laadittiin lähinnä 
SavPr:n ja KaiPr:n kokemusten pohjalta 
tupakansio, jonka sivut ovat muovilla 
päällystetyt ja irroitettavissa. Kansion ra-
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kenne mahdollistaa täten opiskelun usealta 
sivulta samanaikaisesti. Kansioita on yksi 
jokaista suurimman alokaserän tupaa var
ten. Kansioihin on koottu kaikki perus
koulutuskauden opetuksen keskeisimmät 
asiat kysymyksinä ja vastauksina. Näin ol
len kansioissa käsitellään niin hyvin yksi
tyisen sotilaan käyttäytymistä kuin jalka
väen taistelukoulutusta, peruskoulutus
kaudella annettavaa erikoiskoulutusta, 
turvallisuuspolitiikkaa tahi taisteluaine
suojelua. Kirjallisessa kokeessa kysymyk
set esitetään täsmälleen siten kuin ne tupa
kansiossa ovat. 

4.1.2. Tehtäväosuus 

Tehtäväosuuden kaikki tehtävät ovat 
pataljoonan komppanianpäälliköiden ja 
esikunnan laatimien sekä kaikkiin yksiköi
hin jaettujen koulutuskorttien mukaisia. 
Koulutuskortit kattavat peruskoulutus
kauden kaikki keskeiset aiheet. Arvostelu 
kohdistuu nimenomaan koulutuskortista 
ilmen~vii_n ydinkoht_iin. 

Oheisena esimerkki koulutuskortista: 
ERIYTYVÄ KOULUTUS (KIV) 
Koulutuskortti no 4 
TEHTÄVÄ: 
TIEDUSTELUPARTION TOIMINTA 
TOTEUTUS: 

Kivääriryhmälle antaa kouluttaja tie
dustelutehtävän, mistä ilmenee tiedustelu
reitti, tiedustelukohteet, miten tiedot han
kitaan, milloin partio lähtee liikkeelle ja 
milloin sen on palattava. Reitin varrelle on 
tiedustelukohteiden lisäksi järjestetty eri
laista vihollistoimintaa. 

OPETUSKOHTEET: 

1. Valmistautuminen tiedustelutehtävään 
mieskohtaisen varustuksen kunnostus 
ja tarkastus, 
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erikoisvarustuksen mukaan ottaminen, 
"kiellettyjen" varusteiden pois jättä
minen sekä 
partion johtajan käsky, miesten tehtä
vien tarkastus. 

2. Liikkeellelähtö ja eteneminen 
käsketyn oman vartiopaikan kautta, 
eteneminen äänettömästi, jaksottain, 
välillä tähystäen ja kuulostaen, 
harvennetuin etäisyyksin, yhteydenpito 
johtajaan, 
tunnustelijoiden toiminta, 

- taisteluvalmius. 

3. Toiminta kohteella 
tähystäminen, kuulostaminen, 

- toiminnan suojaaminen. 

4. Toiminta partion kohdatessa vihollista 
a) Vihollinen ei havaitse partiota 

suojautuminen, salassa pysyminen, 
väistäminen 
taistelu valmius 

b) Vihollinen havaitsee partion 
vihollisen tekeminen vaarattomaksi 
- äänettömästi tai 
- tuliylläköllä, irtautuminen 
toiminta takaa-ajettuna 

Paluu omalle puolelle 
käsketyn vartiopaikan kautta, käsket
tynä aikana, 
vartiopaikan lähestyminen, tunnus
merkin käyttö 

6. Ilmoitus tehtävän antajalle 
vastattava kysymyksiin 
- mitä havaittu, miten havaittu toimi, 
missä paikassa havaittiin, milloin ha
vainto tehtiin 

Painotetaan: 

tiedustelutietojen selvyyttä, 
oikeaa varustusta, 

etenemisryhmitystä, 
kykyä tehdä kuulo- ja näköhavaintoja, 
toimintaa lähestyttäessä omaa varti
opaikkaa, sekä 
toimintaa kohdattaessa vihollista. 

4.1.2.1. Erikoiskoulutusrasti 

Peruskoulutuskaudellahan on saavutet
tava jo tietty valmius myös erikoiskoulu
tuksessa. Tämä taito tarkastetaan kilpai
lun ensimmäisenä iltapäivänä 7-8:lla eri
koiskoulutusrastilla, jolloin 

Jääkärikomppanian jääkäreillä on ki
vääriryhmään liittyvä tehtävä, 
Sissikomppanian jääkäreillä on sissi
ryhmään liittyvä tehtävä, 
Kranaatinheitinkomppanian krh-jää
käreillä on kranaatinheitintehtävä ja 

Jääkärikilpailun erikoiskoulutusrastilla tarkas
tetaan oman koulutusharan perusasioiden hal
lintaa. 

viestijääkäreillä viestitehtävä, 
Pioneerikomppanian pioneerijääkä
reillä on pioneeritehtävä' ja panssarin
torjuntajääkäreillä yleensä kevyeeseen 
sinkoon tahi kertasinkoon liittyvä teh
tävä, 
Huoltokomppanian jääkäreillä on il
matorjuntatehtävä ilmatorjuntatykein 
sekä 
Kuljetuskomppanian jääkäreillä on ol
lut JK:n tehtävä. KuljK:n kohdalla jär
jestely ei ole kuitenkaan osoittautunut 
hyväksi kuljettajakurssin jo alettua. 
Heille tuleekin jatkossa myös erikois
koulutustaan vastaava rasti, liikenne
tehtävä. 

Erikoiskoulutusrasti vaatii todellakin 
koko iltapäivän järjestelyt. Rastien johta
jina eli kouluttajina ja arvostelijoina toi
mivat alansa asiantuntijoiksi todetut up
seerit ja ennen muuta toimiupseerit. 

4.1.2.2. Kaikille yhteiset tehtävät 

Varsinaisena tehtäväosuuspäivänä on 
yhtä monta rastia, kuin on tarkastukseen 
osallistuvia nuorempien jääkäreiden muo
dostamia koulutusjoukkueita. Toimeenpa
nokäskyssä määrätään kullekin joukkueel
le ensimmäinen rasti, esim rasti n:o 9. Käs
kyssä on piirros, josta ilmenee rastien pai
kat. Rastin suoritettuaan ja sen johtajan 
arvioinnin ja ohjeet kuultuaan joukkue 
siirtyy seuraavalle rastille (sen odotusase
malle). 

Joukkuetta johtaa sen kouluttaja, jouk
kueenjohtaja. Jos rastilla on koko joukku
een toimintaan liittyvä asia, hän toimii 
luonnollisesti johtajana. Ellei näin ole, 
hän rastin valvojan kehotuksesta astuu si
vuun eikä saa antaa ohjeita ryhmille tahi 
yksityisille miehille toiminnan aikana. Sen 
sijaan hänen · kommenttinsa ja ohjeensa 
toiminnan päätyttyä ovat luonnollisesti 
sallittuja. 
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Kullakin rastilla on joko yksi tehtävä, 
jolloin koko joukkue suorittaa sen koossa 
tai ryhmä kerrallaan, tahi kolme velvoitet
ta, jolloin koulutusjoukkueen kukin ryh
mä suorittaa samanaikaisesti oman tehtä
vänsä. Tässä lähdetään siitä, että kukin 
ryhmä edustaa koko joukkueen tasoa. 
Sen, mitä siis esim toinen ryhmä osaa tahi 
ei osaa, voidaan katsoa edustavan koko 
joukkueen tasoa. 

Rastijärjestely saattaisi olla esim seuraava: 

Rasti 1. Sulkeisjärjestys 

Joukkue toimii kokonaisuutena oman joh
tajansa komennoilla. Ennen harjoituksen 
alkua joukkue riisuu pois ne taisteluvarus
tuksen osat, jotka haittaavat sulkeisjärjes
tyksen suorittamista. 

Rasti 2. Käyttäytymiskoulutus 

Jokainen mies kulkee tietyn "radan" läpi 
ja saa tarkan arvostelun ja pisteet omasta 
suorituksestaan. Joukkueen suoritus on 
sen miesten pisteiden keskiarvo. 

Rasti 3. Sovellettu asekäsittely maastossa 

Asekäsittelyrata 
1.R: rynnäkkökiväärin sovellettu käsit
tely, 
2.R: konepistoolin sovellettu käsittely, 
ja 

- 3.R: rynnäkkökiväärin tilanteenmukai
nen lipastaminen. 

Rasti 4. Lääkintä 

- l.R: ruhjevamman sitominen, 
- 2.R: ensiapu tajuttomalle uhrille joka 

ei hengitä ja 
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3.R: haavoittuneen kuljetus taistelun 
aikana. 

Rasti 5. Taistelukoulutus 

Toiminta tukikohdan parivartiopaikalla, 

Rasti 6. Taisteluainesuojelu 

1.R: fosforia vaatteisiinsa saaneen, pa
lavan miehen sammutus, 
2.R: toiminta kaasuvaroituksen jakaa
suhälytyksen aikana ja 
3.R: toiminta ydinvaroituksen ja ydin
hälytyksen aikana. 

Rasti 7. Taistelukoulutus 

Tunnustelijoiden toiminta, vahvistettujen 
merkkien käyttö, ryhmän perusetenemis
muodot, maaston hyväksikäyttö. 

Rasti 8. Sulutustoiminta 

Telamiinan asentaminen ja poistaminen 

Rasti 9. Suunnistus 

Luokka 
Karttamerkit, suunnanotto ja mittakaavan 
hallinta. Rasti on kirjallinen, jokainen jät
tää vastauksensa lomakkeella, jotka arvos
tellaan. 

Rasti 10. Taistelukoulutus 

Maaston selostaminen ja maalin määritys, 
etäisyyksien ja välimatkojen arviointi. 

Rasti 11. Ase- ja ampumakoulutus 

- 1.R: rynnäkkökiväärin tähtäimien siir-

täminen osumakeskeispisteen saami
seksi maalin keskelle. Tätä ei suoriteta 
joukon omilla, ammuntaan käyetettä
villä aseilla, 

- 2.R: perustaistelutähtäimen ja 300 m:n 
taistelutähtäimen tilanteenmukainen 
käyttö maastossa ja 

- 3.R: kevyen ja kertasingon suuntaami
nen sekä ennakkopisteen määritys 
(suoritetaan tätä varten valmistetulla 
telineellä, jolla on rinnakkain n 10 kpl 
singon suuntaimia. Ne ovat kiinnitetyt 
parruun kiristettävän pallonivelen 
avulla. N 10-15 m päässä ryhmän 
edessä on eri suuntiin liikkuvien pans
sarivaunujen pienoiskuvia. Rastin val
voja komentaa esim: "Vasemmanpuo
leisin vaunu, 100 m, 20 km/h". Jääkä
rit kiristävät suuntaimen oikeaan en
nakkopisteeseen ja astuvat taakse. Val
voja tarkistaa jokaisen suorituksen, 
antaa uuden tehtävän, ja merkitsee 
muistiin oikeiden suoritusten OJo:n). 

Rasti 12. Marssi/taistelukoulutus 

Joukkueen toiminta traktorimarssilla, 
kuormaaminen, toiminta ylläkössä ja 
ilma-ammunta. 

Tässä esimerkissä meillä on siis tehtä
osuudella erikoiskoulutus sekä kaikille yh
teiset 19 tehtävää. 20 näyttöä edustaa kiis
tatta melkoista halkileikkausta peruskou
lutuskaudella saavutetusta tasosta. Kun tä
hän vielä lisätään kirjallinen koe, jossa on 
esim 10 kysymystä, sekä ammunta ja rasit
tava marssi, voidaankin melkoisella var
muudella saada näyttö joukkueen ja yksi
kön koulutustasosta. 

Tehtäväosuus edellyttää n 6-8 tunnin 
käytettävissä olevaa aikaa. Näin ollen ruo
kailu on järjestettävä tarkastuksen kestä
essä. Joskus se - joukkueen tilanteenmu
kaisena suorituksena - on ollut myös tar
kastuskohde. Pitkähkö ajan tarve aiheut
taa erityisesti joulukuun alun tarkastukses-

sa melkoisia vaikeuksia, koska esim etäi
syyden ja välimatkojen arviointi tulisi 
kaikkien joukkueiden osalta suorittaa pää
piirtein samoissa näkyvyysoloissa. Tästä 
syystä myös ammunta kuuluu marssin teh
täviin. 

Kun joukko on suorittanut osuutensa 
rastilla, ottaa rastin valvoja koko joukku
een koolle. Hän käsittelee tehtävät sekä 
kertoo, mitä hyviä ja huonoja puolia jou
kon suorituksessa oli. Erityisen tärkeätä 
on todeta virheet, sekä mallisuorituksin 
näyttää oikeat menettelyt. Tämäkin koros
taa tarkastuksen voimakasta kouluttavaa 
luonnetta. On välttämätöntä, että rastit 
ovat verraten kaukana toisistaan, ja että 
ennen rastia on odotusasema, josta seuraa
va joukkue lasketaan kuuloetäisyyden 
päähän vasta rastin valvojan käskyllä. 
Rastin valvojilla on radioyhteys tulospal
veluun. Tulostaulu sijaitsee normaalisti so
tilaskodin edustalla. Taululle ilmestyy ar
vosanoja sitä mukaa, kun joukot kiertävät 
rasteja. Esimerkki rastin valvojan arvoste
lujärjestelmästä on oheisessa taulukossa. 

ARVOSTELUESIMERKKEJÄ 

Rasti 1 

Kylkimiinan asentaminen tähysmiinaksi 
(20p) 
- tuliaseman (laukaisupaikan) 

valinta . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 0-1 p 
- miinan paikka uraan nähden . 0-2 p 
- valmistelut, kiinnityslangat .. 0-1 p 
- naamiointivälineiden varaami-

nen ....................... 0-1 p 
- puun valinta, puun paksuus . . 0-3 p 
- sytyttimen käsittely . . . . . . . . . 0-2 p 
- äänettömyys . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 p 
- suoja .....•............... 0-1 p 
- taistelijaparin yhteistoiminta . 0-2 p 
- asennusjärjestys . . . . . . . . . . . . 0-2 p 
- kiinnitys puuhun . . . . . . . . . . . 0-2 p 

naamiointi ja jälkien 
peittäminen ................ 0-2 p 

yht 0-20 
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Rasti 2 

a) Tuli ja liike, tulituki (11 p) 
paikka ryhmityksessä ...... . 
aseen käsittely ............ . 
ampuma-asennot .......... . 
tulituki .................. . 
syöksyn suoritus ........... . 
toistot ................... . 

b) Rynnäkkö (9 p) 
valmistelut ............... . 
toistot ................... . 
aseen käsittely, 
tulittaminen .............. . 
tulilaji ................... . 
ryhmityksen säilyminen .... . 
rynnäkköhuuto ........... . 
toiminta rynnäkön 
päätyttyä ................. . 

yht 

0-2 p 
0-1 p 
0-1 p 
0-2 p 
0-3 p 
0-2 p 

0-1 p 
0-1 p 

0-3 p 
0-1 p 
0-1 p 
0-1 p 

0-1 p 

0-
20 p 

Koko joukkue toimii. Arvosteltavana 
ryhmä kerrallaan. Joukkueen arvosana on 
ryhmien keskiarvo. 

4.1.3. Marssiosuus · 

Marssi suoritetaan jalan, suksin tai pol
kupyörin. Joukkueet lähtevät marssiosuu
delle vähintään 10-15 minuutin aikavä
lein. Reitti suuntautuu aluksi ampumara
dan kautta. Siellä ammutaan joko rynnäk
kökivääriammunta 4 tai 5. Paljon käytetty 
ja mielestäni varsin hyvä järjestelmä on 
ammuttaa rynnäkkökivääriammunta 5 si
ten, että jokainen mies joukkueen johta
jasta viimeiseen jääkäriin ampuu pystystä 
kaksi laukausta, polvelta kaksi ja maaten 
kaksi. Tauluja on yksi/ryhmä ja joukku
een tulos on osumien summa. Kun aseet on 
ammunnan jälkeen tarkastettu, joukkue 
jatkaa edelleen. Joukkueenjohtaja vetää 
vielä joukkoaan, joka ensimmäisellä rasti!-
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la saa käskyn jakaantua ryhmiin. Tällöin 
saavat joukkueen johtaja ja varajohtaja 
(upseerikokelas) vapaasti valita oman 
osuutensa. He saavat luonnollisesti myös 
johtaa osuutensa. Talvella voidaan kaikille 
joukkueille antaa samat mahdollisuudet si
ten, että ajetaan etukäteen lumikelkoilla 
kestävät urat ja niihin ladut. Ryhmät mää
rittävät nyt rastille tullessaan oman paik
kansa. Sulan maan aikana, jolloin ryhmät 
eivät jätä jälkiä, ne suunnistavat miehitet
tyjen rastien kautta. Seuraavaksi joukko 
saapuu kokoontumisrastille. Tänne tul
laan siis ryhmittäin. Kokoontumisrastilla 
on lääkintähenkilöstöä, sairasauto ja keli
olosuhteiden mukaista juotavaa sekä -
kylmällä säällä - valmiiksi lämmitettyjä 
telttoja. Siellä pidetään pakollinen viiden 
minuutin tauko, joka alkaa siitä, kun vii
meinen ryhmä on saapunut rastille. Mars
sin pituus pyritään määrittämään olosuh
teiden mukaisesti. Olennaista kuitenkin 
on, että marssin tulee olla niin rasittava, 
että se on riittävä näyte joukkueen fyysi
sestä kunnosta ja henkisestä kestokyvystä. 
Onhan nimittäin tärkeää, että joukko py
syy koossa. 

Kokoontumismarssilta joukkue marssii 
koossa selvää uraa myöten maaliin jouk
kueenjohtajan vetämänä. Koska tämäkin 
vaihe on varsin pitkä, on viimeisen osuu
den puolivälissä lääkintäasema. PMK:n 
mukaisesti joukkue saa jättää kokoontu
misirastille väsyneen miehen (miehiä), jol
loin ensimmäisestä miehestä tulee 5 mi
nuuttia lisäaikaa ja kukin seuraava aiheut
taa 10 minuutin sakon. Lääkintäasemalle, 
siis koossa suoritettavan marssin loppuvai
heen puoliväliin, jätetty ensimmäinen mies 
merkitsee kolmen minuutin sakkoa ja 
muut viiden minuutin sakkoa. Muualle 
miehiä ei saa jättää. Käydyissä kilpailuissa 
on ilmennyt, että joukkueet eivät juuri 
koskaan ole jättäneet miehiä em rasteille, 
vaan ajan menetyksenkin uhalla on väsy
neet miehet yhteisvoimin tuotu perille. 
Aseita ja kantamuksia saa tasata. 

Jollakin rastilla ryhmä tahi joukkue voi 
saada tehtäväkseen kuljettaa esim muka
naolevalla ahkiolla tahi maastosta valmis
tettavin tilapäispaarein ''haavoittuneen'' 
seuraavalle rastille. 

4.2. Jääkärikilpailun arvostelu 

4.2.1. Kirjallinen koe 

Parhaiten menestyneen joukkueen kes
kiarvo, esim 13,7 p muunnetaan kertoi
mella 20:ksi pisteeksi. Paras joukkue saa 
tämän. Muiden joukkueiden tulos kerro
taan samalla kertoimella. Hajonta on 
yleensä ollut n 13-20 pisteen välillä. Alle 
10 pistettä annetaan vain poikkeuksellisen 
huonosta suorituksesta. Kirjallisen kokeen 
arvosanan kerroin lopputulokseen on yksi. 

4.2.2. Tehtäväosuus 

Kukin rasti antaa joukkueelle sen mies
ten tahi ryhmien suoritusten keskiarvona 
tai koko joukkueen suorituksen arvosana
na 0-20 pistettä. Jotta erikoiskoulutus
rasti ei heti muodostuisi liian ratkaisevak. 
si, on käsketty, että siinä annetaan 15-20 
pistettä. Onhan myös todella vaikeata ver
rata viestimiesten suoritusta sissien toimin
taan. Käytännössä rastien hajonta on ollut 
n 7-10 pisteen luokkaa. Joukkueen tulos 
tehtäväosuudelta saadaan siten, että ras
teilta saadut pisteet lasketaan yhteen ja 
jaetaan rastien lukumäärällä, tässä esimer
kissämme siis 13:lla (E + 12 yhteistä). Tu
los on esim 14.4 p. 

Näin saatu keskiarvo kerrotaan 3:lla. 
Tämä tulos (42.2 p) on joukkueen arvosa
na tehtäväosuudelta. Kerroin 3 korostaa 
peruskoulutuskauden keskeisimmän ope
tuksen painavuutta. 

4.2.3. Marssiosuus 

Marssiosuuden ammunta' tuottaa jouk
kueelle 3-8 pistettä ja itse marssin suori
tus 12-17 pistettä. Näin ollen maksimitu
los marssilta on 25 pistettä. Arvostelussa 
otetaan erityisesti kulloinkin vallitsevat 
olosuhteet huomioon. Erityisen tärkeätä 
on muistaa, että vain todelliset erot niin 
ammunnassa kuin marssillakin aiheuttavat 
piste-eroja. Kerroin on yksi, mutta pisteitä 
tulee siis enemmän kuin kirjallisesta ko
keesta. 

Jääkärikilpailun kokonaistulos on osa
kokeiden pisteiden summa. Jos tulos me
nee tasan, ratkaisee ensiksi tehtäväosuu
den paremmuus, toiseksi marssin parem
muus ja kolmanneksi kirjallisessa kokees
sa osoitettu paremmuus. 

Tuloksista palkitaan siten, että jokaisen 
osakilpailun kolme parasta joukkuetta -
muistakaamme, että niitä normaalisti on 
11-13 - saa yhden vuorokauden kuntoi
suusloman. Tämä osakilpailusta palkitse
minen osoittautui hyvin tärkeäksi, koska 
muussa tapauksessa voisi peli esim marssil
le lähdettäessä olla jo niin pelattu, että mi
tään yrittämisen tarvetta ei jääkäreiden 
mielestä enää olisikaan. Tämän lisäksi ko
konaiskilpailun kolme parasta joukkuetta 
saavat 2, 1 ja 1 vrk kuntoisuuslomaa. Jos 
sama joukkue voittaisi kaiken, se saisi 5 
vrk kuntoisuuslomaa. Tähän ei kuiten
kaan ole vuosiin mikään joukkue pysty
nyt. Palkintojenjakotilaisuudessa anne
taan kokonaiskilpailun voittaneen joukku
een johtajalle pataljoonan kultainen mita
li, toiseksi tullut saa hopeisen ja kolman
neksi tullut pronssisen. Komppanian tulos 
on yhtä kuin sen joukkueiden tulosten kes
kiarvo. Voittaneen komppanian päällikkö 
saa haltuunsa seuraavaan jääkärikilpai
luun saakka arvokkaan kiertopalkinnon. 

Komppanioiden päälliköt seuraavat tar
kastusta joko siten, että he liikkuvat koo
tusti, tai siten, että he liikkuvat valitse
mansa oman joukkueen mukana. He eivät 
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saa puuttua rasteilla tapahtumiin. 

4.3. Henkilöstön käyttö rasteilla 

Koska joukko-osaston kouluttajien val
taosa sitoutuu peruskoulutuskaudelle, on 
luonnollista, että rastien kouluttajat vali
taan ennen muuta tyhjentämällä esikunta 
ja huolto tarkastuksen ajaksi. Eräs järjes
telmän pahimmista haitoista onkin juuri 
tässä. Tapahtuma sitoo runsaasti henkilös
töä kolmesti vuodessa n kolmeksi päiväksi 
kerrallaan. Rastin johtajien apuna on niitä 
upseerikokelaita ja ryhmänjohtajia, jotka 
eivät itse ole peruskoulutuskauden jouk
kueisiin sidottuja. Lisäksi tarvitaan muita 
jääkäreitä toimitsijatehtävissä. Hyvissä 
ajoin ennen tarkastusta pidettävässä patal
joonaupseerin tehtävänannossa ovat kaik
ki rastien johtajat paikalla. Tällöin selvite
tään täsmällisesti heidän tehtävänsä. En
nen tarkastusta he jättävät hyväksyttäväk
si yksityiskohtaiset suunnitelmansa arvos
telun suorittamisesta omalla rastillaan. 
Tarkastuksen jälkeen jokainen - kuten 
edellä jo selvitettiinkin antaa välittömän 
palautteen joukkueelle. Tärkeätä on myös, 
että he antavat kirjallisina tärkeimmät ha
vaintonsa. Näistä sekä komentajan ja hä
nen apulaisensa omista havainnoista syn
tyy tarkastuksen kertomus, mikäli se on 
tarpeen. Aivan joka kerta sitä ei ole tehty. 
Kertomuksessa kiinnitetään huomiota en
nen muuta korjattaviin asioihin. 

Tulokset julkaistaan pohjoiskarjalaisis
sa lehdissä. Hyvä tapa on, että mainitaan 
esim viisi parasta joukkuetta niiden johta
jien nimellä ja sitten todetaan, että kaikki
aan kilpailuun osallistui 12 joukkuetta. Sa
malla julkistetaan komppanioiden tulok
set. 

5. Perinnemalja-ammunta 

Tähän kilpailuun yksiköt valitsevat 15 
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parasta miestä. Valintajärjestelmästä voi
daan olla tietysti montaakin mieltä. Joku 
ottaisi ne arpomalla, joku ehkä jollakin 
muulla tavalla. Mielestäni on kuitenkin 
välttämätöntä, että yksiköt voivat myös 
kehittää parhaita ampujiaan -tarvitsee
han pataljoonakin edustusampujia. Nämä 
15 miestä ampuvat kukin rynnäkkökivää
riammunta 5:n, jonka jokainen osuma 
kerrotaan 8:lla sekä rynnäkkökivääriam
munta 6:n (siis 300 m:n matkalta), jonka 
pisteet lisätään rk 5:n tuloksiin sellaise
naan. Yksikön tulos on 15 miehen pistei
den summa. 

6. Jääkäritaitokilpailu 

Tämä kilpailu pidetään vanhemmille 
jääkäreille vähän ennen kotiutumista. 
Koulutuksen lopullisena tavoitteenahan on 
tietenkin omaan tehtäväänsä pitkälle eri
koiskoulutettu mies. Edellä kuvatut neljän 
viikon tarkastus ja jääkärikilpailuhan mit
taavat peruskoulutuskauden asioita. Ku
ten jo olen aiemmin todennut, on erittäin 
vaikeata mitata kunnolla erikoiskoulutuk
sen perillemenoa siten, että voitaisiin rin
nastaa pioneeri panssarintorjuntamieheen, 
krh-mieheen, viestimieheen tahi sissiin sen 
paremmin kuin kiväärimieheenkään. Olen 
monessa joukko-osastossa todennut tä
mänkaltaisia kilpaluja, mutta lähinnä ne 
ovat edellä kuvatun jääkärikilpailun 
muunnoksia, tai sitten ne eivät ota riittä
västi huomioon erikoiskoulutuksen osuut
ta. Niinpä onkin olennaista että e r i -
koiskoulutuksen tarkas
tus on näyte komentajal
le, ei yksiköiden välinen 
k i I p a i I u . Tällöin käyn läpi yksiköit
täin päällikön opastuksella noin päivän 
kerrallan yksikön erikoiskoulutuskauden 
näytöt. Tämän jälkeen on pidetty jääkäri
taitokilpailuna vaativa marssi suunnistuso
suuksinen ja ammuntoineen. 

7. Kilpailu Ritarimaljasta 

Mannerheimristin ritarit lahjoittivat 
noin 2 vuotta sitten vieraillessaan Karjalan 
jääkäripataljoonassa meille erittäin arvok
kaan Ritarimaljan. Lahjoittajien toivo
muksen mukaan maljasta tuli kilpailla ta
valla, joka vastaisi niin antajien kuin mal
jankin arvoa. Totesin jo lahjoitusta vas
taanottaessani - neuvoteltuani asiasta 
etukäteen ritarien kanssa - että näin arvo
kasta lahjaa ei voida asettaa kilpailtavaksi 
jossakin yksityisessä tapahtumassa. 

Tällöin tehtiin säännöt, jotka ritarit 
mielihyvin hyväksyivät. Ne merkitsevät si
tä, että kaikki edellä käsitellyt koulutusta-

Pataljoonan arvokkain kiertopalkinto on yksi
köiden välisessä koulutuskilpailussa vuosittain 
jaettava Ritarimalja. 

pahtumat ovat osakilpailuja Ritarimaljas
ta. Niitäkin tulee painottaa ,eri tavalla. Ri-

, 1· tarimalja-kilpailu käydään pata Joonan 
peruskoulutusta antavien yksiköiden välil
lä. On siis tavallaan valitettavaa, että 
RAuK:mme ei voi osallistua näiden sään
töjen puitteissa tähän kilpailuun. Tulos 
lasketaan seuraavasti. Komppanian sijoi
tus kerrotaan seuraavalla kertoimella: 

4 viikon tarkastuksissa 1 :llä, 
- Perinnemalja-ammunnoissa 1 :llä, 
- Jääkäritaitokilpailuissa 2:lla sekä 
- jääkärikilpailuissa 3:lla. 
Kaikkia em. tapahtumia on vuodessa 3 
kpl. 

Yksikön tulokseksi muodostuu näin saa
tava 12:n sijaluvun summa vuosipäivästä 
vuosipäivään olevana aikana. Pataljoonan 
vuosipäivän päiväjuhlassa vastaanottavat 
parhaan yksikön päällikkö, vääpeli sekä 
päällikön nimeämät kouluttajat ja varus
miehet yhdessä Ritarimaljan säilytettäväk
si yksikössään seuraavaan vuosipäivään 
asti. Molemmat kerrat Ritarimalja on 
meillä ojennettu JK:n päällikön käsiin. 

8. Yhdistelmä 

Edellä käsitelty järjestelmä antaa koke
muksieni perusteella varsin luotettavan ku
van komppanioiden ja niiden joukkueiden 
tasosta. Joukkue poikkeaa yllätävänkin 
harvoin komppanian kokonaistasosta. Tä
mä merkitsee sitä, että saman komppanian 
joukkueet sijoittuvat yleensä pääpiirtein 
samalle tasolle, joko kärkeen, keskivai
heille tahi jälkipäähän. Vain harvoin sa
man komppanian joukkueita esiintyy sekä 
kärjessä että jälkipäässä. 

Joku voi tietenkin väittää,että tällainen 
"jonoon paneminen" jota usein voimak
kaasti kaikessa arvostelussa vastustetaan, 
on ehkä sittenkin vain teoriaa ja käytäntö 
on eri asia. Näin voi tietysti asia ollakin. 
"Jono" kuitenkin muodostuu tuloksista 
eikä ole itsetarkoitus. Samoin on vaikeata 
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käsittää, mihin sitten käytännössä kykenee 
sellainen joukkue, joka ei tarkastuksessa 
osoita osaavansa ase- ja ampumakoulutus
ta, erikoiskoulutustaan, suunnistusta, suo
jelua, sulkeisjärjestystä, marssia, jalka
väen taistelukoulutuksen alkeita, lääkin
tää, suluttamista, yleissotilaallista koulu
tusta jne. Kaiketi hyvä henki ja hyvä yrit
tämisen halu sekä em asioiden hallinta 
ovat mitä parhain lähtökohta myös ta
pauksessa, jossa maatamme jouduttaisiin 
asein puolustamaan. 

SKS1 :ssä näiden tapahtumien ajankohta 
tiedotetaan luonnollisesti sotilasläänin ko
mentajalle, joka aikansa sallimissa rajois
sa on seurannut tarkastuksia. Pidän myös 
tätä järjestelmää erittäin hyvänä, koska ei 
tarvita mitään erityistä tilaisuutta ylem
män esimiehen suorittamia tarkastuksia 
varten. Hän saa selkeän kuvan joukkuei
den ja yksiköiden tasosta seuraamalla jo 

Tule varmistamaan 

valmiiksi järjestettyä, sinänsä varsin suuri
töistä tapahtumaa sekä käymällä luonnol
lisesti myös ampumaleireillä. 

Ennen kaikkea olen kuitenkin vakuuttu
nut siitä, että tämänkaltainen järjestely on 
mitä tehokkain näyte joukko-osaston ko
mentajalle itselleen siitä, onko koulutuk
selle asetetut vaatimukset saavutettu ja 
meneekö siis.sanoma perille. 

Järjestelmän eräs tarkoitus on todella 
johtaakin asioiden pelkistämiseen. Koulut
tajat tietävät neljän viikon vaatimukset 
tarkalleen, jääkärikilpailussa taas vaadi
taan vain tupakansion tietoja sekä koulu
tuskorttien mukaisia oppeja, ampumatai
toa ja fyysistä kestävyyttä. 

Tämä johtaa joukko-osaston monien 
velvoitteiden keskellä joukon komentajan 
käskemien ydinasioiden korostumiseen 
koulutuksessa. Näin on vielä yksi tärkeä 
etu saavutettu. 
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Kapteeni S K o v e r o I a 

PUOLUSTUSTAHDON RAKENTAMINEN JA LUJITTAMI
NEN VARUSMIESKOULUTUKSEN TAVOITTEENA. 
ASENNEKASVATUKSEN KEHITT ÄMISMAHDOLLISUU
DET V ARUSMIESKOULUTUKSESSA 

Johdanto 

Laissa puolustusvoimista määritetään 
puolustusvoimien tehtäväksi sotilaskoulu
tuksen antaminen ja puolustustahdon edis
täminen. Sotilaskoulutuksen antaminen eli 
puolustustaito on konkreettinen käsite, ja 
koulutuksen tulokset voidaan välittömästi 
havaita. 

Puolustustahto on käsitteenä monita
hoinen ja sen mittaaminen on huomatta
vasti vaikeampaa kuin puolustustaidon 
mittaaminen. Ehdoton edellytys sille, että 
maanpuolustus voi olla turvallisuuspoli
tiikkamme vankkana osatekijänä, on kor
keatasoisen sotilaskoulutuksen ohella voi
makas maanpuolustustahto. Puolustus
tahtoon vaikuttavat monet puolustusvoi
mista riippumattomat tekijät. Toisaalta 
puolustusvoimissa vuosittain käyvät va
rusmiehet antavat mahdollisuuden vaikut
taa koko miespuoliseen väestöön. 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan asen
nekasvatuksen kehittämismahdollisuuk
sia, joilla varusmiesten puolustustahtoa 
voidaan rakentaa ja lujittaa. Tarkoitukse
na ei ole yrittää luoda ideologiaa, joka is
tutetaan varusmiehiin, vaan tarkastella 
asennekasvatuksen keinoja, joiden tulos
ten perusteella yksilö, saamiensa tietojen 
ja kokemusten mukaan, valitsee vapaasti 
maailmankatsomuksensa myös puolustus
tahtoon nähden. 

1.1. Puolustustahdon perusteet 

Viimeaikojen ideologisen kehityksen suun
taviivoista ovat nykypäivän olosuhteisiin 
voimakkaasti vaikuttaneet kansojen itse
määräämisen periaate ja kansallisissa puit
teissa pyrkimys kansanvaltaan. Kansakun
nat haluavat saavuttaa ja säilyttää riippu
mattomuutensa, jotta kansalaiset saisivat 
itse päättää maan ja kansan asioista. 

Toisaalta erilaiset kansalliset ominaisuu
det sekä historiallinen kehitys ovat muo
vanneet kansat ja kansakunnat toisistaan 
poikkeaviksi yhteisöiksi. Näiltä luonnolli
silta perusteilta syntyy puolustustahto, jo
ka muuntuu kansallisuustunteen voimak
kaasti kasvaessa ja varsinkin vaaran uha
tessa alueelliseen koskemattomuuteen 
huomion kiinnittäväksi maanpuolustus
tahdoksi. 

Kuten ihmisten asenteiden osalta yleen
säkin, on puolustustahdonkin voimakkuus 
osittain laskematon asia. Terveen puolus
tustahdon ilmenemiselle on kuitenkin ole
masa hyvät mahdollisuudet, mikäli löytyy 
riittävästi henkisiä ja aineellisia arvoja, 
joita pidetään säilyttämisen ja puolustami
sen arvoisina. 

Henkisen maanpuolustuksen suunnitte
lukunnan v. 1974 suorittamassa tutkimuk
sessa tarkastellaan niitä arvoja, joiden 
vuoksi suomalaisten kannattaa ryhtyä 
aseelliseen vastarintaan. Vastaajista 58 OJo 
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asettaa ensimmäiselle sijalle Suomen itse
näisyyden ja itsemäärämisoikeuden ja vain 
5 OJo vastaajista ilmoittaa, että ei ole mi
tään syytä ryhtyä aseelliseen vastarintaan. 

Jossain määrin puolustustahtoa mittaa
vana asenteena näkyy kansalaisten suhtau
tuminen puolustusmäärärahoihin. Vuonna 
1973 suoritetun tutkimuksen mukaan mää
rärahojen korottamisen kannalla oli 38 %, 
ennallaan pitämisen kannalla 38 OJo ja vä
hentämisen kannalla 12 OJo haastatelluista. 

Puolustustahto on asenne, jonka muo
vautumiseen vaikuttavat monet sekä tie
dostetut että tiedostamattomat seikat. 

Sosiaalipsykologien suorittamien asen
teita tutkivien koetilanteiden tulokset tu
kevat käsitystä, jonka mukaan asenteet 
muodostuvat kolmesta komponentista: 
kognitiivisesta (ajatukset, tiedot, käsityk
set), affektiivisesta (tunteet) ja konatiivi
sesta (käyttäytymistaipumukset). Nämä 
osatekijät muodostavat kokonaisuuden, 
mikä merkitsee sitä, että muutos jossakin 
osatekijässä pyrkii saamaan aikaan muu
tokseen toisissakin osatekijöissä. Voidaan 
siis olettaa, että jos yksilön käsitykset 
maanpuolustuksesta muuttuvat suopeam
miksi, muuttuvat myös hänen tunteensa 
maanpuolustusta kohtaan myönteisem
miksi ja hänen maanpuolustukseen liitty
vät positiiviset käyttäytymistaipumuksen
sa vahvistuvat. Hän saattaa olla esimerkik
si alttiimpi osallistumaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön. Vastaavasti tuntei
den muuttuminen saisi aikaan muutoksia 
käsityksissä ja käyttäytymistaipumuksissa. 
Asenteiden komponentit pyrkivät siis tasa-
painoon keskenään. · 

Tarkasteltaessa puolustustahtoa ajatus
ten, tunteiden ja käyttäytymistaipumusten 
organisaationa, voidaan todeta, että puo
lustustahto on kestävimmällä pohjalla, 
kun se syntyy itsestään ja luonnollista tie
tä. Voimakkaan ja jatkuvan propagandan 
avulla aikaan saatu puolustustahto on kei
notekoista ja sen kestävyys on suuresti eri
laisista taustamuuttujista riippuvainen. 
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1.2. Asenteet ennen varusmiespalvelusta 

Asenteiden muodostumiseen vaikuttaa yk
silön luonteenpiirteiden lisäksi se ympäris
tö, jossa hän elää. Kodin vaikutusta voi
daan pitää ratkaisevana. Varsin suuri mer
kitys asenteiden muotoutumiselle on tove
ripiirillä sekä koulu- ja opiskeluympäris
töllä. Kiinteissä sosiaalisissa ryhmissä, 
joissa ryhmän jäsenet ovat jatkuvassa vuo
rovaikutuksessa keskenään, vallitsee mel
ko suuri asenteiden yhtäläisyys. Viimeksi 
mainitulla seikalla on varsin suuri merkitys 
käsiteltäessä varusmiespalvelustaan suorit
tavia mainitunlaisina sosiaalisina yhteisöi
nä. 

Varusmiespalvelukseen astuvien asevel
vollisten asenteita maanpuolustusta koh
taan on tutkimusperäisesti kartoitettu 
yleensä vain jonkin tutkittavan ryhmän 
osajoukkona. Tutkimustulosten perusteel
la voidaan todeta, että ennakkokäsitys 
puolustusvoimista muodostuu noin puolel
la tutkituista kielteiseksi. Syyksi tähän 
mainitaan useimmiten, että "kaverit" ker
toivat. Ilmeisesti suhtautuminen puolus
tusvoimiin ja varusmiespalvelukseen juuri 
kyseessä olevana ikäkautena on monessa 
suhteessa poikkeuksellista verrattuna va
rusmiespalveluksen jälkeiseen aikaan. 
Tunnetekijät, joihin vaikuttavat mm. ase
velvollisuuden lakisääteisyys, siirtyminen 
uuteen ja täysin outoon ympäristöön, koti
piirin jättäminen ja ennakkokäsitykset va
rusmiespalveluksen kovuudesta, vaikutta
vat koko asenteen muodostumiseen varus
miespalvelusta ja puolustusvoimia koh
taan. 

Tutkimuksen mukaan 79 OJo kansalaisis
ta katsoo, että varusmiespalveluksesta on 
hyötyä nuorille miehille. Suurin osa, 70 OJo 
haastatelluista perusteli kantaansa sillä, et
tä varusmiespalvelus on kehittävää ja kas
vattavaa. Näiden tutkimustulosten valc;,ssa 
saattaa varusmiespalveluksen suorittami
sella olla myöskin piilevä positiivinen odo
tusarvo. 

2. ASENNEKASVATUKSEN TAVOIT
TEET JA ASENTEISIIN VAIKUT
TAVAT TEKIJÄT VARUSMIES
KOULUTUKSESSA 

2.1. Asennekasvatuksen tavoitteet 

Aikaisemmin on jo mainittu, että laki 
puolustusvoimista määrittää myös asenne
kasvatuksen tavoitteen. Koulutuspäällikön 
koulutusohje 1/1979 käskee jalkaväen va
rusmieskoulutuksen päämäärästä seuraa
vaa: 

"Jalkaväen varusmiehet on koulutetta
va ja kasvatettava maanpuolustustahtoi
siksi ja velvollisuudentuntoisiksi vaikeissa
kin olosuhteissa kurinalaisuuden, taistelu
taidon ja -tahdon säilyttäviksi, fyysisesti 
hyvin kestäviksi sotilaiksi. 

Vaativalla, mutta mielekkäällä koulu
tuksella on lujitettava ja kasvatettava jo
kaisen koulutettavan asenne sellaiseksi, et
tä hänellä on tahto taistella isänmaan va
pauden ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen 
puolesta (maanpuolustukselle asetettavien 
päämäärien mukaisesti)". 

Käsky varusmieskoulutuksen järjeste
lystä määrittää asennekasvatuksen tavoit
teet seuraavasti: 

"Tietoisuus kansallisen itsenäisyytem
me, puolueettomuusasemamme ja puolus
tuslaitoksen merkityksestä, sekä maamme 
ja kansamme oikeudesta ja velvollisuudes
ta vapautensa puolustamiseen on juurru
tettava syvälle jokaiseen mieheen. Tästä 
syystä on yleinen kansalaiskoulutus liitet
tävä kiintästi kaikkeen koulutukseen". 

Asennekasvatus on sille asetettujen ta
voiteidenkin perusteella nähtävä osatapah
tumana, joka liittyy kaikkeen sotilaskou
lutukseen ja vähitellen muodostuu koko
naisuudeksi, jonka perusteella yksilölle 
syntyy asenne varusmiespalvelusta ja 
maanpuolustusta kohtaan. 

5 

2.2 Asenteisiin vaikuttavat tekijät 

Edellä käsitellyn asenteen 'muodostumi
sen teorian perusteella voidaan todeta, että 
varusmieskoulutustapahtumaan liittyvät 
aina ajatukset, tiedot ja käsitykset sekä 
toisaalta tunnetekijät. Nämä vaikuttavat 
asenteen kolmanteen komponenttiin eli sii
hen, miten varusmiehen käyttäytymistai
pumukset suuntautuvat. 

Yksilön käyttäytyminen taas on pohjim
miltaan pyrkimystä tyydyttää vallitsevia 
tarpeita. Kun tarpeiden tyydyttämisessä 
onnistutaan, koetaan se menestymisenä, 
jolla on yleensä yksilöä kannustava ja yrit
teliäisyyttä lisäävä vaikutus. Epäonnistu
minen lamaannuttaa toimintahalua, var
sinkin jos tappioita tässä suhteessa kertyy 
kohtuuttomasti. Yksilöllä on taipumus 
asettaa itselleen tietty vaatimustaso, joka 
riippuu omiin suorituksiin kohdistuvista 
odotuksista. Kun odotukset toteutuvat, 
vaatimustaso kasvaa. päinvastaisessa ta
pauksessa se joko pysyy ennallaan tai las
kee. 

Tutkittaessa yksilön asenteita ja käyt
täytymistä on luotu erilaisia tarvejärjestel
miä. 

Maslowin tarvehierarkiassa tarpeet on 
ryhmitetty siten, että ne alkavat kaikille 
yhteisistä biologisista tarpeista ja päätyvät 
korkeimman tason yksilöllisiin tarpeisiin. 
Maslowin mukaan tarpeet viriävät seuraa
vassa järjestyksessä: 

säilymisen tarpeet 
turvallisuuden tarpeet 
yhdessäolon tarpeet 
arvostuksen tarpeet 
itsensätoteuttamisen tarpeet 

- ymmärtämisen tarpeet. 

Kun vielä otetaan huomioon, että motii
vi voidaan määrittää toimintaan virinneek
si tarpeeksi, ja että yksilön motivaatio vai
kuttaa asenteisiin, voidaan lähteä tarkaste
lemaan yksilöidymmin niitä tekijöitä, jot-
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ka ratkaisevimmin vaikuttavat asenteisiin 
varusmieskoulutuksessa. Koulutuksen tu
lee olla koulutettavissa syntyneiden tarpei
den keskitetty ilmaus. Ellei näin ole, seu
raa kyllästyminen, haluttomuus ja väsymi
nen. Vaikka koulutus on kovaa, se tulee 
toteuttaa toimintana, joka kohdistuu alai
seen myönteisenä kosketuksena, jonka 
hän kokee äänessä, ilmeissä ja ystävällises
sä suhtautumisessa. Vaikutustekijänä on 
siis yksilön saama kohtelu. Edelleen voi
daan todeta että koulutettava, joka tietää 
turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuk
sen perusteet, kokee koulutuksen mielek
kääksi. Maanpuolustuksen perustietojen 
opettamisella on tärkeä asenteisiin vaikut
tava merkitys. Kun sekä esimiehen että 
koulutettavan tavoite on yhteinen ja kou
lutettavat ymmärtävät koulutuksen tarkoi
tuksen, voidaan sanoa tehokkaan ja mie
lekkään koulutuksen edellytyksen olevan 
olemassa. Niillä henkisillä ja aineellisilla 
ympäristötekijöillä, jotka vaikuttavat va
rusmiehen kokemuksiin, tunteisiin ja käyt
täymistaipumuksiin, voidaan katsoa ole
van merkitystä kokonaisuuden kannalta. 

2.3. Johtopäätökset 

Sekä poliittiset päätöksentekijät että 
puolustusvoimien ylin johto ovat määrittä
neet tavoitteet puolustustahdon rakenta
miseksi ja lujittamiseksi. Puolustusvoi
mien tehtävänä on kouluttaa maamme tur
vallisuuspoliittisen aseman ja sen edellyttä
mät vaatimukset tuntevia, henkisesti ja 
fyysisesti kestäviä maanpuolustajia. Yksi
löllisten ja perustarpeiden tyydyttäminen, 
sekä itselle asetetun vaatimustason saavut
taminen ovat myönteisten asenteiden syn
tymisen edellytykset varusmieskoulutuk-
sessa. 

Varusmiesten asenteisiin voidaan sanoa 
vaikuttavan merkittävimmin: 

yksilön saama kohtelu 
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- perustiedot maanpuolustuksesta 
tehokas ja mielekäs koulutus 

- koulutusympäristö. 

Näiden tekijöiden ulottuvuus saa lisä
merkitystä, kun otetaan huomioon, että 
niiden toteuttaminen positiivisella tavalla 
on suurimmaksi osaksi riippumaton talou
dellisista tekijöistä. 

3. ASENNEKSVATUKSEN TEKIJÄT 
JA KEHITTÄMISPERIAATTEET 
SOTILASKOULUTUKSESSA 

3.1. Yksityisen varusmiehen saama 
kohtelu 

3 .1 . 1. Asenteisiin vaikuttavat tekijät 

Mielipidetutkimuksessa, joka suoritettiin 
vuonna 1974, selvitettiin yksilön kohtelun 
tasavertaisuutta erinäisissä valtion laitok
sissa. Vastausten jakaumasta käy selvästi 
ilmi, että kohtelun tasavertaisuuden csalta 
puolustusvoimat nauttivat ylivoimaisesti 
suurinta luottamusta (53 IIJo koko kansan 
piirissä). Tämä luottamus on nuorten 
miesten keskuudessa vielä korostetumpaa 
(64 %), ilmeisesti henkilökohtaisten koke
musten perusteella. Tasavertaista kohtelua 
koskeva tutkimus ei vielä sinänsä kerro mi
tään siitä, missä määrin kohtelu on muissa 
suhteissa oikeudenmukaista ja asiallista. 

Varusmiehiin kohdistuneilla tutkimuk
silla on pyritty selvittämään varusmiespal
veluksessa olevien kokemaa kohtelua pi
täen kriteerinä lähinnä oikeudenmukai
suutta. Varusmiestutkimuksessa -73 il
moitti 72 % haastatelluista kokevansa 
kohtelunsa puolustusvoimissa oikeuden
mukaisena. 

Tutkittaessa aennekasvatuksen kehittä
mismahdollisuuksia yksityisen varusmie
hen saaman kohtelun pohjalta, on kiinni
tettävä erityinen huomio lähinnä turvalli
suuden tarpeiden ja arvostuksen tarpeiden 
tyydyttämiseen. Asian käsittelyssä on kui-

tenkin otettava huomioon, että yksilön ko
kema myönteinen kohtelu edellyttää jos
sain määrin myös muihin tarveryhmiin 
kuuluvien tarpeiden tyydyttämistä. 

3. 1.2. Turvallisuuden tarpeet 

Turvallisuuden tarpeiden tarkoituksena on 
pitemmällä tähtäimellä huolehtia elämän 
jatkumisesta. Tämä tarve ilmenee yksilön 
käyttäytymisessä silloin, kun hän joutuu 
alttiiksi fyysiselle tai henkiselle vaaralle. 
Tarve johtaa pelkotiloihin ja ahdistukseen 
vaaratilanteessa. Se saattaa alkukantaises
sa muodossaan johtaa pyrkimykseen joko 
hyökkäämällä tai pakenemalla poistaa yk
silöä uhkaavaa vaaraa. 

Varusmieskoulutuksessa muodostavat 
fyysiset vaarat vain vähäisen ongelman 
verrattuna varusmiehen kokemiin psyykki
siin vaaroihin. Yksilö kokee kaiken oudon 
ja käsittämättömän, uhkan ja painostuk
sen, vaarana, jolloin turvallisuuden tar
peet viriävät. 

Tässä suhteessa asennekoulutuksen ke
hittämismahdollisuudet kohdistuvat voi
makkaasti siihen ongelmaan, miten de
mokraattisen kasvatuksen saanut nuori 
mies voidaan joustavasti sopeuttaa johta
javaltaiseen organisaatioon. Johtajan val
lankäyttö on varusmiehelle aluksi outo ja 
uhkaava tilanne. Esimiesten on näin ollen 
harjoitettava jatkuvaa itsekritiikkiä ja tie
dostettava, että persoonallisen arvovallan 
voi rakentaa vain käyttäytymällä harkitus
ti. 

Kireä suhtautuminen alaisiin, liiallinen 
virallisuus ja eristäytyminen, saavat ai
kaan tilanteen, jota alaiset eivät käsitä. 
Myöskään edelliselle vastakkainen käyt
täytyminen, veljeily ja suosion kosiskelu 
eivät rakenna kestävää pohjaa alaisen tur
vallisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi. 

Ivallinen suhtautuminen koulutettaviin 
ja heidän tekemiinsä virheisiin on omiaan 
masentamaan sen kohteeksi joutuneen. 

Tästä mitä todennäköisin seuraus on moti
vaation lasku. Vaikutus asenteen tunne
komponenttiin on varsin voimakas. 

Koulutustilanteita on syytä keventää 
leppoisana huumorilla kuitenkaan ketään 
loukkaamatta. On myös muistettava, että 
ainakin osa varusmiehistä on jo tässä elä
mänvaiheessa muodostanut oman perus
näkemyksensä joidenkin ideologisten ja 
eettisten arvojen suhteen. Huumorin suun
taaminen tällaisille alueille saattaa olla va
hingollista asennekasvatuksen tavoitteille. 
Erityisesti on korostettava sitä puolueeton
ta asennetta puoluepolitiikkaan, joka pe
rinteisestikin tiedetään puolustusvoimissa 
palvelevilla olevan. Kannanottojen ilmai
sut, vaikkapa vilpittömän huumorin tar
koituksessa, ovat tässä suhteessa vähin
täänkin arveluttavia. 

Varusmies kokee kohtelunsa myönteise
nä, jos esimiehen asenne häneen on myön
teinen , ja jos esimies osaa suhtautua jokai
seen alaiseensa yksilönä. Alaisia tulee kan
nustaa ja rohkaista. Esimies on velvollinen 
pitämään omat henkilökohtaiset huolensa 
omana tietonaan, eikä purkamaan niitä 
huonotuulisuutena alaisiin. Hänen tehtä
vänsä on kuunnella alaisten kertomia huo
lia, huolimatta siitä, että ne tuntuisivat hä
nestä vähäpätöisiltä . 

Varusmiespalveluksessa voidaan yksilön 
turvallisuuden tarve edellä käsiteltyjen asi
oiden perusteella tyydyttää, jos varusmies 
voi täydellisesti luottaa kouluttajiensa tah
toon ja kykyyn huolehtia hänestä kaikissa 
tilanteissa. 

3 .1.3. Arvostuksen tarpeet 

Yksilöllä on poikkeuksetta tarve tuntea it
sensä arvostetuksi yhteisössä. Arvostuksen 
tarve ilmenee kunnianhimona sekä pyrki
myksenä saavuttaa yhteisössä sosiaalinen 
asema. Tämän tarveryhmän tekijöitä ovat 
itsetunto, itseluottamus, riippumattomuus 
ja oma etu. 
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Sotilaskoulutuksessa joudutaan koulu
tusjärjestelmästä ja -järjestelyistä johtuen 
varsin paljon vetoamaan arvostuksen tar
peeseen. Varusmiehiä koulutetaan suorit
tamaan tietyt joukolle ja yksilölle kuuluvat 
tehtävät nopeasti ja tehokkaasti. Työn tu
lokset tarkastetaan usein järjestämällä kil
pailutilanne. Menetelmän psykologinen 
tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen, 
jos samat yksilöt aina saavuttavat menes
tystä, ja toiset taas kokevat aina tappioita . 
Kilpailutilanteita suunniteltaessa on siis 
pyrittävä estämään voittojen ja tappioiden 
kasaantuminen. Arvostuksen tarpeet saa
daan kilpailutilanteissa kokonaisuuden 
kannalta parhaiten tyydytettyä ryhmä- ja 
joukkuesuoritusten avulla. 

Tunnustuksen ja palkkion saaminen 
ovat siis merkittäviä tekijöitä. Tunnustuk
sen suomisen puutetta on pidettävä jopa 
vaarallisena johtamistaidollisena virheenä. 
Jos arvostuksen tarpeen aikaansaama jän
nitystila ei löydä luonnollista purkautu
mistietä, saattaa seurauksena olla yksilön 
poikkeava käyttäytyminen tunnustuksen 
hankkimiseksi mitä merkillisimmin kei
noin. Tällaisessa tilanteessa kouluttajan 
on pyrittävä löytämään joku muu menetel
mä alaisensa itseluottamuksen kohottami
seksi. Yrityshalulla suoritetusta huonosta
kin toiminnasta löytyy joskus hyvä ja tun
nustusta ansaitseva osasuoritus. Asenne
kasvatuksen kannalta varusmiesten arvos
tuksen tarpeiden tyydyttäminen on jossain 
määrin sidoksissa yhdessäolon tarpeiden 
tyydyttämiseen. Tätä tarveryhmää käsitel
lään myöhemmin. 

3.2. Maanpuolustuksen perustietouden li
sääminen 

3 .2.1. Perustietouden tarve ja osatekijät 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelu
kunnan vuoden 1978 haastattelututkimuk
sessa mitattiin kansalaisten turvallisuuspo-
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liittista tietoutta muutamalla sotilaalliseen 
maanpuolustukseen rajautuvalla kysy
myksellä. Tutkimuksessa kysyttiin myös 
kokevatko vastaajat saavansa riittävästi 
tietoa maanpuolustuksesta. Tutkimuksen 
mukaan 47 11/o kansalaisista saa liian vähän 
tietoa maamme puolustuskysymyksistä. 
Nuorimmissa ikäryhmissä tällaisia henki
löitä on suhteellisesti eniten. 

Maanpuolustuksen perustiedot ovat va
rusmiespalvelukseen saapuvilla heikohkot 
ja kuten aikaisemmin on todettu, tiedot 
varusmiespalveluksen suorittamisesta ovat 
varsin puutteelliset. Asennekasvatuksen 
kannalta on tässä suhteessa tärkeätä välit
tömästi oikaista palvelukseen astuvien va
rusmiesten käsityksiä, selvittämällä huolel
lisesti puolustusvoimille luonteenomaisten 
erityispiirteiden merkitys. 

Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustu
sopetus ovat puolustustahdon laaja-alai
semman rakentamisen ja lujittamisen kan
nalta erittäin tärkeät tekijät. 

3.2.2. Puolustusvoimien erityispiirteet 

Valmistavan maanpuolustuksen opetuksen 
ja kasvatuksen puuttuessa on suuri osa va
rusmiespalvelustaan suorittamaan tulevis
ta tietämättömiä puolustuslaitoksen pää
piirteisistä järjestelyistä sekä varusmiehen 
aemasta. He joutuvat tekemisiin aivan uu
denlaisen elämänpiirin ja uusien rajoitus
ten kanssa. Alokkaille on perusteltuna sel
vitettävä heti palvelusajan alussa organi
saation pakkoluonne ja sotilaskurin mer
kitys korostaen vapaaehtoisuuteen perus
tuvaa kuriin sopeutumista. Sotaväen ri
koslain ja sotilaskurinpitoasetuksen opet
taminen tarpeellisessa laajuudessa on vält
tämätöntä, jotta voidaan estää varusmie
hen ajautuminen ikävyyksiin tietämättö
myytensä vuoksi. Kasarmielämä poistu
misrajoituksineen sekä yhdenmukaisen 
käyttäytymisen vaatimus on tarkoin perus
teltava. Yksilöllisyyden kunnioittaminen 

ja toisaalta koulutuksen ja käsittelyn jouk
koluonne on selvitettävä perusteellisesti, 
jotta voidaan ehkäistä ristiriitaisten asen
teiden syntyminen tässä suhteessa. 

Nämä edellä mainitut erityispiirteet ovat 
siksi monitahoisia ja elämänkokemukseen
kin perustuvia tietoja ja taitoja vaativia, 
että niiden opettaminen on kokeneellekin 
perusyksikön päällikölle vaativa tehtävä, 
joka on valmisteltava erityisellä huolella. 

Asennekasvatuksen kannalta on tärke
ätä tiedostaa, että ankarat uhkaukset tuot
tavat myöntymistyyppisiä asennemuutok
sia, kun sensijaan mahdollisimman niukka 
uhkaaminen aiheuttaa sisäistyneitä asen
teita. Näin ollen informaatio puolustusvoi
mien erityispiirteistä ei saa sisältää uhkaa, 
vaan parhaisiin tuloksiin päästään kannus
tavin keinoin. 

3.2.3. Turvallisuuspolitiikka ja maanpuo
lustusopetus 

Puolustusvoimat on ainoa laitos, jossa tur
vallisuuspolitiikka on omana oppiaineena. 
Opetus keskittyy voimakkaasti peruskou
lutuskaudelle, jolloin jokainen varusmies 
on mukana varsinaisessa sotilaskoulutuk
sessa. Tällöin annettava koulutus muodos
taa kokonaisuuden, joka käsittää 12 tun
tia. Reservialiupseerikoulussa annettava 
opetus käsittää 4 tuntia ja Reserviupseeri
koulussa 8 tuntia. Turvallisuuspolitiikan 
opetuksen päämääränä on täydentää yh
teiskunnan aikaisemmin antamaa opetusta 
ja luoda motivaatioperusta koko varus
miesajan koulutukselle. 

Turvallisuuspolitiikan ja maanpuolus
tuksen opetus on nähtävä eräänä perusta
na kansalaisten puolustustahdon rakenta
misessa. Useille varusmiehille näiden asioi
den opetustapahtuma on ensikertainen. 
Aihepiiri on varsin laaja ja opetuspaketin 
sisältö tiivis ja korkeatasoinen. Siksi ope
tustilanteesta ei saa muodostua luentomai
nen ja yksipuoliseen viestintään perustuva 

tapahtuma. Turvallisuuspolitiikan opetuk
sen on tapahduttava asiantuntevia opetta
javoimia käyttäen , joita kyllä'löytyy jokai
sen joukko-osaston ja laitoksen upseereis
ta. Turvallisuuspolitiikan opetuksessa on 
ehdottomasti pidättäydyttävä asioiden 
tunteenomaisesta värittämisestä puoleen 
tai toiseen. Tällaisella menettelyllä heräte
tään vain epäluuloja itse asiaa kohtaan ja 
tällöin myös asennekasvatuksen tavoitteet 
saattavat jäädä tavoittamatta. 

Turvallisuuspolitiikasta ja maapuolus
tusopetuksesta laadittu opetusmateriaali 
on erittäin käyttökelpoinen ja antaa varus
miehille realistisen kuvan puolueettomuus
asemastamme ja sen säilyttämisen turvalli
suuspoliittisista tavoitteista sekä puolus
tusvoimien asemasta, tehtävistä ja tavoit
teista . Pyrkimyksenä on kuitenkin pidettä
vä sitä, että tämä opetus ei jää vain näiden 
oppituntien varaan, vaan että turvallisuus
poliittiset optustilanteet edellä mainitussa 
hengessä toistuvat läpäisyperiaatteella ko
ko varusmiespalvelusajan. 

3.3. Koulutuksen tehokkuus ja mielek
kyys 

3.3.1. Asenteisiin vaikuttavat tekijät 

Varusmiehillä suoritetun tutkimuksen mu
kaan piti puolustusvoimissa annettavaa 
koulutusta mielekkäästi ja tehokkaasti 
hoidettuna 40,8 11/o haastatelluista ja vas
takkaista mieltä oli 50,8 11/o . Tutkimuksen 
mukaan koulutusta pidetään mielekkäästi 
ja tehokkaasti hoidettuna silloin, kun kou
lutus on tehty varusmiehen kannalta mie
lenkiintoiseksi. 

Lähtökohta on kuitenkin se, että puo
lustusvoimissa ei voida kouluttaa kaikkia 
varusmiehiä teknillisiin tai muihin erikois
tehtäviin, joista nuoret miehet yleensä ovat 
kiinnostuneita: Keskimäärin ottaen varus
mieskoulutuksessa oleminen on kovaa se
kä ruumiillista että henkistä kestävyyttä 
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vaativaa työtä, joka perustuu velvollisuu
teen, ja jossa palkka ei ole kannustimena. 
Koulutus on monessa suhteessa toistuvaan · 
kertaukseen perustuvaa opetusta, jolla py
ritään saamaan koulutettavat tietylle auto
maatiotasolle. Edellä olevat näkökohdat 
huomioon ottaen voitaisiin tutkimuksessa 
koulutusta mielekkäänä ja tehokkaana pi
tävien määrää pitää varsin tyydyttävänä. 
Puuttumatta koulutuksen aineellisiin edel
lytyksiin, on koulutuksen keskeinen vaati
mus, että varusmies kokee saamansa ope
tuksen tarkoituksenmukaiseksi ja hyödyl
liseksi. Asennekasvatuksen kannalta on 
tällöin korostettava varusmiesten kohdalta 
toisaalta ymmärtämisen tarpeiden ja toi
saalta itsensätoteuttamisen tarpeiden tyy
dyttämisen merkitystä. 

3.3.2. Ymmärtämisen tarve 

Yksilölle ei yleensä riitä pelkästään se, että 
asiat hänen elämänpiirissään tapahtuvat 
tietyllä tavalla. On olemassa tarve tietää, 
miksi juuri näin tapahtuu. Varusmiespal
veluksessa tämä tarve näyttelee tärkeätä 
osaa juuri koulutuksessa, jossa annetaan 
käskyjä ja määräyksiä. Varusmiehillä on 
luontainen tarve tietää, miksi jokin toi
menpide tehdään, ja miksi se tulee tehdä 
käsketyllä tavalla. 

Nykyään korostetaan kaikessa infor
maation tärkeyttä. Varusmieskoulutukses
sa informaatio on usein käskemistä, jol
loin esimies ilmoittaa alaiselle mitä hän ha
luaa tämän tekevän. Useissa tilanteissa 
käsky on riittävä informaation antamista
pa varusmiehen ymmärtämisen tarpeen 
tyydyttämiseksi. Toisaalta on paljon sellai
sia tilanteita, jolloin on välttämätöntä sel
vittää varusmiehille heidän osuutensa ko
konaisuutta ajatellen. Silloin kun on kysy
myksessä laajemman kokonaisuuden pieni 
osa, yksityisen varusmiehen tai joukon 
kannalta, on huolehdittava siitä, että jo
kainen varusmies tietää kokonaisuuden. 
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Tällaisissa tilanteissa (sotaharjoitukset ja 
muut suuremmissa puitteissa läpi vietävät 
koulutustapahtumat) on informaation 
puutteesta seurauksena yksityisen varus
miehen päämäärätön mukana oleminen 
vailla innostusta ja mielenkiintoa. Ymmär
tämisen tarve on jäänyt tyydyttämättä. 

Laajemmin asiaa tarkastellen varus
miesten on oltava selvillä kunkin koulutus
kauden tavoitteista. Palveluksen myötä ja 
erikseen pidettävin informaatioiskuin on 
todettava, mikä vaihe on parhaillaan kysy
myksessä ja miten tavoitteissa on pysytty. 
Toiminta on jo osittain motivoitua, kun 
toiminnan päämäärä tiedostetaan. Infor
maation luonteva ja luotettava kulku koe
taan varusmiesten keskuudessa myönteise
nä asiana ja vastaavasti sen puute aiheut
taa tyytymättömyyttä ja häiriötä. Lisäksi 
on otettava huomioon, että mikäli varus
miesten ymmärtämisen tarpeet jäävät tyy
dyttämättä, saavat alkunsa huhut, joiden 
seuraukset ovat aina kielteiset. 

3.3.3. Itsensätoteuttamisen tarpeet 

Tämä tarveryhmä viittaa yksilön pyrki
mykseen toteuttaa omia taipumuksiaan ja 
kykyjään. Kyseessä on siis tarve käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti omia voima
varojaan. Jokainen yksilö pyrkii toteutta
maan itseään, etsii työstä tarkoitusta ja 
jonkin suorittamisen tunnetta, jos hänen 
muut tarpeensa ovat suurin piirtein tyydy
tetyt. 

Varusmieskoulutuksessa on tärkeätä 
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, 
että jokainen varusmies voitaisiin valita 
kykyjään ja taipumuksiaan vastaavaan 
tehtävään. Toisaalta on tähän tarveryh
mään kuuluvien teijöiden kannalta tärkeä
tä saada koulutus varusmiehiä innostavak
si, jolloin heille annetaan tilaisuus vapaa-
ehtoiseen itsensätoteuttamiseen. · 

Johtajan ja kouluttajan tärkeänä tehtä
vänä on virittää koulutettavissa motivaa-

tiotila. Motivoiminen käsitetään usein 
liian yksipuolisesti informaationa, joka 
kyllä tyydyttää varusmiehen ymmärtämi
sen tarvetta, mutta se ei vielä merkitse mo
tivaation syntymistä yksittäistä koulutus
tapahtumaa kohtaan. 

Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että mo
tivaatiolla tarkoitetaan mielenkiinnon he
rättämistä opetettavaa asiaa kohtaan. 

Vahva ja kestävä motivaatio takaa par
haat mahdolliset tulokset kaikessa koulu
tuksessa. Motivoituneen varusmiehen työ
ja oppimisteho säilyy suurena ja asennoi
tuminen koulutukseen on myönteistä. 

Alussa todettiin, että yksilö etsii jonkin 
suorittamisen tunnetta. Tämän tarpeen 
tyydyttämistä estetään usein varusmies
koulutuksessa tukahduttamalla varusmies
ten oma-aloitteisuus liiallisella holhousha
lulla. Toisaalta aivan liian usein luullaan, 
että varusmiehen koulutustilanteessa teke
mä virhe voidaan parhaiten korjata ääntä 
korottamalla. Näennäisesti virhe korjau
tuukin näin nopeasti, mutta psykologisesti 
ajatellen tällaisella menettelyllä on asenne
kasvatuksen kannalta usein kielteinen mer
kitys. 

3.4. Koulutusympäristö ja yleiset palvelu
solosuhteet 

3.4.1. Asenteisiin vaikuttavat tekijät 

Kyselyt, jotka liittyvät varusmiesten kou
lutusympäristön ja palvelusolosuhteiden 
tutkimiseen, osoittavat ensinnäkin, että 
varusmiehet eivät keskimäärin viihdy puo
lustusvoimissa. Varusmiestutkimus -73:n 
mukaan vain 26,3 "lo haastatelluista ilmoit
ti viihtyvänsä puolustusvoimissa. Tutki
muksen mukaan vihtyvyyteen vaikuttavat 
tekijät olivat hyvin lähellä koulutuksen te
hokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Toisaal
ta kysyttäessä, mitä haastateltavat haluai
sivat parantaa puolustusvoimissa, sellaiset 
seikat kuin lomat, majoitus ja päivärahat 
mainittiin useimmiten ensimmäisinä. Saat-

taa olla epäolennaista puhuakaan vihtymi
sestä organisaatiossa, jossa suurin osa pal
velusajasta pyritään mukailemaan sodan 
oloja vastaaviksi. Kokonaan toinen asia 
on, että puolustusvoimien on pyrittävä jär
jestämään varusmiesten koulutusympäris
tö ja yleiset palvelusolosuhteet parhaalla 
mahdollisella tavalla yksityistä varusmies
tä ajatellen, ottaen samalla huomioon or
ganisaation tehokkuus- ja erikoisvaati
mukset. 

Asennekasvatuksen kannalta tämä edel
lyttää erityisesti koulutettavien säilymisen 
tarpeiden ja yhdessäolon tarpeiden tyydyt
tämistä. 

3.4.2. Säilymisen tarpeet 

Tämän ryhmän tarpeiden pyrkimyksenä 
on lyhyellä tähtäyksellä huolehtia elämän 
jatkumisesta. Tämä tarveryhmä on nyky
oloissa suhteellisen helposti tyydytettävis
sä. Esimiesten on kuitenkin tarkkailtava ja 
edesautettava näiden tarpeiden tyydyttä
mistä ja vaikutettava esimerkiksi ravin
non, levon, terveydenhoidon, hygienian ja 
vaatetuksen saamiseksi sellaiselle tasolle, 
että varusmies on kaikissa oloissa niihin 
tyytyväinen. Turvallisuuden tarpeiden yh
teydessä mainittiin edellytyksenä tarpeen 
tyydyttämiselle alaisen luottamus esimie
hensä kykyyn huolehtia alaisistaan. Sa
moin voidaan sanoa alaisen säilymisen tar
peista, vaikka ne ovatkin sisällöltään ke
hittymättömämpiä kuin turvallisuuden 
tarpeet. 

3.4.3 Yhdessäolon tarpeet 

Yhdessäolon tarpeella ymmärretään pyrki
mystä olla yhdessä, liittyä joukkoon ja toi
mia siinä. Yksilölle on tärkeätä saavuttaa 
joukon hyväksyminen. Tarpeelle tyypilli
siä tekijöitä ovat ystävyys, toveruus, yh
teistyö, joukkovoima ja uhrimieli. 

Yhdessäolon tarve on toisaalta myös 
joukon syntymisen ehdoton edellytys. Py-
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syvä yhdessäolon tarve rakentuu ilmeisesti 
suurelta osin myös joukon saavutuksille, 
kokemuksille yhteisin ponnistuksin saavu
tetuista tuloksista ja joukon historialle. 

Jos yksilöllä on korkea jäsenyystietoi
suus, hän yksilöityy joukkoon siinä mää
rin, että kokee joukon saavutukset omi
naan siinäkin tapauksessa, että tuloksesta 
ei koituisi itselle mitään ulkokohtaista 
hyötyä. Mukanaolo menestyksessä palkit
see sellaisenaan. 

Varusmieskoulutuksessa yhdistetään yh
dessäolon tarpeet me-hengen luomiseen. 
Me-hengen luomisen ja ylläpitämisen tulee 
olla yksi sotilaskasvatuksen tavoitteista, 
sillä jos organisaatio on persoonaton ja vä
linpitämätön, koulutettavien suhtautumi
nen joukkoon ja sen tehtävään on myös 
välinpitämätöntä. Tämä on omiaan vahin
goittamaan motivaatiota. 

J oukko-osastohenki on tärkeä motivaa
tiotekijä. Hyvän hengen omaavissa jou
koissa on myös saavutettu parhaita koulu
tustuloksia. Sotilasjoukoissa perinteet luo
vat pohjan hyvän joukko-osastohengen 
syntymiselle. Yhdessäolemisen tarpeiden 
tyydyttämiselle ovat tärkeitä sotilaalliset 
juhlallisuudet kuten paraatit, vuosipäivä
juhlat ja valatilaisuudet. Vaikka me-hen
gen syntyminen kaikilla tasoilla ryhmästä 
ylöspäin on tärkeä ja vaalittava seikka, on 
hengelle edullista, että kokoontuminen 
suuremmissa puitteissa ei rajoitu vain edel
lä mainittuihin sotilaallisiin juhlallisuuk
siin. Tunnustuksen antaminen joukko
osaston koossa ollessa ja joukon ulkonais
ten tunnusten edessä, saa jokaisen varus
miehen tuntemaan mukanaolonsa menes
tyksessä tärkeäksi. Samalla vahvistetaan 
tunnetta siitä, että jokainen varusmies on 
puolustusvoimien kannalta tärkeä ja hy
väksytty. Mitä enemmän tämä tunne voi
mistuu, sitä myönteisemmäksi käyvät 
asenteet puolustuslaitosta kohtaan, sitä 
kiinteämmin varusmiehet tuntevat kuulu
vansa yhteen ja sitä paremmin he viihty
vät. 
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Päätäntä 

Asennekasvatuksen kehittämiseksi va
rusmieskoulutuksessa kouluttajien on py
rittävä pitämään yllä tilannetta, jossa kou
lutettavien kaikkien tarpeiden on oltava ai
nakin jossain määrin tyydytetyt. Tällainen 
tilanne edellyttää kouluttajilta käyttäyty
mistieteellistä yksilön ja ryhmän välisen 
vuorovaikutuksen tuntemista. 

Tutkittaessa vastaisuudessa varusmies
ten maanpuolustusasenteita ja mielipiteitä 
varusmiespalveluksesta, olisi ehkä syytä 
ulottaa osa tutkimuksesta varusmiespalve
luksensa suorittane1snn asevelvollisiin. 
Tällöin tunneseikat vaikuttaisivat vähem
män ja tulokset olisivat objektiivisemmat. 

Puolustustahdon rakentaminen ja lujit
taminen varusmieskoulutuksessa tapahtuu 
laaja-alaisena prosessina, jonka tuloksista 
yksityisen varusmiehen asenteet muodos
tuvat. Vaikka puolustustahdon syntymi
seen vaikuttavat myös monet puolustus
voimien ulkopuoliset tekijät, voidaan va
rusmiespalveluksessa saatujen kokemusten 
katsoa merkittävällä tavalla vaikuttavan 
asevelvollisten puolustustahtoon. 
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sen tueksi. 
Joskus käy niin, ettei ole varannut riittävästi käteistä 

mukaansa Näin voi tapahtua iltaisin tai viikonloppuisin. 
Kun pankit ovat kiinni. 

Tällaisissa tilanteissa Kansallispankin Pankkikortti on 
ylivoimaisen kätevä. Ensinnäkin siksi, että sillä saat käteistä 
Kansallispankin pankkiautomaateista, jotka palvelevat iltaisin 
ja lauantaisin. Ja siksi, että voit maksaa Kansallispankin Pankki
kortilla ostoksesi lukuisissa tavarataloissa, kauppaliikkeissä, 
huoltoasemilla ja kioskeilla. 

Kansallispankin Pankkikortti on monipuolinen, turvalli
nen maksu- ja asiointiväline. Käteisen tilalle tai sen tueksi. 
Tilaa nyt oma Kansallispankin Pankkikortti. 

A Kansallis~kin 
~Pankkikortti 

},; < ·· •'Y!OLLISUUSELEKTRONIIKKA suunnltte- . 
··· .. t.e Ja valmistaa ohjaus-, mittaus- Ja valvontaJlrjestelmi~ 

. · teolllsuuden vaativiin tarpeisiin. 

• TUOTANTO-OSASTO huoltaa Ja valmistaa 
sekl konepaja- ettll lnstrumentolntltuottelta._ 

e ILMAILU-OSASTO myy ja huoltaa lento
koneiden mittareita ja radiolaiUeita. 

SARANKULMANKATU 20 
33900 TAMPERE 90 PUH. 931 · 65~ 400 

Luutnantti Ilpo N u r m i 

NYKYPÄIVÄN JALKA VÄKITOIMIUPSEERIN 
TEHTÄVÄKENTTÄ 
JA KOULUTUS 

Jalkaväen taistelutekniikan kehitys yh
dessä koulutettavien yleissivistyksen tason 
parantumisen kanssa asettavat yhä vaati
vampia haasteita toimiupeerien koulutuk
selle ja jokapäiväiselle koulutustyölle. Py
symmekö kehityksessä mukana vai menee
kö muu yhteiskunta edelle? Näitä kysy
myksiä tarkastellaan seuraavassa kirjoi
tuksessa jalkaväkitoimiupseerien koulu
tuksen kannalta. Mukana on eri mestari
ja luutnanttikurssien käyneiden mielipitei
tä kursseistaan ja kokemuksia parin vuosi
kymmenen ajalta jalkaväkikoulutuksesta 
ja sen kehityksestä jalkaväkijoukko-osas
tossa. 

Koulutettavien kehitys 

Nykyiset varusmiehet ja reserviläiset 
ovat saaneet keskimäärin huomattavasti 
enemmän oppia ja peruskoulutusta siviilis
sä kuin 50-luvulla palvelustaan suoritta
neet. He osaavat myös vaatia asiallista 
koulutusta ja suhtautuvat kriittisesti ope
tettaviin asioihin. Tämä asettaa koulutta
jille yhä kasvavia vaatimuksia. Koulutuk
sen tulee olla hyvin motivoitua ja tehokas
ta. Sotakokemuksia omaavat ja sodan jäl
keen varusmiespalveluksensa suorittaneet 
reserviläiset kyselevät usein nykyisten va
rusmiesten suhtautumista maanpuolustuk
seen ja isänmaallisuuteen. Myös kysytään 
onko kuri laskenut lomien ja vapaa-ajan 
lisääntymisen myötä. Kokemuksesta voi 
heille vastata että maanpuolustusasenteet 
eivät ole ainakaan huonompaan suuntaan 

kehittyneet. Kuri ei myöskään ole laskenut 
mutta koulutus on kehittynyt asiallisem
paan suuntaa. Myönteisen kehityksen ta
kana on varmasti osaltaan nykyinen tur
vallisuuspolitiikan opetus. Sitäkin voidaan 
edelleen kehittää ottamalla varusmiehetkin 
mukaan turvallisuuspoliittiseen keskuste
luun, jolloin esimiehet saisivat myös pa
lautetta. 

Varusmiesten etujärjestöt ja varusmies
toimikunnat on nähtävä myönteisinä ilmi
öinä, osana armeijan sisäisestä demokrati
soitumisesta. Niihin suhtauduttiin aluksi 
kielteisesti mutta nykyään ne hyväksytään. 
Niillä on suuri merkitys mielipiteiden ke
hittäjänä ja puolustusvoimille myönteisen 
tiedon jakajana. Kun kokonaistavoitteena 
on isänmaallisuuden kehittäminen ja pal
velusmotivaation parantaminen ei varus
miesten edunvalvontatyöstä ole kielteistä 
sanottavaa. 

Koulutus jalkaväessä 

Koulutusmenetelmät jalkaväkikoulu-
tuksessa ovat kehittyneet 50-luvulta huo
mattavasti. Tekniikka ja aseistus ovat pa
rantuneet ja kouluttajien käytössä on en
tistä paremman audiovisuaaliset opetusvä
lineet. Jalkaväen tärkeimmät koulutus
kohteet, taistelukoulutus sekä ase- ja am
pumakoulutus ovat myös kehittyneet. Jal
kaväkitaistelijan on opittava toimimaan 
eri tilanteissa aidossa ympäristössä, met
sässä ja maastossa. Monelle maasto-olo
suhteet ovat uutta ja niihin totuttautumi-
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nenkin pitää opettaa. Taisteilijoita kehit
tyy vain taistelunomaisissa maasto-olosuh
teissa. Se asettaa kouluttajalle melkoisia 
vaatimuksia. Kouluttajan tulee olla "erä
mieshenkinen" joka innostuneesti opettaa 
kaupunkilaispojille maaston käyttöä 
unohtamatta luonnonsuojelua. Maasto
koulutusta ei nykyisten koulutussuunnitel
mien mukaan ole liikaa. Kranaatinheitin
miehet saavat muita enemmän maastokou
lutusta mutta tehokkuus vaatii sitä. Taval
liselle kiväärimiehellekin tekisi erikoiskou
lutuskaudella hyvää viikon kerrallaan kes
tävät vähintään komppanian suuruisessa 
kokoonpanossa läpiviedyt harjoitukset. 
Valitettavasti juuri kiväärimies on se, joka 
irroitetaan tilapäisiin huolto- ja komen
nustehtäviin koulutuksen kustannuksella. 

Toimiupeereilla on ratkaiseva osuus 
joukkuetason koulutuksessa. Monet ovat 
myös arvostettuja ammattimiehiä mm kra
naatinheitin- ja panssarintorjuntakoulu
tuksessa. Kokemus ja ammattitaito näkyy 
koulutettavien osaamistasossa. Yhdessä 
upseerien kanssa kokemus ja opittu am
mattitaito täydentävät toisiaan. 

Valitettavasti joukkuetason kouluttajien 
arvostus ei ole sitä kuin sen olettaisi juhla
puheiden perusteella olevan. Esimiesten 
tulisi enemmän kartoittaa kouluttajien 
mielipiteitä ja ottaa nämä huomioon kou
lutusmenetelmiä kehitettäessä. Yhteiset 
keskustelutilaisuudet antaisivat varmasti 
myös myönteistä palautetta. Esimiesten 
tulisi kannustaa miesten välittömiä koulut
tajia muutenkin kuin juhlapuheissa. Yksi 
hyvä keino on kouluttajapalkinto, joka 
annetaan kerran vuodessa parhaalle jouk
kuetason kouluttajalle joukko-osastossa. 

Toimiupseerien koulutus 

Jalkaväkitoimiupseerit koulutetaan 
Päällystöopistossa Lappeenrannassa. 
Koulutus on kehittynyt vuosien kuluessa. 
Tärkein muutos tapahtui v ~974 joi-
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loin alettiin toteuttaa ns "yhtenäispääl
lystö"-suunnitelmaa. Peruskurssin jälkeen 
vanhemmat toimiupeerit (eivät kaikki) 
ovat käyneet mestarikurssin ja osa luut
nanttikurssin. Kursseille pääseminen on 
ollut vaikeiden pääsykokeiden takana. 
Kouluttajien kohdalla on todettavissa se, 
että mestarikurssin tai luutnanttikurssin 
käynyt on varustettu paremmilla tiedoilla 
ja pystyy näinollen myös tehokkaammin 
kouluttamaan. Palvelusmotivaatio on tie
tenkin myös parempi. 

Jalkavä_kikoulutus Päällystöopistossa 
on tehokasta. Koulutusohjelmaa tulisi vie
lä kehittää mielekkäämmäksi jotta jatko
koulutukseen hakeutuminen muuttuisi jal
kaväelle edullisemmaksi. Nythän mm 
huoltokoulutukseen mennään paljon mie
luummin. 

Allekirjoittanut oli mukana ylimeno
kauden ensimmäisellä yleisen aselajilinjan 
luutnanttikurssilla v -74. Kurssilaiset olivat 
kokeneita jalkaväki-, kenttätykistö-, pio
neeri- ja ilmatorjuntakouluttajia. Kurssin 
tiiviin opetusohjelman lisäksi ehkä tärkein 
anti oli se mitä eri aselajien kokeneet kou
luttajat opettivat toisilleen. 

Kurssilla annettu kriisitilanteen komp
panianpäällikön (vast) koulutus oli miele
kästä ja opiskeluinnostus korkealla. Kurs
sien muututtua myöhemmin pääasiassa 
pelkiksi jalkaväkikursseiksi on kurssin anti 
kurssilaisten antamien lausuntojen mu
kaan jäänyt vähäisemmäksi. Jalkaväki
luutnanttikurssien opetukseen sisältöä olisi 
ehkä tarkistettava. 

Toimiupeerien tehtävät 
jalkaväessä 

Nykyinen järjestelmä toimiupseerien 
koulutuksessa ja tehtäviin määräämisessä 
ei ole täysin onnistunut. Koulutuksen_ li
sääntyessä pitäisi tehtävienkin nousujoh
toisesti tulla vaativammiksi. Ei ole miele
kästä että toimiupseeri tultuaan peruskurs-

silta, mestarikurssilta tai luutnanttikurssl
ta aina sijoitetaan joukkueenjohtajan teh
tävään. Normaalisti kehitys on tietenkin 
joukkueenjohtajasta yksikön vääpeliksi ja 
tästä vaativampiin tehtäviin. Yksikön vää
pelinä toiminut sotilasmestari tuntee var
masti kehityksessään takaisinpäin menoa 
kun hänet ylennetään luutnantiksi ja mää
rätään takaisin joukkueenjohtajaksi. Pääl
likön sijaisuuksien ollessa rauhanajan pal
veluksessa toimiupseereilta pois rajattuja, 
tulisi sotaharjoituksissa käyttää koko
neempia toimiupseereita harjoituskomp
panioiden päällikköinä ja eriasteisissa teh
tävissä pataljoonan esikunnassa. Koulutus 
siiheen on saatu luutnanttikurssilla. Maan
puolustuksen kannalta on varmasti järke
vää kriisitilanteessa sijoittaa kokeneita 
ammattimiehiä näihin tehtäviin. Muuten
kin kriisitilanteessa kokeneen toimiupsee
rin velvollisuutena on ilmoittautua rinta
matehtäviin ja asettaa ammattitaitonsa 
isänmaan käyttöön. 

Jalkaväkiluutnanttikurssin käynyt toi
miupseeri on heikommassa asemassa esi
merkiksi esikuntaluutnanttikurssin käy
neen palvelustoverinsa rinnalla. Esikunta
mies saa vaativampia tehtäviä joukkueen 
johtajaan nähden. 

Palvelusmotivaation kannalta on ensiar
voisen tärkeää että esimiehet pitävät myös 
jalkaväkikouluttajan tilanteen tasalla ura
suunnitteluun nähden. Reserviläiskoulut-

tajana vanhempi toimiupseeri on monesti 
oikealla paikalla. Palvelusvuosien mukaan 
olisi myös löydettävä vanhalle jalkavki
kouluttajalle mielekästä toimistotyötä, 
jossa koulutus ja kokemus voitaisiin hyö
dyntää puolustusvoimien parhaaksi. 

Kehittämistarpeita 

J alkaväkikouluttajien työolosuhteet 
ovat useimmissa varuskunnissa hyvät. 
Kouluttajien kenttävarusteet ovat kehitty
mässä ja toivottavasti pian päästään siihen, 
ettei nykyisten nuorempien kouluttajien 
tarvitse lähteä reumatismisina eikä muuten 
sairaina eläkkeelle. Työturvallisuudessa ja 
sosiaalisissa olosuhteissa samoinkuin työ
aikamääräyksissä ja oikeusturvassa on ke
hittämisen varaa. Kouluttajien ura- ja teh
täväsuunnittelu olisi saatava ajan tasalle 
niin, että työ tunnetaan mielekkääksi. 
Koulutusmentelmien kehittämiseksi olisi 
hyvä kartoittaa kouluttajien mielipiteitä ja 
yhteisissä keskustelutilaisuuksissa suunnit
telijoiden kanssa pitäisi löytää parannus
mahdollisuuksia. Kouluttajan tehtävä on 
tärkeä ja hänellä on oltava se tunne että 
esimiehet konkreettisesti myös arvostavat 
sitä. Jalkaväki on pääaselaji jota on kehi
tettävä tasapuolisesti muiden aselajien rin
nalla. 
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Puh. 951 -123001 

Majuri B A h I q v i s t 

SUURVALTOJEN HELIKOPTERIJOUKOT 1990-LUVULLA 

Johdanto 

Tässä kirjoituksessa arvioidaan Euroopas
sa tulevaisuudessa käytössä olevia helikop
terijoukkoja. Käsiteltävänä ovat Iso-Bri
tannian, Neuvostoliiton, Ranskan, Saksan 
Liittotasavallan ja Yhdysvalojen maa- tai 
ilmavoimien helikopterijoukot. Tiedot pe
rustuvat syyskuun 1980 alkuun mennessä 
eri maiden sotilasaikakausilehdissä esiinty
neisiin tietoihin. 

Maavoimien tukitehtävissä käytettävien 
helikopterimallien kehittäminen on yleen- . 
sä kestänyt noin 10 vuotta laskettuna en
simmäisestä tarve-esityksestä sarjavalmis
tetun helikopterin käyttöönottoon. Tästä 
johtuen on tässä vaiheessa mahdollista sa
noa minkälaisia helikoptereita pääasiassa 
on käytössä 1990-luvulla, koska periaate
ratkaisut valmistamisesta on tehty. Nykyi
set helikopterit ovat olleet palveluskäytös
sä 20-30 vuotta. Samaa palvelusikää on 
eri suunnitelmissa pidetty suunnittelupe
rustana myös tulevaisuutta varten. Näihin 
seikkoihin perustuen on päädytty jäljem
pänä esitettyihin arvioihin. 

1. Suurvaltojen helikopterit 

Kaikissa käsiteltävänä olevissa maissa heli
kopterit ovat olleet sotilaskäytössä yli 20 
vuotta. Helikopterit ovat joko keveitä, 
keskiraskaita tai raskaita. Näihin ryhmiin 
kuuluvat helikopterit jaetaan sotilaskäy
tön mukaan tähystys-, yhteys-, kuljetus-, 
rynnäkkö-, taistelu-, panssaritorjunta-, 

nosturi- tai erikoishelikoptereihin. 
Käytettyjen lähteiden mukaan olisivat 

näiden maiden helikopterimäärät 1990-
luvun alussa kuvan 1 mukaiset. 

Maavoimia tukevat helikopterit kuulu
vat Iso-Britanniassa sekä maa- että ilma
v01m11n. Neuvostoliitossa helikopterit 
kuuluvat ilmavoimiin. Ranskassa, Saksan 
Liittotasavallassa ja Yhdysvalloissa heli
kopterit sensijaan kuuluvat maavoimiin. 

Suurvaltojen käytössä olevien helikopte
reiden ominaisuuksia on esitetty kuvassa 
2. Esimerkkejä kevyestä, keskiraskaasta ja 
raskaasta helikopterista on kuvissa 3-6. 
Esimerkkejä taistelu- ja panssarintorjunta
helikoptereiden aseistuksesta sekä aseiden 
ominaisuuksista on esitetty kuvissa 7-12. 

Myös muuhun käyttöön tarkoitetut heli
kopterit voidaan aseistaa, mutta tällöin on 
yleensä kyse keveistä puolustukseen tar
koitetuista konetuliaseista. 

Tulevaisuudessa varustettaneen helikop
terit erilaisilla toimintaa helpottavilla elek
torinisilla laitteilla. Lisäksi tulee olemaan 
käytössä erilaisia erikoishelikoptereita. 

Näitä käytettäneen komentopaikkoina, 
valaistukseen, savutukseen, elektroniseen 
sodankäyntiin, viestireleasemina sekä mui
hin erikoistehtäviin. 

Useimpien suurvaltojen helikoptereiden 
lukumäärät eivät todennäköisesti tule li
sääntymään, koska uusien helikoptereiden 
suoritusarvot ovat vanhoja parempia. Yh
dysvalloissa on lukumäärä jatkuvasti pie
nentynyt ja näin todennäköisesti tulee jat
kumaan. Neuvostoliitossa on toisaalta 
odotettavissa lukumäärän kasvua. 
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Kuva 1. Maavoimien tukitehtäviin käytettävien helikoptereiden määrät 1990-Iuvulla 
(arvio) 

Helikopterimalli lso-Br NL Ra SLT Yhd 

WG-30 , kulj 20 
Lynx , yleis 120 
Puma , kulj 43 140 
Gazelle ' täh 200 290 
Equereil ' täh 100 
Dauphin , yleis 50 
B0-105 P , pst 212 
B0-105M ' täh 227 
PAH-2 , pst 50 
CH-470 , kulj 33 700 
BK-117 , kulj 20 
CH-53 G , kulj 80 
AH-IS , tst 1 000 
AH-64 ' tst 500 
OH-58 ' täh 2 000 
OH-6 ' täh 1 500 
UH-1 , rynn 2 000 
UH-60A , rynn 1 100 
Mi-2 , yleis 600 
Mi-6 , kulj 500 
Mi-8 , yleis 4 500 
Mi-10 , nosturi 60 
Mi-24 , tst 800 

Yhteensä 416 6 460 580 589 8 800 

Kuva 2. Helikoptereiden ominaisuuksia. 

Ominaisuus 
Helikopterimalli 

WG-30 Puma Mi-8 UH60A Lynx B0-105 AH-64 Mi-24 

Pituus(m) 15,90 18,15 25,20 19,70 15,10 11,80 17,50 19,30 
Korkeus(m) 4,30 5,10 5,60 5,00 3,60 3,60 3,70 4,20 
Max paino (kg) 5 300 7 400 12 000 9 000 4 700 2 300 7 900 8 400 
Max nopeus (km/h) 250 210 260 360 330 270 370 310 
Nousunopeus (m/s) 10 10 11 7 16 
Toimintamatka (km) 600 550 460 600 550 580 570 720 
K uljetuskyky 
- henk 2+ 14 2+21 2+32 3+ 11 2 + 10 1+4 2 2+ 16 
- paareja 6 6 12 4 3 1 - 8 
- materiaali (kg) 2 000 4 000 4 000 3 600 1 300 - - 2 900 
Aseistus on on on on on on 
Käyttötarkoitus kulje- kulje- kulje- ryn- yleis- pst tais- tais-

tus tus tus näkkö teht telu telu 
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Kuva 3. 

Kevyt tähystyshelikopteri Gazelle. 

Kuva S. 

Raskas kuljetushelikopteri Mi-6. 

Kuva 7. Lynx. 

3 x AS-11 OHJUS 

1 x AS-12 OHJUS 

3 x HA WKSWING OHJUS 

3 x HA WKSWING OHJUS 

1 x 7 ,62 GEC MINlGUN 

4 x HOT OHJUS 

4 x TOW OHJUS 

16 x 51 RAKETTIKAS 

18 x 68 RAKETTIKAS 

16 x VALAlSURAKETTI 

6 

Kuva4 

Keskiraskas kuljetushelikopteri CH-47. 

Kuva 6. 

Kevyt yleishelikopteri Lynx. 

OVESTA SIVULLE 

AMPUVANA 

1 x 20mm TKI+ 1 500LS 

1 x 7,62 GEC MINIGUN 

+ 3 OOOLS 

RUNGON ALLA 

1 x 7 ,62 GEC MINI GUN 

3 x AS-11 OHJUS 

1 x GEC MINIGUN 

3 x HA WKSWING OHJUS 

1 x GEC MINIGUN 

4 x HOT OHJUS 

4 x TOW OHJUS 

16 x 51 RAKETTIKAS 

18 x 68 RAKETTIKAS 

16. x VALAISURAKETTI 
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Kuva 8. MIL Mi-24. Kuva 10. Bo-105. 

2xAT-20HJ lxUB.32KAS lxUB-32KAS 4p 23mmTKI lxUM-32KAS lxUB-32KAS 2xAT-20HJ 

2xAT-3 " .. .. 12,7KK + 250LS .. .. 2xAT-3" 3 x TOW OHJUS 3 x TOW OHJUS 

- - lxAS-7 OHJ lxAS-7 OHJ 23mmTKI lxAS-7 OHJ lxAS-7 OHJ .. 1 x RAKETTIKASETTI 1 x RAK TTIKASETTl 

: 2xl2,7KK + 
1 " S-16 OHJ S-16 OHJ 250-300LS S-16'ÖHJ S-)6,0HJ .. 
- - S-21 OHJ S-21 OHJ 3pl2,7KK S-21 OHJ S-21 OHJ .. 

" S-24 OHJ S-24 OHJ _,,_ S-24•0HJ S-240HJ .. 
.. GSCH23KAS GSCH23KAS .. GSCH23KAS GSCH23KAS .. 

(2xTKI) (2xTKI) 

- - lx250kg lx250kg .. lx250kg lx250kg .. 
POMMI POMMI POMMI POMMI 

Kuva 9. Gazelle. 

Kuva 11. AH-64. 

3 x HOT OHJUS 

1 x RAKETTIKASETTI 
8 x HELLFIRE 30 mm TKI 8 x HELLFIRE 

2 x 19 RAKKAS .. 2 x 19 RAKKAS 

4 x HELLFIRE .. 4 x HELLFIRE 
1 x 19RAKKAS 1 x 19RAKKAS 2 x AS-11 OHJUS 

3 x HOT OHJUS 

2 x AS-11 OHJUS 

2 x TOW OHJUS SISÄLLÄ 
~l-x-7-,-62~K-K~~~~~~---t,: OVESTA , 

1 x AS-11 OHJUS 
2 x HELLFIRE .. 2 x HELLFIRE 
2 x 19 RAKKAS 2 x 19 RAKKAS 

1 x AS-12 OHJUS 

2 x TOW OHJUS 

1 x 7,62KK 

V ALORAKETIT AMPUV ANA VALORAKETIT 

SA VUHEITTEET SA VUHEITTEET 
lxGE MINIGUN 1 x GE MINIGUN 
lx7,62 KK 1 x 7,62 KK 
lxMINITAT 
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Kuva 12. 

Helikopteriaseiden ominaisuuksia. 

Ase Kaliperi Tulinopeus 
mm ls/min 

UBkk 12,7 1 000 
Minigun 7,62 4 000 

SNFB raketti 68 16 
UB32-"- 57 32 
Raketti 80 15 
XM-159 raketti 70 19 
AME 621 Tykki 20 740 
4 putk tykki 23 
6 putk tykki 20 6 000 
Vulkan tykki 20 780 

Paino (kg) Läpäisy 
(mm) 

AT-3 ohjus 11 400 
HOTohjus 22 650 
TOW-ohjus 22 600 
HELLFIRE ohjus 32 600 

2. Helikopterijoukkojen organisaatiot 

Samalla, kun on tehty päätöksiä uusien he
likoptereiden valmistuksen aloittamisesta, 
on tehty myös päätöksiä uusien organisaa
tioiden kokeiluista ja joissakin tapauksissa 
käyttöönotosta. 

Iso-Britanniassa sisällytetään edelleen 
helikopterit sekä ilma- että maavoimien 
organisaatioihin. Ilmavoimiin kuuluvat 
kuljetushelikopterit (CH-47) ja maavoi
miin yleis- ja tähystyshelikopterit. Tar
kemmin on organisaatiot esitetty kuvassa 
13. Maavoimien organisaatiossa olevia 
Gazelle- ja Lynx-helikoptereita voidaan 
tarvittaessa käyttää tulituki- ja panssarin
torjuntatehtäviin. Näistä on Reinin armei
jassa ohjuksin aseistettuina noin 100 heli
kopteria. 

Neuvostoliiton helikopterijoukkojen to
dennäköinen kokoonpano on kuvan 14 
mukainen. Neuvostoliiton aseistetut heli-
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Ampuma- Helikopteri Valmistus-
etäisyys (m) maa 

1 500 Mi-24,Mi-8 NL 
1 000 Gazelle, Lynx, YHD 

OH-6 
1 000-1 500 Lynx, Gazelle ISO-BR,RA 

1 200 Mi-24,Mi-8 NL 
1 000-1 500 B0-105 SLT 

3 000 AH-1 YHD 
Lynx ISO-BR 
Mi-24 NL 

2 500 AH-1 YHD 
2 000-2 50( AH-64 YHD 

550-2 500 Mi-24 NL 
75-4 000 Bo-105, Lynx RA, SLT 
65-3 000 OH-6, Gazelle YHD 

5 000 AH-64 YHD 

kopterit Mi-8 ja Mi-24 kuuluvat taktillisen 
ilma-armeijan helikopterirykmentteihin, 
jotka yleensä alistetaan armeijalle. Tämän 
lisäksi on esiintynyt tietoja kokeiluista, 
joissa divisioonaan kuuluisi tulevaisuudes
sa kaksi orgaanista helikopteripataljoo
naa. Pataljoonissa saattaa tällöin olla yksi 
Mi-24-taisteluhelikoptereilla varustettu 
komppania. Moottoroituun jalkaväkidivi
sioonaan tulee kuulumaan 6 tiedusteluheli
kopteria. 

Ranskassa muodostetaan parhaillaan 
uusia helikopterijoukkoja. Tässä yhtey
dessä saavat sotilasläänit omat 20 Gazelle
helikopteria käsittävät osastonsa. Armei
jakuntiin muodostetaan kuvan 15 mukai
set helikopterirykmentit ja osastot. Rans
kalaisilla kuuluu taisteluhelikoptereita he
likopterirykmenttien kolmeen taisteluheli
kopterikomppaniaan. Gazellehelikopterit 
ovat aseistetut ensisijaisesti HOT-panssa
rintorjuntaohjuksin. Myös armeijakunnan 

helikopteriosaston helikoptereista osa on 
aseistettuja. 

Saksan Liittotasavallassa lisätään nykyi
siin armeijakuntien lentoprikaateihin yksi 
panssarintorjuntahelikopterirykmentti ku
van 16 mukaisesti. Organisaatiossa olevat 
80-105 P-helikopterit, joissa aseistuksena 
on HOT-panssarintorjuntaohjukset, ovat 
sijoitetut panssarintorjuntahelikopteriryk
mentteihin. Divisioonaan kuuluu lisäksi 10 
tähystyshelikopteria käsittävä lentokomp
pania. Näiden lisäksi on olemassa erillinen 
lentorykmentti, jossa on tulevaisuudessa n 
60 helikopteria. 

Yhdysvalloissa suoritetaan vuoteen 1986 

mennessä organisaatiouudistus, jonka jäl
keen panssari- ja mekanisoidussa divisioo
nassa on kaksi taistelu-, yksi 'rynnäkkö- ja 
yksi kuljetushelikopterikomppania. Jalka
väki- ja maahanlaskudivisioonassa komp
panioita on yksi, kolme ja kaksi. Tämän li
säksi kootaan kaikki erilliset helikopteri
ryhmät divisioonan lentokomppaniaksi. 
Kokoonpanoista on esitetty kuvassa 17 
vain lentokomppania ja jalkaväkidivisioo
na. Yhdysvalloissa ovat AH-1- ja AH-64-
taisteluhelikopterit aseistettu joko TOW
tai Hellfire-panssarintorjuntohjuksin. He
likopterit kuuluvat taistelulento- tai lento
tiedustelupataljoonaan. 

Kuva 13. Iso-Britannian helikopterijoukkojen kokoonpanot. 

Ilmavoimat 

Kuljhekolentue 

yhteensä 10 helikopteria 

Kulj Kulj Huolto 

a5xCH-47 a 5xCH-47 

Maa voimat 

! Hekorykm 

Esik 5 u + 32m 

Tied esk Pst esk Huoltoesk Yhteensä 20 u + 209 m 

12 x Gazelle 12 x Lynx 2u + 72m 
24 helikopteria 

7u + 50m 6 u + 55 m 
63 ajoneuvoa 
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Kuva 14. Neuvostoliiton helikopterijoukkojen kokoonpanot. 

Lentokoneet 

Tsthekolaivua "'1;:=====~· - - - - _::i 
a 18 x Mi-24 

Taktillinen ilma-armeija 

Hekorykm (taistelu) 

Kuljhekolaivue 

alSxMi-8 a8x Mi-6 

yhteensä 108 helikopteria 

Hekorykm (kuljetus) 

Krshekolaivue 
's;;:::::::::===:::::!J' ________ :., 
a 13 x Mi-8 

Kuva 15. Ranskan helikopterijoukkojen kokoonpanot. 

Armeijakunta yhteensä 186 helikopteria 

He ko-os HekoRykm Muut joukot 

78 hekoa 

EK TiedHekoK TstHekoK KuljHekoK HK 

2xGazelle 
a lOxGazelie a 12xGazell a 7xPuma 
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Kuva 16. Saksan Liittotasavallan helikopterijoukkojen 
kokoonpanot. 

yhteensä 148 helikopteria 

Esikunta 

Täh ja YhtHekoK 

3 x BO-JOS M 12xB0-IOS M 

LentoK HekoHK 

KvKuij HekoRykm 

E 

EK 

TeknP 

HekoP 

48 hekoa 

KuljHekoK EjaHK 

a 20xUH-ID/ BK-l 17 
4xB0-IOSM 

KrsKuljHekoRykm 

S x BO-IOS M 
32 x CH-S3 G 

EK 

SxBO-IOSM 

a 16 x CH-S3 G 
4 x BO-IOSM 

PstHekoK 

PstHekoJ 

a 7 x BO-IOSP 

. 
S x BO-JOS M 

S6 x BO-JOS P 

TeknP 
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Kuva 17. Yhdysvaltojen JvDiv:n helikopterijoukkojen 
kokoonpanot. 

Pr:n tu
kijoukkue 

16 x OH-6 
4 x UH-60A 

JvD 

Div:n lentokomppania 

Div Tyk:n tu
kijoukkue 

10 x OH-6 
4 x UH-60A 

yhteensä 46 helikopteria 

Div:n tu
kijoukkue 

6 x OH-6 
6 x UH-60A 

yhteensä 260 helikopteria 

Taistelulentopatajoona Lentotiedustelupataljoona 

E + EK 

TstHekoK 

3 x UH-IH 
12 x OH 
21 x AH-64 
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yht 129 hekoa 

KuljHekoK 

Div:n lntk 

14 x UH-60A 
32 x OH-6 

HekoHK 

a 23 x UH-60A I x UH-IH 

E + EK 

4x UH-IH 

yht 85 hekoa 

"'ti:,::::L=n=tt=ie=dK::::::;;fu~~~P-s_tie_d_K__, 

a 8 UH-60A 
IO x OH-6 
9 x AH-IS 

Edellä esitetyistä kokoonpanoista on 
selvästi havaittavissa panssarintorjuntahe
likoptereiden tärkeyden korostuminen. Sa
malla pyritään lisäämään taistelutehtäviin 

(panssarintorjunta ja kuljetus) käytettä
vien helikopterien määrää. Kuten kuvassa 
18 näkyy kuuluvat helikopterit yleensä di
visioona tai armeijakuntajoukkoihin. 

Kuva 18. Suurvaltojen organisaatioissa eri tehtäviin käytössä olevat helikopterimäärät. 

216 

200 

100 

24 

Iso-Britannia 
ö 5-6 

[371 

1. Kaikki helikopterit 

Neuvostoliitto Ranska Saksan Liitto
tasavalta 

Selite: i = Armeijan helikopterimäärä 
= Armeijakunnan helikopterimäärä 

<t : ::;~:::::1~:~:~;::~::tä 

160 

Yhdysvallat 

Huom: Isossa-Britanniassa ja Neuvostoliitossa alistetaan ilmavoimien helikoptereita maavoimien yhtymille. Yh
dysvalloissa armeijakunnalla on mahdollisuus saada erillisiä helikopteriyksiköitä käyttöönsä. 

108 

100 

60 

20 12 

1-B 

2. Kevyet tiedusteluhelikopterit (vast) 

33 

D 5-6 
mm 

NL 

_1__52 40 _1=~~> 
_L_ 111 11:4 

R SLT YHD. 

Huom: Isossa-Britanniassa on yleensä puolet helikoptereista tarkoitettu tiedusteluun. 
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3. Taisteluhelikopterit 

108 

100 

so 48 

_L 12 10 • 
33 

_I_ 
1-B NL R SLT YHD. 

Huom.: Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa on erillistä taisteluhelikopteriylcsiköita (NL:ssa kuuluvat ilmavoimiin). 

108 

100 

so 

90 

4. Kuljetushelikopterit 

72 

28 

12 J_ 
1-B NL R SLT 

Huom: Isossa-Britanniassa käytetään samoja helikoptereita kuin tiedusteluun. 
Isossa-Britanniassa ja Neuvostoliitossa lculjetushelilcopterit kuuluvat ilmavoimiin. 
Yhdysvalloissa on lisäksi erillisiä lculjetushelikopteriylcsiköitä. 

6S 

YHD. 

3. Helikopterien käyttötavat 

Nykyään käytössä olevat helikoptereiden 
käyttötavat tulevat pääosin säilymään 
1990-luvulla. 1970-luvun lopussa suoritet
tiin laajoja kokeita panssarintorjunta- ja 
taisteluhelikoptereiden käytöstä Keski
Euroopan olosuhteissa. Kokeiden perus
teella aloitettiin taktiikan kehittäminen. 
Seuraavassa käsitellään vain näiden kah
den helikopterityypin taktiikkaa. 

Suurvalloilla on siis 1990-luvullakin or
ganisaatioissaan panssarintorjuntaheli
koptereita, joita voidaan aseistaa raketein 
tavanomaista tulitukea varten. Tulituki
tehtäviin käytettävät helikopterit voidaan 
yleensä aseistaa tehtävän mukaisesti rake
tein, konekiväärein, tykein tai ohjuksin. 
Kaikissa käsiteltävissä valtioissa on taiste
luhelikopteritaktiikka pääpiirtein saman
lainen. 2-3 tiedusteluhelikopteria toimii 
yhdessä 4-6 taisteluhelikopterin kanssa. 
Taisteluhelikoptereiden tärkeänä tehtävä
nä on tulevaisuudessakin maassa taistele
vien joukkojen tukeminen tulella. Maa
hanlaskun yhteydessä käytetään tulituki
helikoptereita välittömästi ennen kuljetus
helikoptereiden laskeutumista laskeutumi
salueen eristämiseen. Tämä toiminta voi 
tapahtua yhdessä ilmavoimien rynnäkkö
hävittäjien ja kenttätykistön kanssa. Maa
hanlaskun jälkeen tulitukihelikopterit tu
kevat maahanlasketun osaston taistelua. 

Panssarintorjunta johdetaan tiedustelu
helikoptereista. Tiedusteluhelikoptereista 
johdetaan panssarintorjuntahelikopterit 
alueelle, käsketään niille tulittaminen sekä 
siirtymiset. Ohjukset laukaistaan yleensä 
äärietäisyydeltä helikopterin leijuessa pui
den latvojen korkeudella. Toimintaperi
aatteena pidetään lisäksi, että helikopterit 
suorittavat panssaritorjuntaa vain omien 
joukkojen hallussa olevalta alueelta ja ase
mat tiedustellaan etukäteen. 

I s o - B r i t a n n i a s s a käytetään 
taisteluhelikoptereita pääasiasa panssarin
torjuntaan. Panssarintorjuntahelikopterit 

pidetään nopeana liikkuvana panssarintor
juntareservinä, jota käytetään läpimurtau
tuneita panssarivaunuja vastaan. Helikop
terit sijoitetaan yleensä rintamavastuussa 
olevan pataljoonan alueelle. Iso-Britan
nian käytössä olevista Lynx-helikoptereis
ta 80 OJo on varustettu ohjustähtäyslaitteil
la. Niitä on lisäksi suunniteltu käytettä
väksi kolmimiehisten panssarintorjunta
ohjuspartioiden kuljettamiseen. On lasket
tu, että Lynx voi toimia kohteella yhden 
tunnin, kun lentoaika kohteelle ja takaisin 
kestää noin 1.5 tuntia. Englantilaiset ovat 
jättäneet muut helikoptereiden tulitukiteh
tävät vähemmälle huomiolle. 

N e u v o s t o 1 i i t o s s a käytetään 
tulevaisuudessa Mi-24-helikopteria varsi
naisena tulituki- ja panssarintorjuntaheli
kopterina. Mi-24:n voimakas aseistus 
mahdollistaa sen käytön useisiin tulituki
tehtäviin. Sitä käytetään tulittamaan ryh
mittyvää jalkaväkeä, kuljetusmuodostel
mia sekä erityisesti hyökkäykseen viholli
sen vastahyökkäystä suorittavia osastoja 
vastaan. Lisäksi sitä käytetään suojaamis
tehtävissä maahanlaskujen yhteydessä. 
Neuvostoliitossa pidetyissä sotaharjoituk
sissa ovat Mi-24-helikopterit tukeneet 
muun muassa moottoroidun jalkaväkipa
taljoonan hyökkäystä. Vesistöjen ylime
nossa käytetään helikoptereita ensimmäi
senä ylimenevien joukkojen suojana. Mi-
24-helikoptereita voidaan käyttää myös 
pommitustehtävissä. Pommit pudotetaan 
tällöin noin 100 metrin korkeudesta taa
emman helikopterin suojatessa hieman 
korkammalta etummaista. 

Neuvostoliitossa noudatetaan panssa
rintorjunnassa lähes samaa helikopterei
den käyttöperiaatetta kuin lännessä. Tär
keimpänä tehtävänä on vihollisen panssa
riyksiköiden läpimurtojen estäminen. Täl
löin voidaan jalkaväkipataljoonalle alistaa 
jopa helikopterijoukkue. Torjuntatehtävä 
suoritetaan jalkaväkijohtajan johdolla. 
Hyökkäyksessä korostetaan toimintaa en
sin ilmatorjunta-aseita ja sitten panssari-
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vaunuja vastaan. Helikoptereiden tulisi 
tällöin hyökätä useasta suunnasta, jotta il
matorjuntatuli hajoaisi. Panssarintorjunta 
suoritetaan etukäteen tiedustelluilta alueil
ta 10-20 m:n korkeudessa leijuen tutka
katveessa puiden suojassa. Mi-24-helikop
tereita käytetään panssarintorjuntatehtä
vissä yleensä neljän helikopterin osastoina. 
Osaston johtajan suurta vastuuta tehtävän 
onnistumisessa korostetaan. Ohjukset lau
kaistaan yleensä 2 000-3 000 m etäisyy
deltä. Helikopterit ovat näkyvissä noin 20 
sekuntia. 

Taisteluhelikoptereiden tehtävinä voivat 
lisäksi olla panssarivaunujen ja jalkaväen 
tukeminen tulella, vihollisen kärjen ja suo
jaavien osien tuhoaminen, omien joukko
jen selustan ja sivustan suojaaminen, vi
hollisen reservien siirtojen häiritseminen 
sekä tiedusteluosastojen tuhoaminen. 

Neuvostoliitossa on kiinnitetty huomi
ota myös taisteluhelikoptereiden väliseen 
taisteluun. Kokeiluissa on pystytty tuhoa
maan 2 000 m päässä helikopterista oleva 
ilmamaali, kun se on + 45° - -60° sek
torissa helikopterin edessä. Helikoptereis
sa on myös kokeiltu ilmasta ilmaan am
muttavia ohjuksia. 

R a n s k a n maavoimissa on samoin 
kuin Iso-Britanniassa päädytty käyttä
maan taisteluhelikoptereita pääasiassa 
panssarintorjuntaan. Ranskalaiset harjoit
televat toimintaansa Saksan Liittotasaval
lan alueella. On päädytty siihen, että oh
jukset on laukaistava yli 2 000 m etäisyy
deltä. Kokeilujen perusteella on todettu, 
että komppania panssarintorjuntaohjuk
sin varustettuja Gazelle-helikoptereita pys
tyy torjumaan panssarivaunupataljoonan, 
jossa on 30 panssarivaunua. Panssarintor
juntahelikopterit alistetaan rintamavas
tuussa olevalle pataljoonalle. Niille heli
koptereille tiedustellaan tuliasemat viholli
sen hyökkäysurien sivuilta yllätykseen 
pääsemiseksi. Ranskalaisten panssarintor
juntahelikopterien sääminimit ovat vaaka
näkyvyys 1 500 m ja pilvikorkeus 50 m. 
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Helikoptereita käytetään raketein varus
tettuina myös jalkaväen suojana. 

S a k s a n Liittotasavallassa pyritään 
käyttämään panssarintorjuntahelikopteria 
kohti kahta miehistöä, jolloin toiminta 
saadaan tehokkaammaksi. Saksalaiset 
ovat vähentäneet tiedusteluhelikoptereiden 
määrää panssarintorjuntahelikoptereiden 
kanssa toimittaessa ja korostavat jalka
väen tehtävää panssarintorjunnan johta
misessa. Näin korostuu entistä enemmän 
hyvien yhteyksien aikaansaaminen jalka
väkeen. Panssarintorjuntahelikopterit si
joitetaan hälytysvalmiiksi 30-60 km pää
hän rintamasta. Suoritetuissa kokeiluissa 
on saavutettu helikoptereiden kannalta 
erittäin edullinen tuhoamissuhde panssari
vaunuihin nähden sen ollessa 1 :20. Saksa
laisten ratkaisu, joka suosii yksinkertaisia 
rakenteita, tulee vaikuttamaan myös ta
vanomaiseen joukkojen tukemiseen. B0-
105 P-helikopterien ohjukset voidaan tila
päisesti korvata rakettikasetein tehtävän 
niin vaatiessa. 

Y h d y s v a 1 t o j e n maavoimien 
organisaatioissa säilytetään taisteluheli
kopterit tulitukitehtäviä varten. Tavallisis
sa tulitukitehtävissä amerikkalaiset käyttä
vät helikoptereita, kun tulta on saatava 
50-100 m päähän omasta jalkaväestä. Eri 
joukkojen helikoptereiden suuresta mää
rästä johtuen on Yhdysvalloissa kiinnitetty 
huomiota kuljetushelikoptereiden suojaa
miseen taisteluhelikopterein. Taisteluheli
kopterit suojaavat yksinäistä kuljetusheli
kopteria, kun sitä käytetään haavoittunei
den evakuointiin, täydennyskuljetuksiin ja 
rikkoutuneen helikopterin tai lentokoneen 
nostoon ja evakuointiin. Amerikkalaisten 
panssarintorjuntataktiikkana on, että 
panssarivaunut päästetään helikoptereiden 
tulialueelle tai helikopterit siirtyvät etukä
teen tiedusteltua lentoreittiä alueelle, missä 
panssarivaunut on tarkoitus pysäyttää. 
Panssarintorjuntahelikopterit pidetään · 
yleensä reservinä. Vaikka helikopterit oli
sivat ryhmiteltyinä etulinjan komppanioi-

den tasalle pidetään ne divisioonan joh
dossa. Toimintaa harjoitellaan kohdealu
eella. Amerikkalaiset ovat kokeilleet pans
sarintorjuntaa yhessä ilmavoimien A-10-
rynnäkkölentokoneiden kanssa. Tällöin 
tiedustelu-helikopterit etsivät vihollisen 
panssarivaunut, panssarintorjuntahelikop
terit tuhoavat panssareita suojaavat ilma
torjuntapanssarivaunut ja lentokoneet eri 
suunnasta hyökäten tuhoavat varsinaiset 
panssarivaunut. 

Amerikkalaiset käyttävät taisteluheli
kopteriosastoja, joiden helikoptereissa on 
seka-aseistus. Näin menetellään siksi, että 
osastoa voidaan tarvittaessa samalla len
nolla käyttää sekä panssarintorjuntaan et
tä jalkaväen tulitukeen. Osastoon voi kuu
lua kaksi tidusteluhelikopteria ja viisi tais
teluhelikopteria. Tiedusteluhelikoptereissa 
on maalinosoitusraketit ja yötoimintaa 
varten tarkoitetut valaisuraketit. Taistelu
helikoptereista kolmella on neljä raketti
kasettia ja etutornissa 2 000 laukausta 7 .62 
mm konekiväärille sekä 150 kranaattia 40 
mm kranaatinheittimelle. Kahdella on 
kahdeksan TOW-panssarintorjuntaohjus
ta ja 1 000 laukausta 7 .62 mm konekivää
rille. 

Yhdysvaltojen taisteluhelikopterit toi
mivat aina vähintään pareittain ja yleensä 
yhdessä tiedusteluhelikopterin kanssa. 
Tunnusomaista on myös jatkuvat muutok
set taistelujaotuksessa ja aseistuksessa. 

Samoin kuin Neuvostoliitossa on Yhdys
valloissa todettu ilmatorjuntakykyisten he
likoptereiden tarve. Taisteluhelikopterin 
pahin vihollinen tulee olemaan toinen tais
teluhelikopteri. Suoritettujen kokeilujen 
perusteella amerikkalaiset ovat todenneet, 
että ilmasta ilmaan ammutut ohjukset ovat 
sopivia asennettaviksi helikoptereihin. 

Suurvaltojen taisteluhelikoptereiden 
käytössä tulitukeen ja erityisesti panssarin
torjuntaan noudatetaan kahta periaatetta. 
Iso-Britannian, Ranskan ja Saksan Liitto
tasavallan maavoimissa suositaan keveitä 
ja halvempia panssarintorjuntahelikopte-

reita. Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa 
on päädytty raskaasti aseistettuihin erikoi
sesti taisteluhelikoptereiksi 'tarkoitettujen 
helikoptereiden käyttöön. 

4. Yhteenveto 

Edellä on lyhyesti pyritty selvittämään to
dennäköisesti 1990-luvulla Euroopassa 
käytettävien helikoptereiden ominaisuuk
sia, helikopterijoukkojen kokoonpanoja 
sekä panssarintorjunta- ja tulitukihelikop
tereiden käyttötapoja. On selvää, että 
1980-luvulla tehdyt ratkaisut tulevat muut
tamaan käsiteltyjä asioita, mutta muutok
set eivät todennäköisesti ole suuria. Heli
kopteri on liikkuvuutensa ansiosta osaksi 
korvannut maastoajaneuvot. Kalleutensa 
takia pysyvät helikopterien määrät eri mai
den organisaatioissa yleensä entisellään, 
joten kehitystä tulee tapahtumaan kalus
ton, aseistuksen ja taktiikan suhteen. 
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MajJ Myyrä 

JOHTAJA - RADIO - VIHOLLINEN 

Taktiset puheradioyhteydet ovat lamau-
tettavissa helposti. Radiota tulisi käyttää 
vain nopeaa suoritusta vaativien lyhyiden 
käskyjen välittämiseen. Johtajan tulee 
muistaa - radio ei ole puhelin 

Radiolla on vihollisensa 

Jos johtaja pystyy yhdistämään tulen ja 
liikkeen elementit palvelemaan toisiaan, 
hänellä on perusteet menestyä taistelussa. 
Ratkaisu taistelussa saavutetaan kuitenkin 
vasta sitten; kun johtajalla taistelun aika
na on tarkka käsitys vihollisesta, tukeva 
tuli on saatava osumaan ja joukkoja voi
daan suunnata tilanteen mukaan. Ratkaisu 
siis saavutetaan johtamalla. Tämän tietäen 
vihollisen eräs tavoite onkin tuhota johtaja 
ja lamauttaa hänen johtamisjärjestelmän
sä tulen, liikkeen ja elektronisen sodan
käynnin keinoin. 

Vihollinen siis kuuntelee radioliikennet
tä, paikantaa lähettimet suuntimalla nii
den sijainnin, selvittää joukot, niiden joh
tosuhteet ja tehtävät sekä häiritsee ja har
hauttaa joukkojen toimintaa. Vihollinen 
pyrkii säilyttämään aloitteen. Se haluaa 
valvoa taistelukentän - etsiä ne radiot, 
joiden kuuntelusta on hyötyä tiedustelutie
tojen kokoamista varten - etsiä ne radiot, 
joiden toimintakyky on lamautettava häi
ritsemällä - sekä etsiä ne asemapaikat, 
jotka on tuhottava tulella. Selvittää tulee 
myös ne radiot, jotka kannattaa jättää vä
häpätöisinä rauhaan. 

,~ 1 ~ ? MUUN TIE OUSTELUN 

VIHOLLISEN ELEKTRONISEN TIEDUSTELUN 
KÄYNNISTÄMIÄ TOIMENPITEITÄ 

Kuuntelu tiedustelu 

Kuuntelutiedustelun tarkoituksena on 
radioliikennettä kuuntelemalla hankkia 
tietoja, joiden perusteella on tehtävissä 
johtopäätöksiä komentosuhteista, joukko
jen määrästä ja laadusta, tehtävistä, ryh
mityksestä sekä aikomuksista. 

Kuuntelutiedustelu kohdistuu liikentee
seen ja sen sisältöön. 

Liikennekurin merkitystä korostetaan 
usein, mutta käytännössä valvonta jää 
usein suorittamatta. Ensimmäinen virhe 
tapahtuu tavallisesti jo silloin, kun puhera
dioverkoista tehdään liian suuria. Komen
tajat turvautuvat liian helposti radioon sel
vittääkseen suunnitelmiaan, käskyjään, 
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vieläpä pysyväisohjeitaan. Radio on tar
koitettu vain taistelun välitöntä johtamista 
varten, eikä korvaamaan tehokasta esi
kuntatyöskentelyä. Radio ei saa olla hen
kilökohtaisen tapaamisen korvike. 

On muistettava, että kuuntelutiedustelu 
toimii jatkuvasti. Toiminta perustuu eri ta
hoilta ja eri aikoina saatuihin pieniin vähä
pätöisiltä tuntuviin osatietoihin, joita yh
distämällä muodostuu haluttu kokonai
suus. 

Radiosuuntiminen 

Suuntimiskalustojen käyttötarkoituk
sesta on esitetty monenlaisia mielipiteitä. 
On väitetty, että suuntimiskalustot ovat 
hintansa arvoisia vain silloin, kun niitä 
käytetään apuvälineinä analysoitaessa vi
hollislähettimiä - valikoitaessa elektroni
sia maaleja. Samalla on väitetty, että suun
timinen on rahan tuhlausta, jos kalustoja 
käytetään pelkästään tiedusteluun. 
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Taistelukentän olosuhteisiin kehitetyillä 
HF- ja VHF-suuntimoilla on heikkouksia, 
jotka useimmiten kuitenkin johtuvat suun
nittavien radioaaltojen etenemisolosuh
teista. Suuntimistarkkuutta ei kannata il
moittaa keskimääräisten virhetodennäköi
syyksien pohjalta. Suuntiminen onkin hy
vin hienopiirteistä, kahdesta tai useam
masta paikasta samaan lähetteeseen suun
tautuvaa samanaikaista toimintaa, jossa 
parhainkaan kalusto ei korvaa henkilöstön 
korkeaa ammattitaitoa. 

Taktisella suuntimiskalustolla 1-2 
km:n suuntimavirhe on tavallinen. Virhe
todennäköisyyden ollessa melkoisen maa
lin määrittäminen ja tulen aloittaminen ei 
voi olla tarkkaa. 

Mutta, jos radion käyttäjä on huolima
ton, kuuntelija ja suuntija voivat suunti
man, kartan ja paljastavan puheen perus
teella määrittää radion asemapaikan. Ta
vallisesti radion käyttäjä tekee virheitä 
peittämällä puheensa huonosti ja käyttä
mällä huonoja paikanpeittämismenetel
miä. Hän voi käyttää karttasanoja, kuvail
la maastonpiirteitä jne. 

Vihollisen kuuntelu- ja paikantamistoi
milta voidaan suojautua seuraavin kei
noin: 

Viestityksen tulee olla lyhyttä ja täs
mällistä, sillä suuntimiseen tarvitaan 
aikaa enintään 15-30 sekuntia. 
Salaamisesta annettuja määräyksiä on 
ehdottomasti noudatettava. 
Asemapaikat ja antennit on valittava 
siten, että radioaallot eivät etene suo
raan vihollisen puolelle (mäkien taka
rinteet ja suunta-antennit). 
On vältettävä ryhmittämästä useita 
voimakastehoisia asemia samalle sup
peahkolle alueelle. 

Häirintä - härnätä vaiko lamauttaa? 

Vihollisen radiohäirinnän päämääränä 
voiollajoko 

käynnistämämme t01mmnan "sekoit
taminen" ja viivästyttäminen tai 
kaiken radiotoiminnan lamauttaminen 
määräalueella. 

Ensinmainittua kutsutaan pistehäirin
näksi ja radiotoiminnan lamauttamista 
sulkuhäirinnäksi. 

\_ \ ' ~"'"""vg LAHETIN 
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RADIOHÄIRINNÄN PERIAATE 

Häirintälähettimien ominaisuudet 
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suuri lähetysteho 
tarkka taajuuden säätö 
automaattinen seuranta 
monen taajuuden tai laajan taajuusalu
een samanaikainen häirintä 
mahdollisuus tarkkailla vastustajan lä
hetettä häirinnän aikana 
suuri liikkuvuus 
eri häirintälajien yhdistelmät (ääni, ko
hina, kantoaalto jne) 
kyky harhauttaa kohdetta 
kauko-ohjattavuus sekä 
helppo paikannettavuus 

Pistehäirintään liittyy tavallisesti hyvin 
järjestetty kuuntelutiedustelu. Elektroni
sen sodankäynnin asiantuntijat pitävät tai
turimaisesti suoritettua pistehäirintää la
mauttavaa sulkuhäirintää tehokkaampa
na. Pistehäirintä on itse asiassa valikoiva 
asejärjestelmä, jota käyttäen voidaan mo
ninkertaistaa taistelun teho. Sitä on rin
nastettu pieneksi ja vikkeläksi elektroni
seksi "herhiläiseksi". Hyökätessään se 
katkaisee sanoman. Se on myös elektroni
nen avain, joka avaa tietosuojan lukon. 

Eräissä perustelluissa tilanteissa taas voi 
olla tarpeen lamauttaa vihollisen radioyh
teydet hukuttamalla ne sulkuhäirin
tään.Sulkuhäirinnässä käytetään tavalli
sesti suuria häirintätehoja. Sulkuhäirintää 
toteutettaessa ei yleensä kiinnitetä sanotta
vaa huomiota kuuntelutiedusteluun. Ta
voitteena on yksinkertaisesti estää kaikki 
viestiliikenne , määräalueella. Alueellista 
sulkuhäirintää voidaan kuitenkin tehostaa 
pistehäirinnällä, joka suunnataan patal
joonien, prikaatien, divisioonien (vast) 
tärkeimpiä viestikeskuksia vastaan. 

Jos sulkuhäirintään yhdistetään suunti
minen ja massiivinen tulenkäyttö viholli
sen viestikeskuksia ja johtamispaikkoja 
vastaan, vaikutus voi olla tuhoava. Tämän 
tyyppinen häirintä on kuitenkin suojattava 
taktisesti ja teknisesti hyvin, sillä vastusta
jan häirintälähettimet on helppo paikantaa 
ja tuhota. Pitkäaikaisen lamauttavan häi
rinnän haittapuoli on itse häirinnän haa
voittuvuus, sillä vastustajan on helppo 
suuntia häirintälähettimet. 

Miten suojaudumme radiohäirinnältä 

Maavoimien tavanomaisin taktinen pu
heradio toimii taajuusmodulaatiolla, joka 
tekee radiosta , erittäin alttiin häirinnälle. 
Erityisesti esisäädettyjen kanavien käyttö, 
vähäinen tehon säätökyky edesauttavat vi
hollisen häirintää. , 
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Vastaanotin ottaa vastaan tulevan hyö
tysignaalin lisäksi myös tahalliset häirintä
singnaali. Hyötysignaalin sisältämä tieto 
voidaan hyödyntää vain siinä tapauksessa, 
kun vastaanotettu hyötysignaalin teho on 
häirintäsignaalin tehoa suurempi. 

Elektronisen sodankäynnin mahdolli
suudet huomioonottaen on hyvä tietää, 
missä olosuhteissa ja tilanteissa vihollinen 
todennäköisimmin häiritsee taktisten pu
heradioverkkojen vastaanottimia. Määrit
täminen on vaikeaa, sillä syysuhteita on 
paljon. Radion käyttäjän kannalta tiettyyn 
yhteyteen vaikuttavat mm lähettimen teho, 
antennivahvistus, maasto, antennin kor
keus, lähettimen etäisyys vastaanottimesta 
jne. Päätöksenteko muuttuukin vaikeam
maksi, kun ryhdytään muutamaan taktisia 
ja teknisiä syysuhteita, otetaan käyttöön 
erikoisantenneja antennivahvistuksen li
säämiseksi ja lisätään lähettimien tehoa, ja 
kun nämä pitää sovittaa verkkorakenteik
si, liikkuvuudeksi jne. 

Taktisten puheradioiden toiminta-alu
eella (30 ... 80 MHz) radioaalto etenee il
makehän läpi joko suoraan tai heijastuu 
maastoesteistä. Tämä suuritaajuinen sig
naali vaimenee nopeasti etäisyyden kasva
essa. Tämä pätee myös häirintälähetti
meen. Etäisyyden kasvaessa häirintälähet
timen tehon on lisäännyttävä erittäin pal
jon, jotta vaikutus häirittävään vastaanot
timeen olisi sama. Perussääntönä voidaan 
pitää, etä haluttaessa lisätä häirinnän kan
tamaa 15 OJo ja pitää häirintäteho häirittä
vässä kohteessa yhtä suurena, on häirintä
lähettimen lähetysteho kaksinkertaistetta
va. Periaatteessa häirintälähettimien tulisi 
olla joko vastaanottimien lähellä, tai häi
rintätehojen olisi oltava suuria. Tästä huo
limatta kahta lähekkäinkin olevaa keske
nään työskentelevää radioasemaa voidaan 
häiritä tehokkaasti kaukaakin, ellei häirin
nän suuntaan ole maastoestettä. 

Maastoa hyväksikäyttäen voidaan siis 
suojautua häirinnältä. Vastaanotin tulee 
sijoittaa siten, että se on maastokatveessa 
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häirintälähettimeen (häirinnän suuntaan) 
nähden ja että välimatka hyötylähettimeen 
on mahdollisimman lyhyt. Vastaavasti 
hyötylähettimen ja vastaanottimen välisen 
yhteysvälin tulee olla mahdollisimman hy
vä. Jotta maastoa voitaisiin käyttää tehok
kaasti hyväksi, vastaanottimiin tulevan 
häirinnän suunta tulisi olla tiedossa. Tämä 
taas edellyttää, että vihollisen häirintälä
hettimet olisi paikannettava. Paikannettu 
häirintälähetinhän on myös helpommin tu
hottavissa. 

Kenttäradioiden varustaminen suuntaa
villa, lähtevää ja tulevaa kenttää vahvis
tavilla antenneilla on erittäin tehokas toi
menpide - lähes yhtä tehokas kuin jos 
hyötylähettimen tehoa olisi moninkertais
tettu. Kenttäoloissa toimenpide saattaa li
sätä kantamaa häirinnänkin alaisena useil
la kilometreillä. 

Radioaseman paikkaa valittaessa tulisi 
aina ensin vilkaista karttaan, ja päätellä 
onko yhteys vasta-asemaan est~iden puo
lesta ylipäänsä mahdollinen. Toisaalta ra
dion antenni pitäisi sijoittaa aina kosteaan 
maastonkohtaan, sillä hyvin johtava maa
perä lisää antennin tehollista korkeutta. 

Jos käytettävissä on varakanavia, taa
juuden vahto voi suojata hetkeksi häirin
nältä. Kuitenkin, jos vihollinen on kerran 
paikantanut lähettimen, sen on suhteelli
sen helppo määrittää myös uusi työskente
lykanava. Voidaan myös olettaa, että taa
juuden vaihto paljastaa häirintälähettimen 
käyttäjälle, että häirintä on tehonnut. Tä
män huomioonottaen taajuuden vaihto tu
leekin suorittaa vasta sitten, kun muista 
teknisistä toimenpiteistä ei ole ollut apua. 
Asia on luonnollisesti toinen, jos taajuuk
sia ja kutsuja vaihdetaan radioverkoissa 
usein. 

Maasto ja tilanne vaikuttavat ratkaise
vasti, mitkä edellä esitetyt näkökohdat 
voidaan samanaikaisesti ottaa huomioon. 
Ehkä jo parin näkökohdan toteuttaminen 
ratkaisee tilanteen eduksemme. Periaat
teessa on kuitenkin lähdettävä siitä, että 

vihollinen arvioi myös samoja tekijöitä si
joittaessaan häirintälähettimiään maas
toon. 

... Ja harhautukselta 

Olemme todenneet, että radioon kohdis
tuva uhka perustuu siihen, että radion 
käyttö on havaittu. Radion käyttäjän tulee 
siis suojautua vihollisen kuuntelutieduste
lua ja häirintää vastaan. Tämä ei kuiten
kaan riitä! 

Jos emme käytä asema- ja tarkistustun
nuksia - siis varmistu kenen kanssa lii
kennöimme, ja jos emme noudata verkois
,amme tiukkaan liikennekuria, vihollinen 
voi ottaa verkkomme johtoonsa ja sanella 
komentajillemme ja päälliköillemme käs
kyjä, joita he valitettavasti toteuttavat. Eri 
lähteiden ja sotakokemusten mukaan pu
heradioverkon harhauttaminen on erittäin 
helppoa. Harhauttajan on onnistunut lä
hes poikkeuksetta ottaa johto käsiinsä juu
ri tärkeimmällä hetkellä. Tästä mainitta
koon muutamia esimerkkejä. 

Vihollinen (harhauttaja) tunkeutuu tuli
komentoyhteydelle ja antaa tulikomennon 
- harhauttaa vastustajansa ampumaan 
omaa maalia. Harhauttaja häiritsee ver
kon johtoaseman ja antaa sen nimissä ala
asemalle käskyn vaihtaa asemapaikkaa. 
Kun tämä sitten tarttuu syöttiin ja siirtyy, 
radioliikenne käynnistyy koko verkossa ja 
verkko paljastuu, tai mahdollisesti muita 
asemia pyydetään kuittaamaan annettu 
käsky, jolloin vihollinen suuntii kunkin 
niistä vuorollaan. 

Ilmeisesti harhauttaminen on helppoa 
silloin, kun harhautettavaa verkkoa johtaa 
voimakastahtoinen johtaja, joka käyttää 
runsaasti puheradiota, selvittää asioita tar-· 
peettoman laajasti eikä noudata liikenne
kuria. 

Seuraava esimerkki osoittaa miten kava
lasti harhauttaja voi toimia. Erään radio
verkon johtoasema käskee, että prikaatin 

komentaja haluaa tavata pataljoonan ko
mentajan tämän komentopaikalla puolen 
tunnin kuluttua. Pataljoonan' komentajaa 
pyydetään ilmoittamaan sijaintinsa. Parin 
vertaamisen jälkeen tapaamispaikka on 
sovittu. Yllätyksekseen pataljoonan ko
mentaja tapaakin vihollispartion. Tämä 
olisi voitu välttää, jos viestityksessä olisi 
käytetty peittämismenetelmää ja tarkistus
tunnuksia. 

Seuraava tapaus voi tuntua omituiselta, 
mutta... Komppanian päällikkö saa naa
puripataljoonan komppanian päälliköltä, 
rajanaapuriltaan, radioonsa sanoman, että 
naapurikomppanian on pakko jättää ase
mansa. Häirinnän takia radioyhteys naa
purikomppaniaan katkeaa. Komppanian 
päällikkö ottaa yhteyden pataljoonansa 
komentajaan. Koska tälläkään ei häirin
nän takia ole'yhteyttä naapuripataljoonan 
komentajaan, tämä ottaa yhteyden prikaa
tin komentajaan. Kun prikaatin komenta
ja vuorostaan selvittää tilanteen naapuri
pataljoonan suunnalla, on koko johtamis
järjestelmä jo suunnittu ja paikannettu. 

Myöhemmin eräs "valeasema" ilmoitti 
pataljoonan erään komppanian kutsua 
käyttäen vihollisen panssariosaston saarta
van pataljoonan lännestä. Tämän komp
panian radiota häirittiin samanaikaisesti, 
joten komppanian radiomies ei tiennyt vi
hollisen käyttävän sen kutsua. Verkon 
muut asemat yrittivät tarkistaa tiedon pa
taljoonasta sillä seurauksella, että ne kuor
mittivat pataljoonan verkon yhtä tehok
kaasti kuin, jos verkkoa olisi häiritty. Pa
taljoona yritti välittä~ tiedon prikaatille. 
Koska yhteys prikaatiin oli häirinnän takia 
poikki, pataljoona suuntasi reservinsä län
teen. Tämän jälkeen vihollisosasto iski pa
taljoonan sivustaan idästä. 

Prikaatin painopistesuunnassa olevan 
pataljoonan komentoverkossa käytettiin 
automaattisia salaamislaitteita. Vihollisen 
radiohäirinnän käynnistyessä eräät asemat 
olettivat, että salaamislaitteeseen oli tullut 
vi.Jca ja ne siirtyivät työskentelemään selvä-
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kielellä. Radiomiehet eivät edes vaivautu
neet irroittamaan radion antennia tarkis
taakseen oliko kyseessä häirintä vai oliko 
vika radiossa. Verkon muut asemat käytti
vät edelleen salaamislaitteitaan. Koska yh
teyksiä ei enää saatu, ne siirtyivät ohjeen 
mukaisesti varakanavalle. Koska käytössä 
ei ollut niin ilmoitus- kun ei valvonta-ase
maakaan, verkon johtoasema menetti 
mahdollisuutensa pitää verkko hallinnas
saan ja pataljoonan komentaja jäi ilman 
yhteyksiä. 

... jos 

Jalkaväkipataljoonalta puutuu keskei
selle suojaiseen maastonkohtaan välittä
mään pystyvä valvonta-asema, pataljoona 
voi olla vaikeuksissa silloin, kun vihollinen 
häiritsee ja harhauttaa. Komentajien ja 
muidenkin radion käyttäjien käyttötaito 
kohenee vasta harjoittelulla, johon yleensä 
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puh. 963-34 171 

Telex72166 
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JOO 

on liian vähän aikaa. Jos radion käyttäjien 
toiminta on puutteellista, asemat häiritse
vät helposti toisiaan, ne paljastuvat ja ne 
ovat helposti häirittävissä ja harhautetta
vissa. Jokaiseen radioverkkoon tulisi pe
rustaa ainakin yksi keskeinen, liikenteen 
koossa pitävä radioasema, valvonta-ase
ma, jonka henkilöstö olisi kouliintunut 
suojautumaan vihollisen elektroniselta so
dankäynniltä. 

Selviydymme ... kun 

Komentaja vastaa vastuualueensa koko 
leveydestä ja syvyydestä. Lisäksi hänen on 
pystyttävä torjumaan se uhka, joka koh
distuu alueeseen ilmasta. 

Näiden lisäksi elektroninen sodankäynti 
on tuonut taistelukentälle uuden, neljän
nen ulottuvuuden. Sen, joka aikoo voittaa 
taistelukentällä, on otettava huomioon 
myös tämä neljäs ulottuvuus. 
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VALVONNAN JA VARTIOINNIN TEKNISIÄ KEINOJA 

Teknisiä valvontavälineitä ja ilmaisimia on 
kehitetty sodankäyntiä varten jo kymme
niä vuosia. Lisääntynyt rikollisuus on nos
tanut voimakkaasti teknisten turvallisuus
laitteiden kysyntää myös siviilisektorilla. 
Tällä hetkellä on saatavilla laaja valikoima 
valvonta- ja hälytyslaitteita sekä sisä- että 
ulkotilojen suojaukseen. Laitteet ovat suu
rimmaksi osaksi erikoisvälineistöä, joiden 
käyttöperiaatteita ja teknisiä ominaisuuk
sia ei asian laadun vuoksi paljoa mainoste
ta. 

Tässä kirjoituksessa selvitetään, minkä 
tyyppisiä valvontavälineitä ja ilmaisimia 
on olemassa sekä annetaan yleiskuva nii
den toimintaperiaatteista. Laitteiden so
veltuvuus maastoalueen tai maastolinjan 
valvontaan on selvitettävissä luotettavasti 
vain kenttätutkimuksilla, mutta jonkinlai
sen kuvan yoi saada jo teknisiä ominai
suuksia tarkastelemalla. Oikein käytettynä 
luotettava Väline voi eliminoida säätekijöi
den ja pimeän vaikutusta, lisätä aistien 
suorityskykyä sekä paljastaa, jos jotakin 
poikkeuksellista on tapahtumassa. Väline 
voi myös hälyttää henkilöstön suoritta
maan valvontaa tai tutkimaan tapahtumaa 
verekseltään. Lopullisten päätelmien ja 
ratkaisujen tekoon tarvitaan kuitenkin ai
na ihmistä, joten parhainkin valvontaväli
ne tai ilmaisin on vain apuväline. 

Yleistä 

Suurin osa teknisistä valvontavälineistä on 
elektronisia, joko verkko- tai akkuvirralla 
toimivia. Välineet voidaan jakaa seuraa
vasti: 

- näkyvän valon alueella toimivat väli-
neet, 

- infrapunavälineet, 
- tutkat, 
- akustiset, 
- seismiset sekä 
- muut välineet. 

Välineiden toiminta perustuu tietyssä 
muodossa olevan energian säteilyyn tai 
heijastumiseen. Energiassa voidaan erot
taa kaksi muotoa: sähkömagneettinen 
energia ja mekaaninen värähtelyenergia. 
Sähkömagneettinen energia jaetaan aallon 
pituuden mukaan ei alueisiin. Mekaaninen 
värähtelyenergia puolestaan leviää ympä
ristöön paineaaltoina. Leviämisnopeus 
riippuu väliaineen laadusta. Joissakin il
maisimissa voi olla kyse pelkästä mekaani
sesta tapahtumasta tai biologisesta ilmiös
tä, josta kemian keinoin voidaan analysoi
da ilmaisun aiheuttaja. 

Tähystysvälineissä näkyvän valon vah
vistuslaitteet eli valonvahvistimet ovat tä
hänastisten kokemusten perusteella kaikis
sa suhteissa infrapunalaitteita parempia. 
Täysin valottomissa olosuhteissa pysty
tään näkemään kuitenkin vain infrapuna
laitteilla. Koska valonvahvistimella pysty
tään näkemään myös infrapunavaloa, voi
daan täysin pimeässäkin käyttää valonvah
vistinta, kun alue valaistaan infrapunava
lonheittimellä. Sellainen saadaan mistä ta
hansa valonheittimestä varustamalla se in
frapunasuotimella. Infrapunaa käytetään 
nykyisin melko paljon murtohälytyslait
teissa, myymäläporttien ja ovien auto
maattisissa aukaisulaitteissa. 

Useimmat valvonta- ja hälytyslaitteet 
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ovat sabotaasisuojattuja. Ne hälyttävät, 
jos sähköjohtimet katkaistaan tai laittei
siin kohdistuu muuta väkivaltaa. Sähkö
virran katkeaminen muista syistä tai huo
mattavat jännitevaihtelut aiheuttavat 
myös virhehälytyksiä. Niitä voivat lisäksi 
aiheuttaa luonnon- ja kotieläimet, voima
kas lumi- tai vesisade, tuulen aiheuttama 
kasviston heiluminen tai veden pinnan aal
toilu. 

Hälytysten välitys ja käsittely 

Valvontavälineeltä, jolla ihminen ei suori
ta välitöntä valvontaa esimerkiksi tähys
täen tai kuunnellen, tarvitaan hälytyksen 
välitys valvontakeskukseen välineen "ha
vaitessa" sellaista, mitä se on ohjelmoitu 
havaitsemaan. Valvontakeskukseen (varti
opaikalle) sijoitetaan järjestelmään kuulu
va keskusyksikkö. Sen tehtävänä on vas
taanottaa valvontalaitteiden hälytys ja an
taa siitä valo- tai äänimerkki. Jotkut kes
kusyksiköt voivat tarvittaessa välittää hä
lytyksen edelleen tai tallentaa hälytystiedot 
myöhempää tarkastelua varten. Keskusyk
siköitä on saatavissa monipuolinen vali
koima. Yhteistä niille kuitenkin on, että lä
hes jokaiseen yksikköön on liitettävissä lä
hes mikä tahansa valvontalaite. 

Keskusyksikkö Dekli MHK 1 000-4 000. Mal
lista riippuen silmukkamäärät ovat 3-87 kpl, 
laitteistojen painot 19-35 kg, käyttömahdolli
suus sekä verkko- että akkuvirralla. 
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Yksinkertaisin ja varmin tapa on siirtää 
hälytystieto maastosta valvontakeskuk
seen kaapeleilla. Yleisperiaatteena voidaan 
sanoa, että mitä yksinkertaisempi valvon
taväline, sitä yksinkertaisempi kaapeli. 
Pelkkä hälytystieto voidaan välittää kes
kusyksikölle tavallisella parikaapelilla jo
pa 20 kilometrin päähän. Monimutkaisissa 
valvontajärjestelmissä, Joissa laitteisto 
analysoi hälytystietoa, on käytettävä eri
koiskaapeleita. Niiden valinnassa ei kui
tenkaan synny ongelmia, sillä asennus
ohjeissa ilmoitetaan, minkälainen kaape
lointi on tarpeen. Eräisiin laitekokonai
suuksiin kuuluu sopiva kaapeli vakiova
rusteena. Laitteiden asennus on useimmi
ten ammattimiesten työtä. 

Automaattisessa puhelinverkossa voi
daan hälytyksen siirtoon käyttää robotti
puhelinta. Sen tyypillisiä käyttökohteita 
ovat palo-, murto- ja kiinteistöhälytysten 
siirto, erilaisten laitosten valvonta ja kau
kokäyttö, mutta mikään ei estä käyttämäs
tä sitä maastonvalvontavälineiden hälytys
tietojen kokoamiseen ja välittämiseen peri
aatteessa minne tahansa automaattisen pu
helinverkon puitteissa. 

Robottipuhelin voidaan liittää suoraan 
tilaajaliittymään, sarjapuhelinliittymään 
tai puhelinvaihteen alanumeroon. Samaan 
numeroon on mahdollista kytkeä myös ta
vallinen puhelinkone robottipuhelimen 
rinnalle erityisen välipistokkeen avulla. 
Joitakin robottipuhelimia voi käyttää lisä
laitteella myös tavallisena puhelimena. 
Valvontavälineeltä tuleva pulssi käynnis
tää robottipuhelimen, joka käynnistyes
sään varaa linjan, valitsee ennalta määrä
tyn numeron ja lähettää viestin joko koo
dina tai päättymättömälle ääninauhalle sa
neltuna selväkielisanomana. Viime mainit
tu vastaanotetaan tavallisella puhelimella, 
mutta koodisanoman käsittely vaatii erilli
sen vastaanottolaitteen. Tyypistä riippuen 
po puhelinten hinnat vaihtelevat · noin 
3 500-20 000 markan välillä. 

Robottipuhelin AD 612 lähettää selväkielisano
maa. Laite on 2-kanavainen. Hälytyksen lähtöä 
ei voida estää soittamalla numeroon, jonka rin
nalle AD 612 on kytketty. 

Hälytyksen välitys radiolähettimellä on 
myös mahdollista. Tällöin yksi tai useampi 
valvontaväline ja lähetin ovat maastossa 
akku- tai paristokäyttöisenä laitekokonai
suutena, joka toimii niin kauan kuin virtaa 
riittää. Valvontavälineen hälytystieto siir
tyy radiolähettimelle, joka lähettää tieto
koodin määrätyllä taajuudella vastaanot
toasemalle. Vastaanotin toimii keskusyk
sikkönä ilmaisten tiedon saapumisen. Ra
diovälitystä käytetään mm autojen murto
suojauslaitteissa, henkilöhakulaitteissa se
kä suurvalta-armeijoiden kalustoon kuulu
vissa varoitus- ja tiedustelulaitteissa. 

Näkyvän valon alueella toimivat valvonta
välineet 

Näkyvän valon alueella toimivia valvonta
välineitä ovat mm seuraavat: 

optiset valvontavälineet (kiikarit, kau
koputket yms), 
valonvahvistimet, 
televisiovalvontavälineet, 

- valokuvaus sekä 
- valonheittimet. 

Uutena optisena välineenä on ollut 
markkinoilla jonkin aikaa Enbecco-suun-

timakiikari, joka käsittää prismamonoku
laarin ja nestetäytteisen kompassin. Kom
passissa on läpikuultava ast~ikko, joka on 
jaettu asteisiin, mutta normaali kompassi
asteikkokin voitaisiin asentaa tilalle. Va
laistus tapahtuu päiväsaikaan luonnonva
lolla ja hämärässä tai pimeässä Betalight
valaistuslttitteella, jonka kestoiäksi ilmoi
tetaan noin 15 vuotta. Kiikarin suurennus 
on 7-kertainen, joka riittää yleisvalvon
taan ja lähitähystykseen. Suuntalukeman 
tarkkuus + 0,5° on parempi kuin käsiva
raisesti kompassilla otettuna edellyttäen, 
ettei läheisyydessä ole magneettisia esinei
tä. Suuntimakiikari on tarkoitettu navi
gointivälineeksi, mutta mitään estettä sen 
käyttöön maavalvontavälineenä ei ole. 

r 
Enbecco suuntimakllkari, valmistaja Newbold 
- Duldford Ltd, U.K. Pääedustaja Suomessa 
ja kompassiosan valmistaja on Suunto Oy. Lait
teen koko on 190 x 127 x 76 mm, paino noin 0,5 
kg, näkökenttä 7°, hinta nQin 500,-. 

Eräänä maastolinjan valvontaan sovel
tuvana laitteena mainittakoon optoelek
troninen ilmaisin, jossa kootaan linssin 
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avulla vallitsevan valon säteet polttopistee
seen. Polttopisteessä ovat valoherkät kom
ponentit. Kun valaistus muuttuu päivänva
losta hämärään, jännitesuhde pysyy sama
na eikä aiheuta hälytystä. Kun laitteen val
vomalle linjalle tulee esine, syntyy poltto
pisteeseen varjo, jolloin jännitesuhde 
muuttuu päinvastaiseksi ohjaten kytkimen 
johtavaan tilaan ja aiheuttaen hälytyksen. 
Pimeällä ilmaisin tulisi suunnata valaistua 
kohdetta kohti, muutoin laitteen käyttö 
rajoittuu vain valoisaan aikaan. 

Valonvahvistimessa kootaan maastosta 
heijastuva valo tulo-optiikalla ja vahviste
taan sähköisesti elektroneja kiihdyttämällä 
monikymmentuhatkertaiseksi. Kiihdytetyt 
elektronit saatetaan näkyväksi kuvaksi 
loistevarjostimella. Valonvahvistimia on 
kahta tyyppiä: ensimmäisen ja toisen pol
ven vahvistimet. Tärkeimpänä käytännön 
erona näissä on, että 1.-polven vahvistin 
sokaistuu voimakkaan valolähteen sattues
sa näkökenttään, kun taas 2.-polven vah
vistimessa valokohde näkyy vain valopis
teenä. Useiden peräkkäisten linssien vuok
si 1.-polven valonvahvistimet ovat suhteel
lisen pitkiä. Molemmissa käytetään virta
lähteenä paristoja tai akkuja. 

Valonvahvistimet ovat täysin passiivisia 
välineitä. Niillä voidaan lisätä tehokkaasti 
näköaistin suorituskykyä ja tähystää vielä 
tähtien valossa minkäänlaisen säteilyn pal
jastamatta suoritusta. Toisaalta niillä ky
etään havaitsemaan aktiivisten infrapuna
välineiden käyttö ja tähystämään täysin pi
meässä käyttämällä apuna infrapunava
loa. Valonvahvistimet ovat infrapunaväli
neitä keveämpiä, mutta savu huonontaa 
käyttömahdollisuuksia. Vahvistinten kehi
tyksen painopiste lienee tällä hetkellä 2.
polven laitteissa. Kehitystyö ei ole ilmeises
ti vielä saavuttanut lopullista ylärajaansa. 

Televisiovalvonta on tullut melko ylei
seksi tila- ja aluevalvontamenetelmäksi. 
Tv-kameroilla voidaan keskeytyksittä ja 
samanaikaisesti yhdestä valvontakeskuk
sesta valvoa montaa eri kohdetta. Seuraa-
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vaksi selvitetään televisiojärjestelmän ra
kennuselementtejä, joita voidaan yhdistel
lä valvonnnan erilaisten vaatimusten mu
kaan. 

Televisiokameroita valmistetaan seuraa
villa kuvaputkilta varustettuina: vidicon-, 
pii-, newicon-, plumbikon- ja SIT-putki. 
Vidiconputkea käytetään halvemman luo
kan kameroissa kohteissa, joissa on hyvä 
valaistus. Piiputki on edellistä valoher
kempi ja sietää myös voimakasta valoa va
hingoittumatta. Newiconputken valontar
ve on jo alle yhden luxin. Plumbicon- ja 
SIT-putket on tarkoitettu pimeässä käytet
täviin kameroihin ja esim SIT~putken va
lontarve on vain 0,001 luxia. Kyseessä on 
tällöin itseasiassa valonvahvistimella va
rustettu tv-kamera, josta käytetään myös 
nimitystä LLL T (Low Light Level Televi
sion = alhaisen valotason televisio). 

Toisen polven BIS 'Hypernod' valonnhvistinta 
voidaan käyttää tv-kameran kuvaputkena tai 
suoraan tähystykseen. Laitteella voidaan tunnis
taa ajoneuvot ja muitakin erikoisia kohteita 
noin kymmenen kilometrin päästä. 

Ohjauspaneelilla suoritetaan kameroi
den päälle- ja poiskytkemiset, ohjataan 
wom-objektiivia sekä suunnataan kame
roita. Kuvanvalitsimella vaihdetaan moni
kamerajärjestelmissä eri kameroiden ku
vaa valvontamonitoriin. Valitsin voi olla 
joko automaattinen tai käsikäyttöinen. 
Valvontamonitorit eroavat toisistaan ku
vaputken koon perusteella. Monitoreja on 
kahta tyyppiä: tavallinen ja sensorimoni
tori. Viimemainittu on valvontamonitori, 
jossa on sisäänrakennettu elektroninen hä
lytysjärjstelmä. Se antaa automaattisesti 
hälytyksen kameran näkökentässä tapah
tuvasta liikkeestä. Toiminta perustuu va
lon muutokseen. Jos kameran näkökentän 
tausta on tumma, se heikentää ilmaisuvar
muutta. Kameran sensor-osa muodostuu 
kuvaputken pinnassa olevista useista koh
distuspisteistä, joiden sijoitus on erikseen 
säädettävissä. 

Sensorimonitori vapauttaa valvomon 
henkilöstön jatkuvasta monitorin katselus
ta. Aiheutunut hälytys ilmenee ääni- ja va
lomerkkinä. Tämän jälkeen ohjauspanelis
ta ja kuvanvalitsimesta kameroita ohjaile
malla voidaan katsoa, mikä hälytyksen ai
heutti. Koska sensor-osa reagoi valvonta
alueen valaistuksen muutoksiin, laite an
taa hälytyksen myös liekeistä, savusta sekä 
vesi- tai lumisateesta, jos ne ilmenevät voi
makkaina. Sensor-osa voidaan päiväs
aikaan poistaa käytöstä, jolloin monitori 
toimii tavallisena katselulaitteena. 

Erityisesti monikamerajärjestelmiin on 
suunniteltu monikanavavideosensori, jo
hon voidaan liittää neljä tv-kameraa sekä 
tavallinen monitori. Jokaiselle kameralle 
on oma kanava. Kanavia varten on säädin 
neljän kohdistuspisteen säätämiseksi ka
meran valvomalle alueelle. Videosensori 
antaa hälytyksen kuten sensorimonitori
kin, mutta lisäksi hälytys aiheutuu kame
ran ja monitorin välisen kaapelin katkea
misesta. Valvontamonitoriin voidaan joko 
käsivälitteisesti tai automatiikan avulla va
lita minkä kameran kuva tahansa. Jossa-

manaikaisesti toinen kamera hätyyttää, 
kytkeytyy hälyttäneen kameran kuva auto
maattisesti monitoriin. Kameroiden häly
tysherkkyys on säädettävissä erityisen ta
somittarin avulla. Televisiovalvonnassa on 
mahdollista käyttää myös tutkalaitteissa 
käytettyä MTI-laitetta (Moving Target In
dicator = liikkuvan maalin ilmaisin), jol
loin järjestelmästä käytetään nimitystä 
MTI-TV. 

Länsisaksalaisen PK ELECTRONIC'in televisi
ojärjestelmä PK 310, joka on tarkoitettu sekä 
päivä- että yökäyttöön. Järjestelmään kuuluu 
infrapunavalonheitin (ulottuvuus 500 m), infra
punakamera videon putkella sekä valvontamo
nitori. Valvonta on mahdollista täysin pimeällä. 

Englantilainen 10-kanavainen ohjauspaneeli 
Dennard 850 kahdella monitorilla. 
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PK 1515 sensorimonitori hälytinyksiköineen. 
Laitteisto vertaa jatkuvasti kameran antamaa 
kuvaa alkuperäiseen kuvaan ja kytkee hälytys
signaalin päälle, mikäli vertailussa ilmenee muu
toksia esimerkiksi jonkun liikkuessa valvotulla 
alueella. Sensorivyöhykkeitä on neljä 18 x 35 
mm aluetta, jotka erottuvat monitorissa kirk
kaampina kaistoina. 

Televisiovalvontajärjestelmä on ainoa, 
jolla on mahdollista näkyvyyden puitteissa 
tehdä välittömiä näköhavaintoja hälytyk
sen aiheuttajista. Järjestelmä voidaan 
asentaa noin kilometrin päähän valvonta
keskuksesta ilman välivahvistinta. Vahvis
timella etäisyys on jatkettavissa moninker
taiseksi. Tv-järjestelmään voidaan liittää 
alajärjestelmiä, joilla voidaan esim avata 
portteja. Tällainen ohjausjärjestelmä toi
mii tavallisen puhelinlinjan välityksellä, 
jolloin ohjauskäskyt lähetetään jokaista 
eri tarkoitusta varten erilaisina pulssijo
noina. 

Suomen ankara talvi aiheuttaa vaikeuk
sia ulkotilojen tv-valvonnalle, vaikka lait
teita on kehitetty myös erityisesti ulko
käyttöön. Linssien huurtuminen ja ohjaus
koneistojen jäykistyminen pakkasessa 
ovat pahimpia haittoja. 
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lnfrapunavälineet 

Infrapunavälineissä käytetään hyväksi pal
jain silmin näkymättömiä infrapunasätei
tä, joiden fysikaaliset ominaisuudet vas
taavat näkyvää valoa etenemisen ja heijas
tumisen suhteen. Infrapunasäteily ei tarjoa 
sumun ja savun läpäisyssä mitään etua nä
kyvään valoon verrattuna. Autereisessa ja 
utuisessa ilmakehässä sillä sen sijaan on 
parempi tunkeutumiskyky kuin näkyvällä 
valolla. Infrapuna välineet jaetaan passiivi: 
siin ja aktiivisiin välineisiin. 

Passiivisissa laitteissa käytetään hyväksi 
kohteen omaa lämpösäteilyä. Kaikki kap
paleet, joiden lämpötila on yli absoluutti
sen nollapisteen (-273°C), lähettävät 
lämpösäteilyä. Passiivinen laite ei paljasta 
itseään mitatessaan. Kenttäkelpoisten lait
teiden kehittäminen on ollut vaikeata kos
ka ilmaisimet edellyttävät jäähdyttämistä 
lähelle absoluuttista nollapistettä. Vai
keuksia on kuitenkin voitettu, sillä 
vas'ikään on markkinoille tullut käyttökel
poisia passiivisia laitteita (esim engl 
M.E.L. Hand Held Thermal Imager DC 
1045/00). 

Aktiivisessa menetelmässä kohdetta va
laistaan infrapunavalonheittimellä. Koh
teesta heijastunutta säteilyä tarkastellaan 
infrapunakiikarilla, joka muuttaa säteilyn 
näkyväksi kuvaksi. Aktiiviset infrapuna
välineet voidaan paljastaa infrapunailmai
simella tai valonvahvistimella. 

M urtohälytysjärjestelmiin tarkoitetuissa 
infrapunavalolla toimivissa liikeilmaisi
missa käytetään kahta tyyppiä . Toinen 
koostuu infrapunavaloa lähettävästä ja si
tä vastaanottavasta yksiköstä. Hälytys ta
pahtuu, kun valonsäde katkeaa. Toinen il
maisintyyppi muodotaa valvottavalle alu
eelle infrapunasäteilylle · herkkiä keiloja. 
Kun ihminen, jonka lämpötila ja infrapu
nasäteilyn määrä poikkeavat taustan omi
naisuuksista, liikkuu valvotulla alueella, 
tapahtuu ilmaisimen vastaanottamassa sä
teilyssä muutos, joka laukaisee hälytyk-

sen. Laitteiden elektroniikka on suunnitel
tu eliminoimaan pienimpien eläinten kuten 
hyönteisten vaikutuksen. Ulkoalueiden 
valvontaan tarkoitettujen ilmaisimien 
herkkyys on pienempi (säädettävissä) kuin 
sisätiloihin suunniteltujen. Ulkona virhe
hälytysmahdollisuudet ovatkin moninker
taiset sisätiloihin verrattuna. Kaikkia vir
hemahdollisuuksia ei voi kokonaan pois
taa ilmaisuherkkyyden säädölläkään, sillä 
isot luonnoneläimet, voimakas vesi- tai lu
misade ja oksien heiluminen aiheuttavat 
samantapaisen ärsykkeen kuin ihminen. 
Ulkona käytettävät infrapunailmaisimet 
asennetaan kulkureitin poikki ansatyyppi
siksi ilmaisimiksi. Niiden hälytys on väli
tettävissä valvontakeskukseen tavallisella 
parikaapelilla noin kahteen kilometriin, 
signaalia moduloimalla lähes rajattomiin. 

Tutkat, mikroaaltoilmaisimet ja -aidat 

Tutka on yleisnimitys tiedustelu- ja mit
tausvälineille, jotka radioaaltoja hyväksi 
käyttäen voivat määrittää erilaisten koh
teiden sijainnin ja liikkeet sellaisissakin 
olosuhteissa, joissa optinen tähystys ja 
mittaus ei huonon näkyvyyden vuoksi ole 
mahdqllista. Tutkat toimivat hyvin lyhyil
lä aalloilla, ns mikroaalloilla ja doppler
periaatteella. 
Murtohälytysjärjestelmiin ja ulkoalueiden 
suojaukseen on kehitetty doppler-periaat
teella toimivia mikroaaltoilmaisimia ja -ai
toja. Ne ovat itseasiassa tutkia, jotka on 
kehitetty juuri näihin tarkoituksiin. Ilmai
sinten käyttötarkoituksena on sisätilojen 
suojaus, mutta joitakin malleja voitaneen 
käyttää myös ulkona kulkureitin poikki vi
ritettynä ansatyyppisenä ilmaisimena. 
Mikroaaltoilmaisinten hälytysherkkyys on 
korkeata luokkaa ja siksi on arvioitavissa, 
että ulkosalla käytettäessä myös virhehäly
tysten määrä on samaa luokkaa. Ilmaisin
ten valvoma alue on pieni, tyypistä riip
puen kantama on 10- 60 m. 

Mikroaaltoaita koostuu lähettimestä ja 
vastaanottimesta. Yhdellä laiteparilla voi
daan valvoa noin 300 metrin pituinen, si
karinmuotoinen alue, jonka leveys keskel
tä on 5 O?o valvottavan alueen pituudesta. 
"Aitana" toimii näkymätön mikroaalto
vyöhyke, jonka lähetinyksikkö muodos
taa. Vyöhykettä voidaan tarvittaessa ra
joittaa esim metallilevyllä, joka lähetti
meen kiinnitettynä estää aaltojen leviämi
sen halutulle kaistalle. Vastaanotinyksikkö 
analysoi mikroaaltokentässä liikkuvan 
kohteen aiheuttamat signaalitason muu
tokset kestoajaltaan, suuruudeltaan ja 
muutossuunnaltaan. Useilla laitepareilla 
voidaan muodostaa katveeton vyöhyke 
esim teollisuuslaitoksen tai varastoalueen 
ympärille. Järjestelmää pidetään erittäin 
toimintavarmana ja ilmaisuvarmuutta lä
hes 100 prosenttisena. 

Tyypillinen, tehokas valvontajärjestelmä, jossa 
käytetään liikkumisen rajoittamiseksi kahta 
verkkoaitaa ja niiden välissä Microguard-mik
roaaltoaitaa. 
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Mikroaaltoaitaa voidaan käyttää joko 
sellaisenaan tai mieluummin tavalliseen 
verkkoaitaan liittyen. Koska laitteiston il
maisuherkkyys on korkeaa luokkaa, tarvi
taan virhehälytysten poistamiseksi liikku
mista rajoittavia muitakin keinoja. Lisäksi 
valvottavan alueen tulee olla jokseenkin 
tasaista ja kasvillisuudesta vapaata. 

Akustiset välineet 

Akustisten välineiden to1mmta perustuu 
eri muodoissa ja eri väliaineissa etenevän 
äänen ilmaisuun. Akustista mittausta on 
sovellettu mm kaivosteollisuuteen, jossa 
sillä on pyritty ilmiasemaan ennakolta kai
voksen sortumavaara. Akustisina valvon
tavälineinä tunnetaan mm suurvalta
armeijoiden kalustoon kuuluvat lähi- ja 
kaukovaroituslaitteet, ultraäänihälyttimet, 
hälytyssireenit, kovapuhujat sekä aidan
valvontajärjestelmä FPS-2(GTE Sylvania, 
California). Myös erilaisia kuuntelulaittei
ta on kehitetty, mutta sotilaalliselta kan
nalta katsoen ne ovat paremminkin tiedus
telu- ja vakoiluvälineitä kuin valvontaväli
neitä. 

Rajoitetulla alueella tapahtuvaa liikku
mista voidaan valvoa akustisesti lähivaroi
tuslaitteiston tapaan toimivalla järjestel
mällä, jossa valvottavalle alueelle asenne
taan akustisia antureita (esim mikrofoni + 
vahvistin). Anturit kytketään valvontakes
kuksen keskusyksikköön. Seismisten antu
rien käyttö saatta olla mahdollista sopival
la maaperällä akustisten sijasta tai rinnal
la. Alueella liikkujan synnyttämä ääni
impulssi havaitaan ympärillä sijaitsevilla 
antureilla eri ajanhetkinä. Impulssin saa
pumisaikaerojen perusteella voidaan ääni
lähteen sijainti määrittää. Keskimääräinen 
anturietäisyys voisi olla 100 - 500 metriä. 
Taloudellisin ratkaisu olisi sijoittaa anturit 
vyöhykkeeksi todennäköisimmän kulku
suunnan poikki, mutta varmempaan tu
lokseen päästään kasvattamalla vyöhyk-
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· keen syvyyttä. Tällaiseen kulunvalvonta
järjestelmään voitaisiin liittää ohjelmoita
vaa tietojenkäsittelykapasiteettia, havain
tojen tallentamis- ja uudelleen käsittely
laitteistoa yms, mutta kaikkia taustahäiri
öitä ei millään keinoilla voida eliminoida. 
Järjestelmää onkin pidettävä lähinnä te
oreettisena. 

Ultraäänihälyttimiä käytetään sisätilo
jen murtohälytysjärjestelmissä. Hälyttimet 
täyttävät valvotun tilan korvin kuulumat
tomalla noin 25 kiloherzin taajuisella ää
nellä, jon.ka ominaisuuksia valvoo yksi tai 
useampi vastaanotin. Henkilön tai esineen 
liike muuttaa ultraäänen ominaisuuksia ja 
hälytys laukeaa. 

FPS-2 aidanvalvontajärjestelmä on ta
vallaan akustisen ja seismisen järjestelmän 
välimuoto, sillä hälytyksen alulle paneva
na voimana toimii mekaaninen värähtely
energia. Laitteistoon kuuluu signaalipro
sessori, valvontakaapeli (sensor cable), 
näyttölaite, portinohitusyksikkö ja kenttä
testauslaite. Kun valvontakaapeliin johtuu 
mekaanista värähtelyä, syntyy kaapelin si
säjohtimen ja vaipan välille värähtelyjä 
vastaava sähkövirta, joka vahvistetaan ja 
tutkitaan signaaliprosessorissa. Jos proses
sori hyväksyy tiedon, se johtaa hälytyksen 
ilmaisuun näyttölaitteessa. Näyttölaitteen 
välityksellä on mahdollisuus kuunnella hä
lytyksen aiheuttajan liikeääniä ja päätellä, 
mikä on kyseessä. Valvontakaapeli voi
daan kiinnittää minkälaiseen aitaan tahan
sa, mutta parhaimmillaan se on tukevassa 
verkkoaidassa. Kaikki järjestelmän toi
minnat saadaan kaapelivälityksellä noin 
kahden kilometrin päähän valvontakes
kuksesta. Haluttaessa vain hälytys, se voi
daan saada esim puhelinlinjalla kymme
nien kilometrien päähän. Hälytys aiheutuu 
ainakin seuraavista syistä: langan katkai
su, aidalla kiipeäminen, oikosulku, laittei
den peukalointi, kaapelin irroitus ja J?ro
sessorin alijännite. FPS-2 valvontajärjes
telmän heikkona puolena ovat lukuisat vir
hehälytysmahdollisuudet. 

· PORTINOHITUSYKSIKKO 

VALVON1:AKAA~Elt 

FPS-2 aidanvalvontajärjestelmän komponentit. 

Seismiset välineet 

Seisminen kulunvalvonta perustuu seismis
ten antureiden käyttöön ja niiden anta
maan ilmaisuun liikkujasta maaperän täri
nän perusteella. Järjestelmä toimii muu-

toin samoilla periaatteilla kuin akustinen 
järjestelmäkin. Seisminen kulunvalvonta 
sopii kovalle maaperälle alueilla, missä ul
kopuolinen liikkuminen on vähäistä, esim 
aidatun varastoalueen valvontaan yöllä. 
Järjestelmä on altis taustahäiriöille. 

GTE Sylvanian seismisen valvontajärjestelmän komponentit (keskusyksikkö ja anturit) ja periaate
piirrros. 
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Muut välineet 

Perim-Alert aidanvalvontajärjestelmä 
koostuu värähtelykoskettimista ja vyöhy
kekohtaisista analysaattoreista. Värähtely
koskettimien avulla muutetaan aitaan syn
tyvät mekaaniset värähtelyt ja tärinät säh
köisiksi signaaleiksi, jotka johdetaan mo
nisäikeisillä kaapeleilla analysaattoriin. Se 
puolestaan analysoi ja suodattaa signaalin 
siten, etteivät satunnaiset iskut ja koske
tukset laukaise hälytystä. Värähtelykos
kettimet voivat olla joko elohopea- tai 
kuulakapseleita, joissa elohopean tai me
tallikuulan liikkuminen aidan tärähtelyi
den mukaan yhdistää sähkövirran eri kyt
kimiin. Järjestelmä sopii vain tukeviin 
verkkoaitoihin. 

Perim-Alert II aidanvalvontajärjestelmän kom
ponentteja. Värähtelykoskettimissa on koteloitu 
mekaaninen kosketin, joka on normaalisti sul
keutuneena ja avautuu aitaan kohdistuvan täri
nän vaikutuksesta. Koko 54 x 48 x 64 mm, paino 
n 170 g, lämpötila-alue -38°C- + 88°C. 

Y AEL-5 aidanvalvontajärjestelmä poik
keaa täysin edellisestä. Tässä järjestelmäs
sä aidaksi viritetään 6 - 12 kpl aitalanko-
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ja noin 15 kilopondin tiukkuuteen. Lanko
jen välille asennetaan järjestelmään kuulu
via ilmaisulaitteita (reed-rele), jotka lau
kaisevat hälytyksen, jos lanka syystä tai 
toisesta liikkuu 4 mm. Järjestelmällä 
voidaan valvoa 300 - 600 metrin sekto
reittain 10 - 20 kilometrin aitapituus. Pe
rusvyöhykkeen pituus on 80 metriä, jossa 
ilmaisinten vähimmäismäärä on kuusi 
kappaletta sijoitettuina eri korkeuksille. ll
maisinten laukaiseva paino on keskimää
rin 15 kg. Ilmaisimet ovat korroosion kes
tävää materiaalia, lämpötila-alue -20° -
+ 70°C. Y AEL-5 aidanvalvontajärjestel
mä on ollut käytössä mm Israelin valta
kunnanrajoilla. Kokemusten mukaan vir
hehälytystiheys on ollut erittäin pieni, vain 
0,3 - 0,5 kertaa/kilometri/kuukausi. 

Laser hälytysjärjestelmä koostuu lähe
tin- ja vastaanotinyksiköistä, jotka voi
daan asentaa ilman suuria kustannuksia. 
Hyvin suora, suunnattu säde yltää tyypistä 
riippuen jopa 6,5 kilometriin saakka. 
Suunnatusta säteestä ja laajakulmaisesta 
vastaanotto-optiikasta johtuen voidaan 
käyttää jopa 30 senttiä halkaisijaltaan ole
vaa sädettä riippuen yksiköiden välisestä 
etäisyydestä. Laser-säteeseen sijoitetun 
linssin polttopisteeseen kehittyy erittäin 
suuri kenttävoimakkuus. Säteen poikki
pinta-alasta on peityttävä noin 50 prosent
tia ennenkuin vastaanotin kytkee hälytyk
sen. Sen vuoksi hälytys aiheutuu vain, jos 
suurehko esine peittää riittävästi sädettä. 
Pienet kohteet kuten hyönteiset ja linnut 
eivät aiheuta virhehälytyksiä. 

Murtohälytysjärjestelmissä käytetään 
edellä selostettujen lisäksi monenlaisia vä
rähtely-, magneetti- ja ovikoskettimia. 
Varkauksien ja ryöstöjen ilmaisemiseksi ja 
hälytysten suorittamiseksi käytetään mm 
ripustuskoukkuja, jotka hälyttävät niihin 
ripustettuja esineitä liikutettaessa, sekä yl
lätyspainikkeita. Turvallisuustarkastuksis
sa käytetään yleisesti metallinilmaisimiå. 

PK 1595 Laser hälytysjärjestelmän lähetin, vastaanotin ja keskuslaite on 6,5 km ja käyttölämpötila
alue -30°C, PK Electronic laser-välineet toimivat spektrin lähes näkymättömällä infrapuna-alueella 
(lrasers-välineet). 

Yhdistelmä 

Teknisiä välineitä on saatavilla runsas vali
koima moninaisiin valvonnan ja vartioin
nin tarpeisiin. Suuri osa välineistä on tar
koitettu murtohälytysjärjestelmiksi ulko
ja sisätiloihin niin yksityisille kansalaisille 
kuin yrityksillekin. Välineiden käyttö on 
usein vartiointiliikkeiden toimialaa. Käyt
tö tulee turvallisuustarpeen kasvaessa li
sääntymään. Siihen vaikuttaa lisäksi mies-

vartioinnin hinnan jatkuva kohoaminen 
suhteessa laitteiden hintoihin. Hankinnois
sa on kuitenkin syytä pitää jalat maassa, 
sillä tekniikkakin on kallista ja altis häiri
öille. Todellinen suojausteho ja etenkin 
suuret virhehälytysmahdollisuudet tekevät 
joistakin laitteista kyseenalaisia. Miestä -
ja koiraa - tekniset valvonta- ja vartioin
tivälineet eivät tule kokonaan korvaamaan 
koskaan. 
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Professori P K a 1 1 i o 

JOS IHMINEN JOUTUISI SUOMEN 
LUONNONVAROJEN ARMOILLE .. 

Kun ihminen aikoinaan tuli jääkauden 
jälkeen nykyiseen Suomeen, hän oli täysin 
riippuvainen tämän maan luonnon tuotos
ta. Hänen pääravintonsa on ollut metsän 
riista ja vesien kalat. ·Tämänkin päivän 
Suomi, jossa kalojen anti on yli 100 mil
joonaa kiloa ja metsänriistan tuotto noin 
kymmeneksen tästä, voisi elättää huomat
tavan ihmispopulaation. Populaation kas
vun ja yksilön mahdollisuuksien suhde loi 
selviä asenteita: Suomalainen kohtaisi kar
hun ja toisen suomalaisen mieluummin sa
malla tavalla, kirves kourassa. Satunnai
suudet riistan määrän vaihteluissa ovat 
varmaan olleet kehityksen päätekijöitä. 
Ihminen oli osa luonnon toimivaa koko
naisuutta, ekosysteemiä, ja välittömästi 
sen tuoton vaihtelujen vaikutuksen alai
nen. Tämä luonnosta riippuvuuden aste on 
säilynyt kauimmin Lapissa, jossa maan 
primäärituotosta paikoin suuri osa vielä
kin tulee poron välityksellä ihmisen käyt
töön ja kalastus muodostaa toisen elämi
sen keinon. Näin on suuressa määrin laita 
tänä päivänä monin paikoin arktisessa ja 
subarktisessa sirkumpolarisessa vyöhyk
keessä. Erikoisesti on Jäämeren rantaan
tanut ihmiselle mahdollisuuksiaan. Meren 
stabiloiba vaikutus, mursujen, valaiden, 
hylkeiden ja kalojen antama elämisen poh
ja ei ole näkynyt vain vastakohtana sisä
maan vielä vaikeammalle elämälle. Se on 
näkynyt mm kveenihistoriassa, se on anta
nut mahdollisuuden muinaiselle komsa
kulttuurille ja se on näkynyt vuosirytmise
nä nomaadien kulkemisena mm Suomen 
Lapin ja Jäämeren rantojen välillä. 
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Vaikein on ollut sisämaa. Maanviljelyk
sen alku merkitsi ensimmäistä elämän pus
kuroitumista satunnaisuuksia vastaan, 
mutta toisaalta sitoi ihmisen paikkaansa. 
Vielä tässäkin vaiheessa ihminen nykypäi
vään verrattuna eli jatkuvassa epävarmuu
dessa. Jokainen kesähalla, raesade ja liial
linen sademäärä tuntui nälkänä ja väestön 
vähenemisenä. Tällöin ihminen myös 
osaksi palautui takaisin alkuperäisen luon
non varaan. Erilainen hätä- ja korvikera
vinto on ollut eräs mahdollisuus ohittaa 
elämän pullonkaulavaiheet. Paitsi voimak
kaampaa turvautumista laajennettuun 
metsänriistaan, tähän liittyi turvautumi
nen luonnon tarjoamaan kasviravintoon. 
Luoimonkasvien käyttö on ollut varsin vä
häistä monien metsästäjäkansojen keskuu
dessa kun taas kalaravinto ilmeisesti on 
suuremmassa määrin edellyttänyt säännöl
lisempää kasvien käyttöä ravinnon lisänä. 
Suomen luonto on varsin köyhä ihmisen 
ravinnoksi sopivista kasveista. Meillä ei 
ole ravintorikkaita ketripähkinöitä (sem
bramännyn siemeniä) niinkuin Siperiassa, 
jossa näiden arvo nälkävuosien Iieventäjä
nä oli niin tunnettu, että Venäjän vallan ai
kana Suomea varten tehtiin erikoinen sem
branviljelysuunnitelma tulevien nälänhätä
vuosien varalle. Tästä lienee vielä jäljellä 
monien rautatieasemien ja -pysäkkien 
sembraistutukset kautta Suomen. Meillä ei 
myös ole intiaaniriissiä, luonnon viljakas
via, joka ei niin pahasti jää jälkeen viljel
lyistä viljalajeista ravintoarvoonsa näh
den. Meillä on kuitenkin ollut marjoja, 
joita ihminen on varmaan osannut aina 
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käyttää hyväkseen. Näiden osuus on li
sääntynyt nälkävuosina. Ilmeisesti sienten 
käyttämättömyys yleisenä hätäravintona 
on nähtävä sopeutumisena elämään sellai
sessa kasvillisuusvyöhykkeessä, jossa on 
runsaasti tappavan myrkyllisiä seitikkejä. 
Sensijaan on suomalainen turvautunut 
pettuun, vehkaan, raatteeseen ja ilmeisesti 
vähemmässä määrin jäkälään. 

Ihminen on nyt hyvin varmistanut ole
massaolonsa biologista energiapulaa vas
taan. Paikallinen halla ja raekuuro eivät 
sinänsä enää ole uhkana ihmiselle, joka 
elää nykyisen järjestyneen yhteiskunnan 
jäsenenä. Maapallotasoiset kaupan ja lii
kenteen systeemit pitävät huolta siitä, että 
mustanmullan vehnä, joko preerioilta tai 
aroilta on käytettävissä ja kansainvälisen 
kaupan piirissä, on helppo vaihtaa televi
sioita proteiineihin. On kuitenkin helppo 
kuvitella, että tämä kansainvälinen ener
gian saannin vaikuutus ei toimisi ja että 
meidän tulisi tulla toimeen omin, tämän 
maan antimin mahdollisuuksin. Voidaan 
myös kuvitella tilanteita, joissa yksityinen 
joutuu tämän vakavan systeemin ulkopuo
lelle kuten Siperian suurissa erämaissa ja 
Kanadan loputtomissa metsissä. Juuri näi
tä varten on NL:n ja Kanadan luonnontie
teilijöiden laatimia ohjeita eksyneille pilo
teille ja muille erämaan armoille jääneille. 

Tänä päivänä on edelläesitetyn motivaa
tion lisäksi olemassa muutakin taustaa 
pyrkimykselle selvittää niitä tilapäismah
dollisuuksia, mitä ihmisellä on joutues
saan henkilökohtaiseen riippuvuussuhtee
seen Suomen välittömistä luonnonvarois
ta. Nykyään on monissa kehittyneissä 
maissa tietynasteista, usein epäselvästi tie
dostettua halua "palata luontoon". Sen 
yhtenä näkyvänä ilmaisuna on innostus 
erilaisiin luonnontuotteisiin teenä, maus
teena, vihanneksina ja yrttijuomina. Osak
si on myös kysymys kylläisen ihmisen ra
vintoon liittyvän vaihtelun tarpeesta. Nä
mä yhdessä muodostavat terveen lähtö
kohdan harrastukselle, joka myös palvelee 
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oman maan luonnon moninaiskäyttöä sen 
häiriöttömimmässä muodossa. Suomessa 
on myös pitkäntähtäimen pyrkimys Suo
men luonnontuntemuksen lisäämiseen mm 
sieni- ja marjakoulutuksen alalla. Tuntuu 
siltä, että on olemassa sopiva tausta myös 
ns hätä- tai korvikeravinnon suunnitelmal
liseen tutkimukseen. Sanat pettu, vehka ja 
raate viittaavat kuitenkin niin kovaan his
toriaan, että mieluummin on oltu niitä 
ajattelematta kuin todella lähdetty selvittä
mään niitä ihmisravintona. Ja kuitenkin 
voidaan pitää todennäköisenä, että juuri 
näillä on jokin osuus siihen että Suomen 
kansa on yleensä olemassa sen jälkeen kun 
vielä historiallisena aikana kuten mm Pöy
tyän historiassa mainitaan "nälkä kohtasi 
kaikkia: herroja ja renkejä, ylhäisiä ja al
haisia, pappeja ja seurakuntalaisia" ja 
kun 20 OJo väestöstä kuoli v. 1697 aikana 
jolloin syötiin puun kuoresta vehkalla ja 
nokkosilla höystettyä velliä. Ja kaiken li
säksi Varsinais-Suomi oli lievän nälän alu
etta: Karjalan kansasta kuoli samana 
vuonna 40 OJo . Mitä onkaan tapahtunut ai
kaisemmin historian hämärään hävinneinä 
aikoina. 

Maanpuolustuksen Tieteellinen Neuvot
telukunta (MA TINE) on tehnyt ensimmäi
sen yrityksen tunkeutua tämän tutkimuk
sen alalle ja sen kokoamat tulokset ovat 
käytettävissä. Näissä tutkimuksissa voitiin 
paneutua vain kaikkein keskeisimpiin Suo
men uusiutuviin luonnonvaroihin. Yksi yl
lättävä tutkimuksen tulos on sen toteami
nen, että niin paljon kuin onkin perinnetie
toa nälkävuosien ravinnosta, luonnontie
teelliset analyyttiset selvitykset ovat jok
seenkin olemattomat. Toinen tulos voi
daan ilmaista toteamuksella, että kaikella 
varsinaisella hätäravinnnolla voidaan hel
posti tappaa valkoisia hiiriä, eli lisäener
gian saannissaan on suomalainen joutunut 
samalla ainakin lievän myrkytyksen. koh
teeksi. Juuri tämän vuoksi on tutkimuksia 
jatkettava. Seuraavassa esitellään eräät 
yleiset suomalaisten käyttämät nälkävuo-

sien korvikeravinnot. 
P e t t u . Nälkätilanteessa ihminen on 

etsinyt energiaa. Mahtavuus on selvästi 
jäänyt toiselle sijalle. Tämän energialäh
teen on täytynyt olla helposti löydettävissä 
oleva ja yleinen kasvi, jotta siihen voisi liit
tyä yleistä perinteistä käyttöä. Mänty on 
ollut tällainen kasvi. Sen elävä ja ravinne
rikas osa on kuoren ja puun rajalla oleva 
nila- ja jälsikerros, jossa puun ravinteet 
myös liikkuvat. Kun tämä vielä tapahtuu 
keväällä, jolloin nälkä tavallisesti oli saa
vuttanut ääritilansa, on ymmärrettävä pe
tun käyttö Suomen yleisimpänä hätäravin
tona. Pettua osaavat muutamat vanhat ih
miset vielä valmistaa ja lisäksi perinteiden 
vaalinta on johtanut taidon säilymiseen 
toivottavasti eteenkin päin. Pettu irroitet
tiin sileäkuorisesta, hyvän kasvupaikan 
männystä mieluummin touko-kesäkuus
sa. Se paahdettiin tulen loimussa tai keitet
tiin . Kuivattu pettuliina jauhettiin ja suo
malaisen tavan mukaan käytettiin enim
mäkseen varsinaisen leipäaineksen lisänä. 
Saarijärven Paavon pettu, jossa oli puolet 
petäjäistä, on vielä nykyihmisen mielestä 
syötäväksi kelpaavaa, eikä ainakaan ai
heuta välittömiä haitallisia seuraamuksia. 

Paahto poisti pihka-aineet pintaan ja 
vähensi parkkiaineet ainakin kymmenen
teen osan. Ihminen pystyi petusta saamaan 
ennenkaikkea hiilihydraatteja, proteiinien 
ja rasvojen muodostaessa yhteensä suun
nilleen hiilihydraatteja vastaavan . energi
amäärän. Pettujauhon energiapitoisuus 
vaihtelee (mm vuodenajasta, kasvupaikas
ta ym riippuen) noin 200 ja 300 KJ (kilo
joulen) 100 g:ssa. Ruisjauhokilon vastaava 
arvo on noin 1 300 KJ , joten petun ravin
toarvo on vain viidenneksen verran tästä. 
Arvo on huomattavasti alempi kuin on ar
vioitu aikaisempien tietojen perusteella. 
Petun sekä vitamiinipitoisuus että kiven
näisainepitoisuudet ovat edulliset. Hiiriko
keet osoittivat 50 OJo pettua sisältävällä ra
vinnolla olevan toksista vaikutusta, kun 
taas 25 OJo pettua saavat eläimet kestivät si-

tä jatkuvasti. 
J ä k ä I ä t . Viime vuosisadan nälkä

vuosina järjestettiin valtion toimesta kor
vikeravintokursseja, joilla opetettiin mm 
jäkälien käyttöä leivän lisäaineina. Usein 
tehtiin se virhe, että jäkälä käsitettiin yhte
näisenä kokonaisuutena. Tavallisimmin 
neuvottiin käyttämään poronjäkälää ( Cla
donia), joka ihmisen ravintona on ilmei
sesti kaikkein heikointa jäkälää. Suomen 
kansa ei koskaan ole suuressa määrin käyt
tänytkään jäkälää korvikeruokana. 

Perinteinen, ilmeisesti koko pohjoisessa 
Euraasiassa käytetty jäkälä on ollut iso 
hirvenjäkälä, yleisemmin tunnettu nimellä 
islanninjäkälä. Se on ajoittain ollut norja
laisten tärkein nälkävuosien kasvimailman 
korvikeravinto. Myös Neuvostoliiton tut
kijat tuntevat tämän omalta alueeltaan. Is
lanninjäkälä onkin laajalti levinnyt ja hel
posti tunnettava. Se on jopa 10 cm korkui
nen, yhtenäisiä kasvustoja muodostava jä
kälä, jonka karkeat sekovarren haarat voi
vat olla parinkin sentin levyisiä ruskeahko
ja, märkänä vihreämpiä ja alta lähes val
koisia ja ripsireunaisia. 

Islanninjäkälä 
Cetraria islandica 
p11rros He1kk1 Aro 
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Jäkälän käyttö ravinnoksi perustuu lä
hinnä siinä olevaan korkeaan hiilihydraat
tipitoisuuteen. Kun raakakuidut, jotka 
ovat etenkin selluloosaa, jätetään huomi
oonottamatta, voi islanninjäkälän hiili
hydraattipitoisuus olla jopa 80 OJo kuiva
painosta. Islanninjäkälässä ne ovat ennen
kaikkea likeniiniä (tai isolikeniiniä). Hyd
rolyysitekniikalla eli käsittelemällä jäkälää 
happoliuoksilla, saadaan jäkälätärkkelys 
muuttumaan yksinkertaisiksi sokereiksi, 
lähinnä glukoosiksi. Näin syntynyt jäkälä
siirappi on täysin ravinnoksi kelpaavaa. 
Venäläisten tutkijoiden alueella sitä on 
käytetty alkoholin valmistukseen. 

Ihminen pystyy hydrolysoimaan ruuan
sulatuksessaan vain osan likeniineistä ja 
siksi saamaan vain osan sen sisältämästä 
energiasta. Suomessa 1. maailmansodan 
aikana suoritetut tutkimukset tulkittiin 
niin, että islanninjäkälän energia-arvo ih
misen ravintona oli noin neljännes ruisjau
hon arvosta, kun taas poronjäkälän olisi 
vain neljännes islanninjäkälästä. MA
TINE:n tutkimuksissa islanninjäkälän 
energia-arvo väheni vielä puoleen. 

Jäkälien proteiinipitoisuus on aina al
hainen. Erikoisen alhainen se on sellaisilla 
jäkälillä, joilta oma typenyhteyttämiskyky 
puuttuu. Näihin kuuluvat sekä islanninjä
kälä että poronjäkälät. Niiden proteiinipi
toisuus nousee harvoin 3 OJo:iin kuivapai
nosta. Ilmeisesti jäkälien aminohappo
koostumus on ihmisellekin sopivaa. Myös 
rasvapitoisuus on jäkälissä alhainen, ylen
sä samaa suuruusluokkaa kuin proteiinien. 
Jäkälissä on jonkinverran vitamiineja. Eri
koisesti C-vitamiinin korkea määrä on is
lanninjäkälälle luonteenomaista. Kiven
näisainekoostumus on ihmiselle varsin 
edullinen useissakin jäkälissä. Tämä on 
kuitenkin suuresti paikallisista olosuhteis-

. ta riippuvaa. Jäkälillä on voimakas taipu
mus kasata mm raskasmetalleja. Niinpä 
niissä on todettu lyijyä varsin suuressa 
määrin, jopa niin, että sekin voi olla hait
tana jäkälän käytölle ainakin pitkäaikai-
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sesti. 
Jäkälän haittaominaisuuksiin kuuluvat 

erilaiset jäkälien valmistamat jäkäläaineet, 
nimenomaan jäkälähapot. Näitä on paljon 
sekä laji- ja sukukohtaisesti erilaisia ja 
määrät vaihtelevat myös oloshteiden mu
kaisesti. Merkityksellistä poronjäkälien ja 
islanninjäkälän vertailussa ihmisravintona 
ovatkin juuri erot jäkälähapoissa. Poron
jäkälän jäkälähappopitoisuudet ovat pal
jon korkeammat kuin islanninjäkälän. 
Varsinkin myrkylliseksi tunnettua usniini
happoa on poronjäkälässä 50-kertainen 
määrä islanninjäkälään verrattuna. 

Jäkälien esikäsittelyn tarkoituksena on 
ollut poistaa nimenomaan jäkälähappoja. 
Ne eivät yleisesti liukene veteen, joten kan
sa on aikoinaan keksinyt emäskäsittelyn, 
jossa jäkälää on liotettu soodan, potaskan 
tai tuhkan vesiliuoksissa jopa päiväkausia. 
Islanninjäkälän jäkälähappopitoisuus saa
daan vuorokauden käsittelyajalla ja sen 
jälkeisellä kiehautuksella vedessä laske
maan 3 OJo:iin alkuperäisestä. Poronjäkä
lästä jäkälähappojen poistaminen on vai
keampaa. 

Esikäsittelyn jälkeen on jäkälä kuivattu 
ja jauhettu ja suomalaiseen tapaan se on li
sätty leipäaineksiin. 

Ristiriita vanhan kansanperinteen ja 
modernin tutkimuksen välillä on ilmeinen. 
Hiirikokeet osoittavat myös islanninjäkä
län myrkylliseksi. Kysymys on avoin kun
nes myrkyllisyyden fysiologiasta on enem
män selvyyttä ja ihmisen ja hiiren mahdol
liset erot selvitetty. 

Eräät juurakot hätäravintona 

Kun Suomen väestöstä vielä viime vuosi
sadan ensimmäisellä kolmanneksella yli 
puolet käytti normaalisti leipäänsä luon
nosta saatavia lisäaineita, ei kysymys hätä
ravinnosta ole yksitulkintainen. Ilmeisesti 
tämän lisäaineksen piiriin kuului petun 
ohella vehka, joka tunnetaan monista pitä-

Jänhistorioista. 
V e h k a on koko Etelä- ja Keski-Suo

men yleinen kosteiden maiden, mutarim
pien, metsäpurojen ja ojien kasvi, jonka 
kansa on yleisesti tuntenut. Siitä on ravin
noksi käytetty juurakkoa. Ilmeisesti tämä 
käyttö on hyvin vanhaa. Tutkija voi tämän 
taustana aavistaa erikoista biologista so
peutumista käyttää hyödyksi juuri sitä 
kasvia, jonka energiasisältö on korkeimpia 
mitä millään kasvilla on ylipäätään mitattu 
Suomen luonnossa. Sen proteiinipitoisuus 
on jopa yli neljännes kuivapainosta. Tämä 
on kokonaisuudessaan ihmiselle käyttökel
poista. Sen aminohappokoostumus on hy
vä joskin siihen liittyy odotetusti alhainen 
metioniinipitoisuus. Lisäksi vehkan juura
kossa on jopa 40 prosenttia käyttökelpois
ta hiilihydraattia. Kun vehka on saanut ai
kaan tällaisen ravinnepaketin, on sen ollut 
suojattava se myös herbivoreja eli kasvin
syöjiä vastaan. Kasvi sisältääkin jopa 1 OJo 
ihmisellekin hankalia glykosideja (mm 
aroniinia ja ariinia) sekä monia alkaloide
ja. 

Vehkankin kohdalla on olemassa ristirii
ta moderniin tutkimukseen nojaavan käsi-

Vehka 

tyksen ja vanhan, historian testaaman 
kansanperiteen näytön välillä. Yksi tulkin
ta voi olla se, että nälkäiselle ihmiselle on 
lisäenergian saanti olemassaolon biologi
sessa taistelussa ratkaisevampaa kuin käyt
töön liittyvä haitta. Tämän hetken ravitse
mustilanteessa ihmisen on ehkä vaikea sitä 
täysin ottaa huomioon. Suomen kansa on 
pannut tämän selvityksen alkuun, moder
nin ajan olisi pystyttävä ratkaisemaan 
myös tähän liittyvät käytännön myrkyn
poisto- ym kysymykset, joihin ei esi-isillä 
ollut tiedollista taustaa. 

Myös r a a t e on hätäravintona tun
nettu kasvi ja Lapissa sitä pidetään hyvänä 
poron rehuna. Raatteen juurakko sisältää 
vain korkeintaan neljänneksen siitä pro
teiinimäärästä, mitä on vehkassa. Sensi
jaan käyttökelpoisen hiilihydraatin osuus 
voi olla yhtä ·suuri tai suurempi kuin veh
kalla. Raatekin sisältää runsaasti vaarali
sia glykosiideja ja joitakin alkaloideja. 
Raatteen syömisen haittoja vähentää kui
tenkin se, että sen karvasaineglykosidit 
imeytyvät vaikeasti ruuansulatuskanavas
sa. 

Raate 
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Suomessa on varsin vähän käytetty lum
peiden ja ulpukoiden suuria ja tärkkelys
rikkaita juurakoita ihmisravinnoksi. Mo
lempien juurakoissa on runsaasti lääkkeik
sikin käytettyjä haitallisia aineita. Kun ky
seiset juurakot joissakin oloissa edustavat 
varsin merkittävää potentiaalista ravinto
varastoa, olisi yksinkertaisen menetelmän 
keksiminen haitta-aineiden poistamiseksi 
ainoa keino voida käyttää tätä luonnonva
raa ravinnoksi. 

Sienet 

Syötävät sienet on Suomen metsien run
sas luonnonvara, jonka kokonaismäärä on 
hyvin vaihteleva sekä paikallisesti että ajal
lisesti. Tämän määrä voi hyvänä sienivuo
tena olla 1 000 milj. kg ja keskimääräisesti 
satoja kiloja suomalaista kohti vuodessa. 
Tämän varaan kannattaa suunnitella jota
kin. Tähän on perustunut myös se suuri 
koulutuskampanja, joka alkoi Metsähalli
tuksen piirissä ja on sitten jatkunut Am
mattikasvatushallituksen ohjauksessa. Tä
mä koulutus, joka on tapahtunut eri kor
keakoulujen sienitutkijoiden johdolla, on 
tuottanut jo yli 40 000 poimijakortilla va
rustettua sientenpoimijaa ja 1 200 koulut
tajaa. Samaan kampanjaan liittyy läheises
ti koko maata kattava sienisadon arviointi
tutkimus. Teollisuuden suunnittelun poh
jaksi on toivottu lisäksi jonkinasteista en
nustettavuuttakin seuraavaksi satokaudek
si. Voimakkaan metsänkäsittelyn vaiku
tusta sienisatoon on tässä yhteydessä myös 
tutkittu ja pantu alulle metsäsienten vilje
lyn perustan selvityksiä. Tällä kaikella tu
lee varmaan olemaan merkitystä yritettäes
sä nostaa tätä Suomen jopa miljardin ki
lon kokonaissadon hyväksikäyttöprosent
tia nykyisestä. Samalla se lisää valmiutta 
käyttää sieniä myös jos on turvauduttava 
suoraan luontoon. 

Lisääntynyt sienten käyttö on johtanut 
myös myrkytystapausten lisääntymiseen ja 
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tämän alan tutkimuksen aktivoitumiseen 
Suomessa. 

Normaalioloissa sienten käyttö merkit
see lähinnä tietyn ravinnon makuvaihtelun 
tarpeen tyydyttämistä. Sieni on ollut lähin
nä särvin. Sienillä on kuitenkin myös huo
mattava ravintoarvo, vaikka täsmällisiä 
arvoja ihmisen saamasta energiasta siitä 
on vaikea hankkia. Niinpä typellisten ai
neiden ryhmä ihmisen ravintona ei ole il
maistavissa "proteiiniarvona", joka saa
daan kun kokonaistyppi kerrotaan luvulla 
6.25. Runsas puolet tai kaksikolmannesta 
tästä arvosta on oikeampi luku. Sienten 
aminohappokoostumus on hyvä. Erään 
mielikuvan sienestä ihmisen proteiinitar
peen tyydyttäjänä antavat eräät laskelmat, 
joiden mukaan ihmisen olisi proteiinitar
peen tyydyttämiseksi syötävä 2 kg sieniä 
päivässä. Monien sienten proteiinien 
eräänlaista biologista arvoa kuvaava on 
käsitys, että se olisi naudanlihan veroista. 
Naudanlihassa on kuitenkin 2-3-kertai
nen proteiinimäärä sieniin verrattuna. Hii
lihydraattien ja rasvojen määrä on vähäi
nen ja suuresti vaihteleva. Kun sienten ve
sipitoisuus vielä on suuri, on niiden ener
gia-arvo vain 100-150 kJ/100 grammaa 
kohti. Jotta tällä voi tyydyttää ihmisen pe
rusenergiantarpen (5 000 kJ = 4 MJ:), on 
sieniä syötävä lajista riippuen 3.5-5 kg eli 
jopa 5 kertainen määrä liharuokaan ver
rattuna. Sienissä on yleensä runsaasti eten
kin B-ryhmän vitamiineja. Sienten kiven
näiskoostumus on yleensä myös hyvä. 

Kun jätämme myrkkysienet pois käytet
tävien sienten joukosta, jää monien lajien 
kohdalle kuitenkin esikäsittely välttämät
tömäksi. Tavallisesti tähän käytetään kie
hauttamista (ryöppäystä), jolloin monet 
haitalliset ja kitkerät aineet poistetaan. Jo 
sienten käytön alkeisiin kuuluukin lajikoh
tainen esikäsittelyn tarpeen tuntemus. 

l .uonnonmarjat 

Luonnonmarjojen käyttöä voi pitää 
osana Suomen kansan normaalia ruoka
lottumusta. Käyttö kuitenkin vastaa vain 
ehkä 5-10 OJo koko sadosta, joka arvioi
daan vähintään 400 miljoonaksi kg:ksi. 
Tämän siis pääasiassa käyttämättömän 
luonnonvaran saatavuutta "hätäruokana" 
vaikeuttaa kuitenkin pääsadon rajoittumi
nen varsin lyhyen syyssesongin aikaan. 
Tutkimus ei voi tuottaa uusia mahdolli
suuksia lajivalikoimaankaan. Lähinnä tu
lee kysymykseen vain juolukan käyttötot
tumuksen lisääminen ja variksenmarjan 
käyttöönotto Pohjois-Suomessa. Varik
senmarja onkin tällä hetkellä eri tutkimus
pisteiden ohjelmissa siksi, että se on luon
nonvarana teollisuudelle uutuus ja että sil
lä ilmeisesti on eräitä mm väriominaisuuk
sia, jotka antavat sille lisäarvoa. Suoma
laisten myrkkymarjojen haittavaikutus ei 
ole suuri Suomen kansan perinteisen met
sämarjojen käyttötottumuksen vuoksi. 
Pahimpien myrkkymarjojen, kuten ora
vanmarja, kalliokielo, sudenmarja, paat
sama, kuusama ja näsiä erotettavuus pe
rinteisistä metsämarjoista ei tuota vai
keuksia eikä suomalaisten vähäinen uu
tuuksien kokeiluaktiivisuus myöskään 
suuresti aiheuta vaaratilanteita. 

Suomen marjasadon määrää ilmaisee ti
lastolukuleikki, jossa todetaan Suomen 
marjasadon voivan elättää koko Suomen 
kansan 40 vuorokautta. Tällöin on lasket
tu marjojen kokonaisenergiasisältö 250 
kJ:ksi 100 g:ssa ja ihmisen minimitarpeek
si 5 000 kJ. Marjojen vesimäärä tekee tuo
reiden marjojen energiasisällön vähäiseksi. 
Kuivapainosta on hiilihydraatteja jopa 90 

OJo ja useimmissa tapauksissa se on kaikki 
ihmiselle käyttökelpoista. Proteiinien 
määrä on melkein yhtä vähäinen kuin jä- . 
kälien - noin 5 OJo. Marjat ovat myös hy
viä C-vitamiinilähteitä. Kärkipäässä tässä 
suhteessa ovat etenkin tyrninmarjat, lakka 
ja pihlajanmarjat. Tällä on merkitystä 

etenkin nykyään, jolloin hedelmien tuon
tia perustellaan usein vitamiinintarpeella. 

Myös marjatutkimus on Suomessa akti
voitumassa: lakan merkitys tunnetaan 
etenkin Lapissa, mesimarjan puute ahdis
taa tiettyä teollisuuden haaraa ja puolukka 
on otettu myös viljelykokeilun kohteeksi. 
Luonnonmarjojen, suomalaisen uusiutu
van luonnonvaran käyttö on yhä hyväksy
tympi. 

Väinönputki esimerkkinä 
suomalaisesta vihanneksesta 

Suomen kansalla on ollut vain muuta
mia käyttökasveja, joiden merkitys on lä
hinnä ollut vihannes . Siellä, missä ihminen 
on elänyt ekosysteemin osakkaana vielä 
viime sukupolviin asti, tämä tarve on säily
nyt kauimmin. Näin on ollut laita väinön
putken (Angelica archangelica) käytössä. 
On syytä olettaa, että se on nojannut jon
kun välttämättömän biologisen tarpeen 
tyydyttmiseen subarktisten lihalla ja kalal
la elävien kansojen keskuudessa. Sen käyt
tö o'n nimittäin ollut yleistä koko pohjoi
sessa Fennoskandiassa ja sen lisäksi Islan
nissa, Grönlannissa, Siperian pohjoisten 
kansojen, aleuttien ja eräiden intiaanien 
keskuudessa. Se on ollut aikoinaan Finn
markenin ainoa viljelyskasvi ja vielä tänä 
päivänä pureskelee Lapin poromies kesä
kuun alkupäivinä tämän kasvin mehevää 
vartta. Toisaalta sen vihanneskäyttö on 
vähentynyt ja korvautunut osuuskaupan 
etelästä tuomalla vihanneksena. Kuitenkin 
tämän kasvin erikoisluonteinen aromi, vi
tamiinipitoisuus, hyvä kivennäisainekoos
tumus ja ehkäpä jotkut tuntemattomatkin 
tekijät voivat puolustaa sen käytön palaut
tamista. Siihen on ainakin seuraavia perus
teita edellämainittujen ominaisuuksien li
säksi. Väinönputkea tuodaan maahan te
ollisuuden tarpeiksi. Kuitenkin on todettu; 
että sen aromit, jota varten sitä tuotetaan, 
ovat Lapissa kasvatettuina rikkaammat 
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Luonnonkasvien sisältämät ravintoaineet (g, mg/100 g tuoretta tuotetta) verrattuna kokojyvävehnäjauhon 
vastaaviin arvoihin 

puolukka 
mustikJ..a 
karpalo 
suomuurain 
vadelma 
pihlaja 
tyrni 

hcrkkutatti 
,roitatti 
keltavahvcro 
haaparous:Cu 
mesis icni 

hiili- pro-
hyd- teiini 
raatit 

2 0 
5 0 
2 0 
3 0 
3 0 

23 2 
8 2 

usva vesi C- tia-
vita- miini 
miini 
mg rr.g 

0,1 97 12 0,01 
0,2 94 22 0.02 
0,2 97 11 0,03 
0,1 97 63 0,06 
0, l 94 25 0,02 

72 98 
11,0 83 450 0,03 

ribo 
n, 
viin: 
mg 

0.02 
0,02 
0,02 
0,07 
0,05 

0,21 

0,2 90 
0,3 90 

0,06 0,30 
- 0.20 

0,4 90 0.03 0,20 
0,4 90 0,08 0,04 
0,7 90 

A- K Ca 
vita 
miini 
mg mg mg 

0 80 22 
0 110 19 
0 20 13 
1 170 16 
0 110 10 
3 330 41 

!30 42 

0 270 
0 
0 450 
0 260 
0 

Mg P Fe Cu Mn Zn F 

mg mg m.~ mg mg mg mg 

8 20 0,4 0.07 3,20 0,2 0,01 
9 20 0,7 0,08 3,30 0,3 0,01 
8 10 0,7 0.05 2,70 0,2 

29 40 0.7 0.08 1.40 0.6 0.01 
20 20 0.4 0.05 0,30 0,2 
24 40 0.9 0,09 1,60 0,3 0.03 
30 90 0,4 

50 0,8 0,20 0.20 1,1 0,02 

10 50 0,8 0,40 0.30 1,0 0,03 
12 50 0,5 0.20 U,20 0,8 0,03 

voikukan lehdet 
koivun lehdet 
r.okl.onen 

0,6 86 30 0,19 0,17 
55 

44 16 
110 53 

4 1 n.3 - s,so 
30 44 17.5 0.08 18.00 2,3 O,Ol 

0,7 80 175 0,20 0,15 2 370 330 18 51 14,7 0,15 1,70 0,9 o.os 

vehkan juurakkojauho 
raatteen juurakkojauho 
lumpeen juurakkojauho 
ulpukan juurakkojauho 

kesäkuun pettujauho 
syysku~n pettujauho 

islanninjäkäläjauho 

kokojyvävehnäjauho 

- mittausta ei ole tehty 

41 30 
40 5 
23 5 
41 6 

16 
13 

50 

1,1 0 
3,8 0 
1,0 0 
0,8 0 

6,2 0 
5,4 0 

2.~ 0 750 

0,10 
0,15 

70 12 2,1 14 0 0,15 

kuin Keski-Euroopasta tuoduissa. Sen vil
jelyksestä on jo alustavaa kokemusta. An
gelica on ainoa Lapin tuottama viljelyskas
vi! Se ei villinä edes kasva napapiirin etelä
puolella. Sillä on oma mahdollisuutensa, 
joka perustuu "Lapin kvaliteettiin." Sen 
vihanneskäytön palauttaminen on jo otet
tu Lapin alueella eräiden tarmokkaiden 
alan ammattimiesten ohjelmaan. 

Aika, joka pyrkii laajentamaan erilais
ten, Suomessa jopa ennestään varsin rajoi
tetusti käytettyjen tai ihan uusien kasvi
tuotteiden käyttöä, on oikea palauttamaan 
käyttöön etenkin ne, joiden käytöstä on 
vielä vanhan perinteen näyttöä. Täten pa
lautettaisiin samalla sen käyttö varsinaise
na luonnontuotteena jossakin tilanteessa 
ihmisen käytettäväksi. 

Loppukatsaus 

- 3600 390 280 a20 43.o uo 34.so 21.5 o.5u 
- 860 330 2!0 120 26.5 0,50 8,!0 2.6 
- 980 180 110 180 ,;.i 0.20 11,00 1,i 0.40 
- 3400 280 120 320 ••,O 0,20 15,GO 4,3 0, 10 

0.21 - 270 68 90 100 27.0 0,35 25.00 8.9 0.05 
0,38 - 400 100 150 120 5.7 •),2-1 29.00 i,9 0.15 

- 250 27 50 53.0 0,42 1,70 4.8 0,6;, 

0,/5 3 370 30 120 330 J.9 O.JO 4,80 3.1 0,06 

Suomen uusiutuvien luonnonvarojen käy
tön uudistamiseen. Sille on olemassa sopi
vaa asenteellista valmiutta. Se nojaa osaksi . 
uuteen ihmisen ja luonnon suhteen näke
mykseen. Se voi osaksi myös nojata tämän 
kansan menneisyyden arvostamiseen ja 
yleensä ihmisen ja sen asuttaman maan 
suhteeseen. Monessa tapauksessa tällä 
"paluulla" on voimakas modernin käy
tännön pyrkimyksen (teollisuuden ja kau
pan) tuki. Tiedollinen esivalmistelu, jonka 
MA TINE on suorittanut on erittäin hyvä 
perusta etenemiselle. Kaikki tämä aktivi
teetti voisi johtaa siihen, että valmiutemme 
kasvaa mm sellaisten erillisten tilanteitten 
varalta, joka saattaa suomalaisen yksilönä 
välittömään riippuvuussuhteeseen Suomen 
luonnon tarjoamista elämisen mahdolli
suuksista. 

Tuntuu kuin juuri nyt olisi oikea aika Piirrokset on tehnyt Heikki Aro. 

Eläkeneuvoja on 
lähellä, poiketkaa 

kysymään eläkeasioista! 

Esimerkiksi: mitä Teille merkitsevät kirjaimet TEL ja YEL? 
Kuinka suuri on vanhuuseläkkeenne tai mitä saisitte, jos tu
lisitte työkyvyttömäksi, tai mikä on perhe-eläketurvanne? 
Asiansa osaava eläkeneuvoja on jokaisessa Ilmarisen palve
lupisteessä - kaikissa Pohjolan, Sampo-Tarmon, Suomi
Salaman, Hämeen Vakuutuksen, Kauppiaitten Keskinäisen, 
Turvan, Uudenmaan Vakuutuksen ja Varman kottoreissa. 
Tulkaa juttelemaan tai soittakaa. 

Eerikinkatu 41, 00180 Helsinki 18, puh. 90-1841 
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Kansa taisteli - miehet kertovat 
on vankkaa luettavaa kansamme 
kovilta sotavuosilta 

~:~· 
• tositapahtumia 
• historiallista tietoa 
• kaskuja, huumoria 

LÄNNEN TEHTAAT OY 
MONEN TOIMEN TALO 

27820 Iso-Vimma 
(Säkylä) 

Kapteeni P V i h e r ä 

KANSAINVÄLISESTÄ TERRORISMISTA 

Johdanto 

Terrorismi on perusominaisuuksiltaan 
eräs niistä menetelmistä, joilla toisia ihmi
siä tai ihmisryhmiä pyritään saamaan 
käyttäytymään tai toimimaan tietyllä ta
valla. Terrorismi luo väkivallalla pelkoa 
tai kauhua ja pyrkii niillä saamaan koh
teen toimimaan halutulla tavalla. Terroris
missa väkivalta ei ole tavoite vaan väline 
tavoitteen savuttamiseksi. 

Nykyisen määritelmän mukaan terroris
mi on poliittisen valtataistelun väkivaltai
nen muoto, joka jakautuu kahteen osaan, 
valtioterrorismiin ja vallankumousterro
rismiin. Valtioterrorismia käyttävät järjes
täytyneet valtiokoneistot tukahduttaak
seen niitä uhkaavia voimia. Vallanku
mousterrorismia käyttävät yksityiset tai 
pienryhmät pyrkiessään muuttamaan yh
teiskunnan valtarakennetta tai hankkiak
seen jollekin alueelle valtiollisesti itsenäi
sen aseman. 

Arkikielessä terrorismin merkitys on 
laajentunut poliittisen merkityksen ulko
puolelle. Sillä tarkoitetaan varsin usein sel
vän rikollisuuden ulkopuolella olevia eri
asteisia väkivaltaisuuksia. 

Kansainvälisen politiikan monimutkai
suuksista johtuen ei ole toistaiseksi päästy 
yhteisymmärrkseen kansainväliestä terro
rismista. Perusongelmana on suhtautumi
nen terroristien tavoitteisiin. Väkivaltaisen 
teon suorittaja on eräiden mielestä terro
risti ja toisten mielestä vapaustaistelija. 

1 KANSAINVÄLISEN TERRORIS
MIN SYYT 

Latinalaisen Amerikan terrorismi 

Ensimmäisen kerran ilmeni nykyistä ter
rorismia 1960-luvulla Latinalaisessa Ame
rikassa. Siellä siitä on kehittnyt alueellises
ti omaleimainen toimintamuoto, josta 
ovat ottaneet oppia niin Lähi-Idän kuin 
Euroopan terroristijärjestöt. 

Latinalaisen Amerikan maiden yhteis
kuntarakenteessa on ominaisuuksia, jotka 
ovat edesauttaneet terrorismin kehittymis
tä. Useissa valtioissa on vallansiirto tapah
tunut monesti vallankumouksen kautta. 
Väkivallasta on tullut lähes hyväksytty po
liittinen ase. 

Kuubassa vuonna 1958 tapahtunut sissi
sotastrategiaan perustunut vallankumous 
antoi uuden toimintamallin muille Latina
laisen Amerikan vallankumouksellisille. 
Kuitenkaan se ei osoittautunut toiminta
kelpoiseksi muualla. Syntyneet kuubalais
malliset vallankumousliikkeet tukahdutet
tiin vuoteen 1967 mennessä. Epäonnistu
misen pääsyinä olivat sissisotaan tarvitta
van voiman sekä maaseutuväestön tuen 
puute. Vallankumoukselliset eivät kuiten
kaan luopuneet toiminnastaan, vaan siirsi
vät sen kaupunkeihin. Samalla muuttui 
heidän toimintatapansa. Sissisota muutet
tiin kaupunkimaisiin oloihin paremmin so
veltuvaksi kaupunkisissitoiminnaksi eli 
terrorismiksi. Kaupunkisissien lopullisena 
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päämääränä oli kansan tuella suoritettava 
vallankumous. Terroritoiminnalla oli kak
si tavoitetta. Toisaalta pyrittiin heikentä
mään hallituksen asemaa kohdistamalla 
terrori-iskut poliisia ja armeijaa vastaan. 
Toisaalta yritettiin pakottaa hallitus sellai
siin terrorismin vastatoimenpiteisiin, jotka 
aiheuttaisivat tavalliselle kansalaiselle sie
tämättömäksi koettavia rajoituksia ja siten 
pakottaisivat hallituksen vastaiseen toi
mintaan. 

Vapautussota terrorismi 

Maailman yli 1 500 kansallisuutta muo
dostavat vain 160 valtiota. Monet maatto
mat kansallisuudet ovat vaatimassa itsel
leen kansallista itsenäisyyttä. Nykyään ar
vioidaan olevan yli 200 kansallisuusliiket
tä, joista Euroopassa on noin 30. Suurin 
osa liikkeistä on ryhtynyt aseelliseen toi
mintaan päämääriensä hyväksi. Tässä toi
minnassaan vapautusliikkeet ovat useim
miten turvautuneet terrorin keinoihin, va
pautussotaterrorismiin. Kuitenkin valta
osa terrorismia käytettävistä liikkeistä toi
mii vain omassa maassaan kohdistaen tais
telunsa omaa isäntämaata vastaan. Vain 
harvat ovat ulottaneet terrorismin kan
sainväliseksi. 

Tunnetuin ja näkyvin kansainvälistä ter
rorismia aseenaan käyttänyt vapautusliike 
ovat olleet palestiinalaiset. He pyrkivät 
saamaan takaisin entiset asuinalueensa Is
raelin valtion alueelta. 

Vuonna 1967 käyty sota Israelin ja ym
päröivien arabivaltioiden kanssa merkitsi 
ratkaisevaa käännettä palestiinalaisten toi
minnassa. Sodan tulos oli arabimaille sekä 
sotilaallinen että moraalinen tappio. Israe
lin sotilaallinen kukistaminen näytti täysin 
ylivoimaiselta tehtävältä, arabimaiden voi
mavarat olivat osoittautuneet riittämättö
miksi. Taistelussa Israelia vastaan syntyi 
psykologinen tyhjiö, jonka palestiinalaiset 
täyttivät. Palestiinalaisista tuli arabivalto-
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jen ainoa ase Israelia vastaan ja he saavut
tivatkin huomattavan aseman Lähi-Idässä 
vuosien 1968 ja 1970 välisenä aikana. 

Palestiinalaiset pyrkivät vaikuttamaan 
arabivaltioiden tukena suoraan Israeliin. 
Aseelliset iskut suunnattiin sekä siviili- että 
sotilaskohteisiin. Palestiinalaisten mukaan 
terrorismin tarkoituksena oli muistuttaa 
maailmaa palestiinalaisten asiasta sekä 
osoittaa heidän tehokkuutensa. Kansain
väliseen toimintaan siirtyminen johtui 
myös israelilaisten tehokkaista turvalli
suustoimenpiteistä, jotka vaikeuttivat suo
ria iskuja. Kaikki palestiinalaisten suorit
tamat kansainväliset terroriteot vuosien 
1968 ja 1970 välillä kohdistuivat Euroo
passa olevia israelilaisia kohteita vastaan. 

Vuonna 1970 palestiinalaisten toiminta 
muutti luonnettaan, kun Jordania karkotti 
tai tuhosi alueellaan toimineet palestiina
laisjärjestöt. Toiminta suunnattiin kan
sainväliselle alueelle. Samaan aikaan oli 
käynnissä palestiinalaisjärjestöjen al Fata
hin ja PFLP:n välinen valtataistelu katto
järjestön PLO:n johdosta, johon liittyen 
näyttävillä teoilla pyrittiin esittämään jär
jestöjen voimaa. Terroritoiminta kiihtyi ja 
muuttui väkivaltaisemmaksi, kuten vuon
na 1972 tapahtuneet isku Munchenin 
olympiakisoihin sekä Lodin lentokentällä 
Israelissa suoritettu joukkomurha osoitta
vat. 

Lokakuun sodan 1973 tuloksena sai ara
bimaailma takaisin itseluottamustaan ja 
oppi käyttämään öljyasettaan. Se osoittau
tuikin paljon tehokkaammaksi Israelia 
vastaan kuin palestiinalaisten terrorismi, 
joten arabimaat vähensivät tukeaan pales
tiinalaisjärjestöille. PLO, jonka johtoon al 
Fatah oli noussut, sai kansainvälistä tun
nustusta vuonna 1974 sekä arabimaiden 
huippukokouksessa että Yhdistyneissä 
Kansakunnissa. Poliittisten vaikutusmah
dollisuuksien avauduttua luopui PLO kan
sainvälisestä terrorismista tuomiten sen sa
malla. PFLP erosi lopullisesti PLO:sta 
vuonna 1974 ja on jatkanut terrorismia 

omaksumansa ideologian mukaisesti pi
täen vihollisenaan Israelin lisäksi kaikkia 
kapitalistisia maita. 

Palestiinalaiset siirtyivät käyttämään 
kansainvälistä terrorismia tilanteessa, jos
sa ulkopuolelta tapahtuva suora toiminta 
Israelia vastaan ei tuottanut riittäviä tulok
sia. Kohteet valittiin siten, että niitä vas
taan toimimalla voitiin osoittaa näyttäväs
ti omaa voimaa varsinaisten tulosten jää
dessä vähemmän merkitykselliseksi. Pales
tiinalaiset ovat siis käyttäneet terrorismia 
eräänlaisena osoituksena jatkuvasti käyn
nissä olevasta taistelusta. Tätä osoittaa 
myöskin se, että terrorismista luovuttin 
poliittisten vaikutusmahdollisuuksien 
avauduttua. 

Vallankumousterrorismi 

Vallankumousterrorismi on uusin tulo
kas kansainvälisen terrorismin alueella. 
Sen syyt ovat 1960-luvulla länsimaissa val
linneessa uusvasemmistolaisliikkeessä. 
1960-luvulla tapahtui erityisesti opiskele
van nuorison keskuudessa vasemmistolais
sävyistä poliittista radikalisoitumista . Sen 
pohjana oli sekä aitoa idealismia, tyyty
mättömyyttä teollistuneen. yhteiskunnan 
vajavaisuuksiin että antimilitarismia. Ylei
sen kansainvälistymisen johdosta alettiin 
kiinnittää huomiota kehitysmaiden ongel
miin. Poliittisina oppi-isinä olivat muun 
muassa Marx, Lenin ja Mao. Liikehdintä 
huipentui vuonna 1968 tapahtuneisiin ra
juihin opiskelijalevottomuuksiin. Mellakat 
toimivat aktiivisen toimintahalun purkaus
tienä ja niiden jälkeen valtaosa nuorisosta 
sopeutui normaaliin yhteiskuntaan. Poliit
tinen aktiviteetti suunnattiin puolueiden 
kautta. Kuitenkin pieni osa levottomuuk
siin osallistuneista radikalisoitui edelleen 
ja siirtyi käyttämään poliittisena toiminta
keinonaan terrorismia. Näin tapahtui lä
hes samanaikaisesti Japanissa, Saksan 
Liittotasavallassa, Italiassa ja USA:ssa. 

Opiskelijanuorison keskuudessa tapah
tuneesta kehityksestä antaa kuvan amerik
kalaisen äärivasemmistolaisen opiskelija
järjestön SDS:n (Students for a Democra
tic Society) poliittisen kehittymisen vai
heet. 
1. Järjestyminen ja perustan luominen po

liittiselle toiminnalle. 
2. Pyrkimykset normaalein poliittisin kei

noin vaikuttaa yhteiskunnan kehityk
seen. Tässä ei onnistuttu. 

3. Siirtyminen poliittisesta osallistumises
ta yhteiskunnan vastustamiseen. Val
lankumouksellisten teorioiden omaksu
minen. 

4. Ensimmäinen vaihe kohti varsinaista 
yhteenotoa yhteiskunnan kanssa. Väki
valtaisten menettelytapojen omaksumi
nen. 

5. Vallankumouksellinen julistus. 
6. Järjestön hajoaminen terroristeihin ja 

ei-terroristeihin. Terrori-iskujen aloit
taminen. 

Edellä olevan perusteella on ratkaisevin 
vaihe kehityksessä terrorismiin ollut joko 
kuviteltu tai todellinen poliittisten vaiku
tusmahdollisuuksien puute. Tämän jäl
keen kehitys on kulkenut kohti yhä väki
valtaisempia vaikutuskeinoja ja lopputu
loksena on ollut vallankumouksellinen ter
rorismi. 

Italiassa syntyi vuoden 1968 jälkeen yh
teensä noin 200 terroristijärjestöä, joista 
huomattavimmaksi on noussut Brigade 
Rosso (Punaiset Prikaatit). Terrorismi on 
maassa noussut merkittäväksi sisäpoliitti
seksi tekijäksi, mutta italialaiset terroristit 
eivät ole toistaiseksi osallistuneet kansain
väliseen terrorismiin. Terrorismin saama 
menestys sekä kannatus maan epävakai
sessa sisäpoliittisessa ja taloudellisessa ti
lanteessa voidaankin katsoa olevan pää
syynä sen pysymiseen paikallisena. 

Saksan Liittotasavallassa nousi vuonna 
1968 esille Rote Armee Fraction -niminen 
terroristiryhmä. Sen toiminta oli aluksi 
paikallista, mutta jo vuonna 1970 oli jär-
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jestön jäsenillä yhteistoimintaa palestiina
laisten terroristien kanssa. Järjestön johta
jat ja osa jäsenistöä pidätettiin vuosien 
1972 ja 1974 välisenä aikana ja tästä johtu
va toimintamahdollisuuksien kaventumi
nen oli pääsyynä terrorismin kansainvälis
tymiseen. Tätä osoittaa järjestön ensim
mäinen kansainvälinen terroriteko, sillä se 
valtasi vuonna 1974 Tukholmassa olevan 
Saksan Liittotasavallan suurlähetystön 
vaatien vangittuina olevien tovereidensa 
vapauttamista. 

Japanissa irtosi vuonna 1969 vasemmis
tolaisesta opiskelijaliikkeestä JURA. Se on 
suorittanut terroritekonsa Japanin ulko
puolella, pääosin Lähi-Idässä. Järjestön 
siirtyminen kansainvälisen terrorismin alu
eelle johtuu ideologisista syistä, sillä jo 
vuonna 1970 heidän tarkoituksenaan oli 
perustaa maailman punainen armeija ja 
sen avulla luoda koko maailmaa käsittävä 
kommunistinen puolue. 

Johtopäätöksiä 

Kansainvälisen terrorismin perussyyt 
ovat yleensä olleet kansallisella tasolla. 
Terrorismi on otettu paikallisena käyttöön 

vallankumouksellisen sissisodan kau
punkisovellutuksena. Näin on tapahtu
nut vain Latinalaisen Amerikan poik
keukselliset piirteet omaavissa kaupun
geissa 
vapautuspyrkimyksissä muiden poliit
tisten ja toiminnallisten vaikutusmah
dollisuuksien puuttuessa 
sisäpoliittisena vaikutusmuotona sil
loin kun on katsottu poliittisen ideolo
gian edellyttämien muiden vaikutus
mahdollisisuuksien olevan riittämättö
miä. 

Terrorismin voidaan katsoa yleisesti ole
van tuloksena riittämättömäksi koetun po
liittisen toiminnan radikalisoitumisesta. 
Paikallinen terrorismi on muuttunut kan
sainväliseksi 
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tehokkaampien keinojen käyttöönotto
na silloin kun suora toiminta kohdetta 
vastaan on osoittautunut tuloksetto
maksi. Tähän liittyy myös osana julki
suuden hankkiminen omalle asialle 
terrorivastaisen toiminna pakottamana 
ideologisista syistä. 

2 KANSAINV ÅLISEN TERRORISMIN 
RAKENNE 

Terrorismin luonne 

Terrorismin luonnetta voidaan kuvata 
monella eri tavalla. Erään näkökohdan an
taa terroristien käsitykset itsestään. Tämä 
heijastuu eri järjestöille annetuissa nimis
sä. Tarkastelun kohteeksi on otettu kaikki
aan 97 järjestöä, jotka toiminnassaan ovat 
käyttäneet terrorismia. Kaikki käsiteltävi
nä olevat järjestöt eivät ole kuitenkan ulot
taneet toimintaansa kansainväliseksi. Jär
jestöjen nimistä voidaan todeta, että 

vapautus tai vapauttaminn (liberation) 
on 35 järjestön nimen osana 
sotilasterminologiaan viittaava määre, 
kuten armeija tai prikaati, kuuluu 27 
järjestön nimeen 
vallankumous tai vallankumoukselli
nen (revolution) on 18 järjestön nimen 
osana 
17 järjestöllä on nimessä kansaan viit
taava määritelmä (peoples, popular) 

- .10 järjestöllä on vasemmistolaisuuteen 
viittaava määre, kuten sosialistinen, 
vasemmisto, punainen tai kommunisti
nen. 

Ylläolevan perusteella voidaan todeta 
nykyisen terrorismin pyrkivän joko va
pauttamaan maa vieraan vallasta tai val
lankumoukseen. Sotilasterminologiaan 
viittaavat termit osoittavat terroristien kat
sovan olevansa aseellisessa taistelussa, so
dassa vastustajiensa kanssa. Samaan viit
taavat ne monet tapaukset, joissa terroris
tit vaativat vangittuina olevia tovereitaan 

kohdeltavan sotavankeina. Terroristien 
ideologisena yleispiirteenä on selvä ja 
useinkin varsin jyrkkä vasemmistolaisuus. 
Kuitenkin varsinaiset vasemmistoliikkeet 
ja -puolueet ovat varsin selvästi irtisanou
tuneet terrorismia käyttävistä järjestöistä. 
Puolueet eivät missään tapauksessa halua 
tulla leimatuksi terroristeiksi. 

Nykyistä terrorismia voidaan siis luon
nehtia vapauttamiseen tai vallankumouk
seen pyrkiväksi vasemmistoideologian 
omaavaksi aseelliseksi toiminnaksi. 

Yksityisen terroristin luonnekuvaan 
kuuluu osana luontainen taipumus väki
valtaan. Poliittiseen väkivaltaisuuteen tai
puvien lukumäärä on varsin vähäinen. R. 
Clutterbuckin mukaan Englannissa yli
opiston opiskelijoista 

yksi kymmenestä on valmis aktiiviseen 
protestointiin 
yksi sadasta kuuluu poliittisiin ääriai
neksiin 
yksi tuhannesta on valmis avustamaan 
terroriteoissa. 

Koko väestöstä noin joka miljoonas on 
valmis surmaamaan poliittisten päämää
rien hyväksi. 

Edellä esitetyt luvut täsmäävät pääpiir
tein terroristijärjestöjen vahvuuksien 
kanssa ja osoittavat varsinaisten terroris
tien vähäisen lukumäärän. 

Sosiaaliselta taustaltaan yli. kaksi kol
masosaa terroristeista kuuluu maansa kes
ki- tai yläluokkaan. Useimmisa tapauksis
sa terroristien vanhemmat ovat olleet joko 
virkamiehiä, diplomaatteja tai sotilaita. 
Koulusivistykseltään on valtaosa terroris
teista hyvin koulutettuja. Yli 50 OJo heistä 
on takanaan joko yliopistollinen lopputut
kinto tai opiskelu yliopistossa. 

Terroristien taustassa ei ole siis mitään 
sellaista tekijää, joka osoittaisi selvää ja 
reaalista syytä terrorismiin. Ainoaksi teki
jäksi jää terroristin luontainen taipumus 
väkivaltaan. Terrorismin laukaisijana toi
mivat väkivaltaiset poliittiset ideologiat, 
joilla toisaalta terroristi voi helpommin pe-

rustella väkivaltaista käyttäytymistään. 
Kuitenkin vapautusliikkeiden yhteydessä 
esiintyy edellisestä poikkeavia tapauksia. 
Terrorismi saattaa todella olla ainoa tapa, 
jolla itsenäisyyteen pyrkivä liike voi toi
mia. Toisaalta on todettava, että niinkin 
selvät tavoitteet ja motiivit omaavassa pa
lestiinalaisten vapautusliikkeessä vain 1 OJo 
pakolaisista on liittynyt erilaisiin ryhmitty
miin ja vain 0,2 OJo on osallistunut aseelli
seen toimintaan. 

Terroristin luonnekuvaan kuuluu osaria 
myös fanaattisuus. Hän uskoo ajamaansa 
asiaan ja on jopa valmis kuolemaan sen 
puolesta. Tämä on käynyt selvästi ilmi 
muun muassa japanilaisen terroristin itse
murhana Lodin lentokentällä vuonna 1972 
suoritetun iskun yhteydessä sekä länsisak
salaisen lentokoneen Somaliaan vuonna 
1977 kaapanneiden palestiinalaisterroris
tien vakaissa aikomuksissa räjäyttää itsen
sä kaapatun koneen mukana. 

Terroristijärjestöt 

Terroristit suorittavat tekonsa jonkin 
järjestön nimissä. Järjestöt ottavat vas
tuun teosta liittäen mukaan päämääriään 
selvittävän julkilausuman. Yksittäiset ter
roriteot, joihin ei liity mitään julistusta, 
ovat poikkeuksetta joko poliittiseen pako
laisuuteen pyrkivien, mielisairaiden tai 
varsinaisten rikollisten suorittamia. 

Terroristijärjestöjen rakenteesta on käy
tettävissä vain niukasti tietoja. Tämä on
kin luonnollista, sillä vastatoimenpiteitä 
välttääkseen he haluavat salata mahdolli
simman paljon omaa sisäistä toimintaan
sa. Tietojen keräämisen estämiseksi terro
ristit ylläpitävät järjestöissään erittäin 
tiukkaa kuria. Tämä on näkynyt muun 
muassa pettureiksi epäiltyjen jäsenten 
murhissa. Järjestöjä on rakenteeltaan kah
ta tyyppiä. Sotilaallisesti organisoitua py
ramidirakennetta ovat käyttäneet järjes-
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töt, joiden jäsenmäärä on ollut suhteelli
sen suuri. Tällaisia ovat olleet Latinalaisen 
Amerikan terroristijärjstöt sekä palestiina
laisten al Fatah. Yleisempi organisaatio
tyyppi on solurakenne, jota pienemmät 
terroristijärjestöt käyttävät. Siinä järjestö 
on jaettu muutaman jäsenen käsittäviin 
soluihin. Solut toimivat erillisinä. Turvalli
suussyistä vain yksi jäsen kustakin solusta 
on tietoinen muista, joihin hän pitää yh
teyttä. Varsinaiset terroristit elävät täysin 
eristettynä maan alla, he ovat päätoimisia 
terroristeja. 

Palestiinalaiset ovat kehittäneet poik
keuksellisen menettelyn järjestöjensä toi
mintaperiaatteissa. He ovat käyttäneet eri
tyisen julmissa tai kansainvälisiä selkkauk
sia aiheuttaneissa terroriteoissa ryhmiä, 
joiden toiminnasta ennen tai jälkeen ter
rori-iskujen ei ole kuultu mitään. Varsinai
set palestiinalaisjärjestöt ovat julkisesti 
kieltänet yhteytensä näihin ryhmittymiin, 
mutta niiden välillä on useasti todettu ole
van selvää yhteistyötä. Näiden kertakäyt
töjärjestöjen merkitys on siinä, että poliit
tisiin päämääriin pyrkivien palestiinalais
järjestöjen johtajat ovat voineet käyttää 
hyväkseen terrorismin tuloksia kuitenkaan 
itse leimautumatta julkisesti varsinaisiksi 
terroristeiksi. 

Muita toimintaedellytyksiä 

Terroristijärjestöt saavat jäsenensä vär
väyksen kautta. Päärrekrytointialueiksi 
ovat muodostuneet yliopistot. Niissä jou
tuvat uudet opiskelijat usein poliittiseen il
mapiiriin, joka on sekä radikaalinen että 
anarkistinen. Myötävaikuttajana on useas
sa tapauksessa myöskin opettajien poliitti
nen vasemmistolaisuus. Tästä johtuen on 
useasta yliopistosta tullut sopiva ympäris
tö uusien terroristien ideologiselle kasvatuk
selle. Tällaisia yliopistoja on muun muassa 
Länsi-Berliinissä, Frankfurtissa, Hampu
rissa, Heidelbergissä ja Roomassa. Pales-
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tiinalaisjärjestöt värväävät sekä koulutta
vat jäsenensä pakolaisleireillä. 

Terroristit kouluttavat uusia jäseniään 
joko omassa maassaan sijaitsevissa salai
sissa koulutuspaikoissa tai ulkomailla. 
Tärkeimmiksi terrorismin koulutuskes
kuksiksi ovat muodostuneet Lähi-Idässä 
olevat palestiinalaisten pakolaisleirit. Niis
sä on koulutettu ainakin länsisaksalaisia, 
japanilaisia ja irlantilaisia terroristeja. 
Koulutus on käsittänyt ainakin keveiden 
aseiden ja räjähdysaineiden käsittelyä sekä 
ideologista kasvatusta. Koska näiden kou
lutustapahtumiin on liittynyt aseiden 
käyttöä, on aivan ilmeistä, että kyseessä 
olevien maiden viranomaisten on täytynyt 
tavalla tai toisella hyväksyä tapahtunut 
koulutus. 

Terroristien käyttämät aseet on hankittu 
joko ostamalla, ryöstämällä poliisi- tai so
tilaskohteista tai terroristien keskinäisellä 
asevälityksellä. On myöskin aivan ilmeis
tä, että terroristeja tukeneet maat ovat luo
vuttaneet aseita heidän käyttöönsä. Selvin 
osoitus tästä on Roomassa vuonna 1973 
tapahtunut välikohtaus, jolloin palestiina
laisterroristit yrittivät ampua israelilaista 
liikennelentokonetta neuvostoliittolaisval
misteisella ilmatorjuntaohjuksella. Ohjuk
sia oli tuolloin Varsovan liiton ulkopuolel
la käytössä vain Egyptillä ja Syyrialla. Ter
roristijärjestöjen välistä yhteistoimintaa 

. aseiden välityksessä kuvaa muun muassa 
neuvostoliittolaisvalmisteisen kevyen sin
gon kulkeutuminen palestiinalaisilta 
IRA:lle. 

Lopuksi 

Kansainvälisellä terrorismilla ei ole mis
sään päästy ratkaisevasti vaikuttamaan 
niihin tavoitteisiin, joita järjestöillä on ol
lut. Yhdenkään maan vapautta ei ole han
kittu eikä yhtään vallankumousta ole to
teutettu kansainvälisen terrorismin kei
noin. Tähän ei ole niinkään syynä terrori-

iskujen epäonnistuminen. Niissä terroristit 
ovat onnistuneet. Amerikkalaisen tutkijan 
8. Jenkinsin mukaan terroristit ovat lähes 
aina saaneet teoillaan sen julkisuuden, mi
kä heidän osatavoitteenaan on ollut. Li
säksi he ovat onnistuneet pakenemaan ter
rori-iskun jälkeen keskimäärin kolmessa 
tapauksessa neljästä. Kuitenkin terroris
tien saama julkisuus on ollut negatiivista 
heidän varsinaisille päämäärilleen. Suori
tetut teot ovat olleet siinä määrin julmia ja 
niiden kohteet usein täysin sivullisia, että 
yleinen mielipide on muuttunut sekä terro
ristien että heidän ajamansa asian vastai
seksi. Nykyinen kansainvälinen terrorismi 
on jäänyt erilliseksi ja vailla tukea olevaksi 
ilmiöksi. 

Kuitenkin terrorismi tulee jatkumaan. 
Yksittäisten terroritekojen onnistuminen, 
niiden saama julkisuus sekä terroristien 
tekniikan yksityiskohtainen selvittely jul
kisissa tiedotusvälineissä ovat luoneet esi
merkkejä, joita varmasti tullaan käyttä
mään hyväksi. Kansainväliseen terroris
miin osallistuneet ovat edelleenkin aktiivi
sia. Terrorisminvastaisen toiminnan kehi
tyttyä he näyttävät tällä hetkellä olevan 
kauempana tavoitteistaan kuin toimintan
sa alussa, mutta on varsin epätodennäköis
tä, että he luopuvat kokonaan terrorismis
ta. He saattavat muuttaa · joko tavoittei
taan tai toimintamenetelmiään. Äärim
mäisenä kehityspiirteenä saattaa olla, että 
kansainvälinen terrorismi muuttuu am
mattilaisuudeksi, jolloin terroristit suorit-

tavat tekonsa kenen tahansa puolesta välit
tämättä niihin liittyvistä aatteellisista sei-
koista. • 
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Neste myy 
Suomessa suomalaisille 
jalostettuja öljytuotteita 
• Bensiinejä 
• Dieselpolttonesteitä 
• Polttoöljyjä 
• Lentopetrolia 
• Liuottimia 
sekä korkeinta kansain
välistä laatua edustavia 
Gulf-voiteluaineita 

NESTE 
Suomen kansallinen öljy-yhtiö 

Majuri Antti N u mm I ne n 

PIIRTEITÄ SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON 50-VUO
TIST AIP ALEEL TA 

Suomen Reserviupseeriliitto täyttää 17. 5. 
1981 viisikymmentä vuotta. Ne nuoret re
servin upseerit, jotka vapaussodan muisto
paraatin jälkeisenä päivänä vuonna 1931 
kokoontuivat Katajanokan Upseerikerhol
la perustamaan reserviupseerien järjestöä, 
tuskin saattoivat aavistaa, että siitä vuosi
kymmenien kuluessa kehittyisi laaja, val
takunnallinen maanpuolustusjärjestö. 
Seuraavassa eritellään lyhyesti suomalai
sen reserviupseerikunnan syntyä, valta
kunnallisen Reserviupseerikerhon ja Suo
men Reserviupseeriliiton perustamista se
kä Reserviupseeriliiton toimintaa viiden 
vuosikymmenen ajalta. 

1. Ensimmäiset suomalaiset reservinup
seerit 

Kun Venäjän keisarikunnassa siirryttiin 
yleiseen asevelvollisuuteen 1870-luvun 
alussa, tuli se ajankohtaiseksi myös Suo
men suuriruhtinaskunnassa. Vuonna 1878 
säädetyn asevelvollisuuslain mukaan yli
oppilaat tai vastaavan koulutuksen saaneet 
voivat pyrkiä palvelemaan vapaaehtoisina 
Suomen sotaväkeä. Saatuaan ylennyksen 
aliupseeriksi osa heistä sai komennuksen 
kadettikoulussa järjestetylle erikoiskurssil
le, reserviupseerikurssille. Yhteensä 179 re
serviupseeria valmistui vuosina 1884.....:. 
190 l tältä erikoiskurssilta. 

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä 
ja venäläistämisohjelman tultua julki syn
tyi jääkäriliike. Osa Jääkäripataljoona 
27:ssä palvelleista sai saksalaisen, sodan 
1 

kokemuksiin perustuneen reserviupseeri
koulutuksen. Kun vuoden 1917 kuluessa 
Suomen vapauttaminen tuli ajankohtai
seksi, ryhdyttiin kouluttamaan "upseerin
sijaisia", reserviupseereita, hallituksen 
joukkojen alempiin johtajatehtäviin. Näil
lä tilapäisillä reserviupseerikursseilla, Vim
pelin, Vöyrin ja Päämajan Reserviupseeri
kursseilla, olivat jääkärit kouluttajina. So
dan päätyttyä reserviupseereita koulutet
tiin saksalaisten johdolla Viipurin Upseeri
kokelaskurssilla ja Tykistökoulun reser
viupseerikursseilla. 

Reserviupseerikoulutus itsenäisessä Suo
messa joutui uuteen vaiheeseen, kun Ha
minassa 17. 5. 1920 alkoi ensimmäinen Re
serviupseerikoulun kurssi. Jääkärimajuri 
Taavetti Laatikaisen johtajakaudella re
serviupseerikoulutus vakinaistettiin ase
tuksella . Siten reserviupseerien määrä 
maassa alkoi kasvaa. Se muodosti välttä
mättömän edellytyksen reserviupseerien 
järjestäytymiselle. Haminan kurssilaisten 
kesken heräsikin jo vuonna 1923 ajatus re
serviupseerien yhdistyksen perustaisesta, 
mutta suunnitelma raukesi vielä silloin. 

2. Valtakunnallisen Reserviupseerikerhon 
perustaminen ja toiminta 

Syksyllä 1925 kapteeni Matti Alfthan, jo
ka oli käynyt'Viipurin Markovillan Upsee
rikokelaskurssin ja toiminut Reserviupsee
rikoulussa kouluttajana kursseilla 4. ja 5., 
kutsui luokseen entisiä joukkueeseensa 
kuuluneita reservinupseereita ja ilmoitti 
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Kadettikoulussa vuonna 1884 järjestetyn erikoiskurssin oppilaita. Kurssilla koulutettiin reserviup
seereita autonomisen Suomen sotaväelle. SA-kuva. 

heille, että tulisi perustaa reserviupseerien 
yhdistys. Silloisten nuorten reserviupsee
rien mielissä oli kypsynyt samanlainen 
ajatus jo kahden vuoden ajan. Siksi reser
viupseerien yhdistyksen perustamisko
kousta ryhdyttiin valmistelemaan. Matti 
Alfthan, joka oli toiminut Kadettikunnan 
puheenjohtajana muutaman vuoden ajan, 
laati yhdessä Jussi Turtolan kanssa yhdis
tyksen säännöt Kadettikunnan sääntöjen 
pohjalta. Alfthan lähetti pääkaupungin 
lehtiin ilmoituksen uuden yhdistyksen pe
rustamiskokouksesta, joka järjestettiin 3. 
12. 1925 Katajanokan Upseerikerholla. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi vänrik
ki, maisteri L. Arvi Poijärvi, joka valittiin 
myös valtakunnallisen Reserviupseeriker
hon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Re
serviupseerikerhon tarkoitusena oli 
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- reserviupseerien sotilaallisten taitojen 
kehittäminen, 

- aktiiviupseerien ja reserviupseerien yh
teistoiminnan kehittäminen, 

reserviupseerien merkityksestä tiedot
taminen ja 

- maanpuolustustahdon kohottaminen. 

Kerhon toimintamuotoina olivat ker
hoillat, esitelmätilaisuudet, retkeilyt varus
kuntiin ja ampumaharjoitukset. Kun Re
serviupseerikerhon jäsenet toimivat yleen
sä Upseerisuojeluskunnan jäseninä, vii
meksimainittu tuli pääasiassa vuodesta 
1928 huolehtimaan reserviupseerien soti
laskoulutuksesta. 

R E S E R Y U P S E E R I K E R H o T K E Y Ä Ä L ~ Ä 

$ELITE : 

- = VALTAKUNNALLINEN 
RESERVIUPSEERI KERHO 

~ = EDELLISEN PAIKAL
LI SOSASTO 

~ = PAIKALLISKERHO 

OULU 
1m 

0 ! !SALMI 
193.Q. 

0 KUOPIO 
192.9. 

0 

'1931 
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Helsingissä opiskelleet valtakunnallisen 
Reserviupseerikerhon jäsenet muuttivat -
opintojensa päätyttyä - eri puolille maata 
ja perustivat reserviupseerikerhoja myös 
Helsingin ulkopuolelle. Nämä kerhot oli
vat joko täysin itsenäisiä reserviupseeriker
hoja tai valtakunnallisen Reserviupseeri
kerhon paikallisosastoja. Vuoden 1931 ke
vääseen mennessä kerhoja toimi jo 15 
paikkakunnalla. 

3. Reserviupseeriliiton perustaminen ja 
toiminta 1930-luvulla 

Reserviupseerikerhojen • syntyminen eri 
puolille maata herätti ajatuksen niitä yh
distävän valtakunnallisen järjestön perus
tamisesta. Jo vuonna 1928 oli Haminan 
Reserviupeerikoulussa järjestetty neuvot
telukokous, jossa oli kaavailtu "Reser
viupseerien liiton" perustamista. Vuoden 
1931 keväällä asia tuli uudelleen esille. Sil
loinen Reserviupseerikerhon puheenjohta
ja, vänrikki N A Hilden oli sitä mieltä, että 
tuli perustaa valtakunnallinen, kiinteä jär
jestö, joka liittäisi yhteen ympäri maata 
hajallaan toimivat reserviupseeriyhdistyk
set. Valmisteluiden jälkeen kerhojen edus
tajat kutsuttiin 17. 5. 1931 Katajanokan 
Upseerikerholle perustamaan Suomen Re
serviupseeriliittoa. Liiton ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin vänrikki N A 
Hilden (Osara). Järjestyneiden reserviup
seerien määrä koko maassa oli tuolloin ai
noastaan vähän yli 400. Uuden vapaaeh
toisen maanpuolustusjärjestön toiminta 
alkoi siten todella vaatimattomissa puit
teissa. 

Reserviupseeriliiton säännöt noudatteli
vat lähes täysin valtakunnallisen Reser
viupseerikerhon sääntöjä. Liiton tarkoitus 
ja toimintamuodotkin olivat samat kuin · 
sen edeltäjällä. Liiton tarkoitusperät he
rättivät kiinnostusta nuorten reserviupsee
rien keskuudessa. Se voidaan todeta muun 
muassa siitä, että liiton jäsenmäärä oli en-
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Reserviupseeriliiton ilmoitus yhdistysrekisteriin 
4. 9. 1931. SA-kuva. 

nen talvisotaa jo yli 2 000 reserviupseeria 
ja kerhojen lukumäärä nousi lähes 50:een. 
Vaikka Reserviupseeriliitolla olikin aluksi 
hankauksia Suojeluskuntajärjestön kans
sa, liitto osoittautui elinvoimaiseksi maan
puolustusjärjestöksi jo ennen sotia. Kah
della tapahtumalla oli ratkaiseva merkitys 
liiton kehitykseen 1930-luvulla. Reserviup
seerilehti perustettiin vuonna 1933. Se 
muodosti tärkeän yhdyssiteen liiton joh
don ja jäsenistön välille. Lisäksi sen avulla 
liitto saattoi tiedottaa tarkoitusperänsä 
jsenistöä laajemmalle. Reserviupseerien 
kertausharjoitukset alkoivat 1930-luvun 
puolivälissä. Kertausharjoitusten yhtey
dessä Reserviupseeriliiton johto sai tilai-

suuden tiedottaa toiminnastaan harjoituk
siin saapuneille reserviupseereille. Toisaal
ta kertausharjoitukset paljastivat reser
viupseerien koulutuksessa tapahtuneet 
puutteet. Vapaaehtoisen järjestön työ re
serviupseerien sotilastaitojen kehittämi
seksi nähtiin puolustusvoimien johdon ta
holta arvokkaana. Siksi Reserviupseeriliit
to sai puolustusministeriöltä raha-avustus
takin. 

Reserviupseeriliitto teki 1930-luvun lo
pulla rakentavia aloitteita puolustusvoi
mien materiaalitilanteen kehittämiseksi, 
reserviupseerien ylentämisperusteiden 
muuttamiseksi ja reserviupseerien jatko
koulutuksen kehittämiseksi. Hyvään vauh
tiin päässeen reserviupseerien järjestötoi
minnan keskeytti kuitenkin talvisota. 
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4. Sotien aika 

Syksyyn 1939 mennessä oli itsenäisessä 
Suomessa saanut reserviupseerikoulutuk
sen suunnilleen 16 100 miestä. Talvisodan 
aikana oli reserviupseerien osuus koko up
seerikunnasta yli 80 prosenttia. Lähes 
kaikki eri,aselajien joukkueiden ja jaosten 
johtajat olivat reserviupseereita. Komppa
nianpäälliköistä 75 prosenttia ja patterin
pälliköistä 35 prosenttia oli niinikään re
serviupseereita. He vastasivat myös tär
keistä esikuntaupseerien tehtävistä. Meri
ja ilmavoimissa heidän sijoituksensa nou
dattelivat lähes täysin samoja periaatteita 
kuin maavoimissa. Reserviupseerien koh
dalla taistelutappiot olivat suhteellisesti 
suurimmat. Talvisodassa lähes 1 000 reser
vin luutnanttia ja vänrikkiä kaatui tai ka
tosi, mikä merkitsi yli 7 prosenttia reser
viupseerien kokonaismäärästä. Reserviup
seeritappiot talvisodassa olivat seuraavat: 

Kaatuneet Kadonneet Haav 

Luutnantit 178 14 192 
Vänrlkit 723 46 769 
Muut 9 2 11 

Yhteensä 910 62 972 

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että reser
viupseeristo selviytyi tehtävistään talviso
dassa odotettua paremmin. Sotamarsalkka 
C G Mannerheim esitti päiväkäskyssään 
14. 3. 1940 erityiskiitoksensa kenttäarmei
jan reserviupseereille: 

" ... tahdon erityisesti painottaa reser
viupseereiden uhrautuvaa uljuutta, hei
dän velvollisuudentuntoaan ja etevyyt
tä, millä he ovat täyttäneet tehtävää, 
joka ei alkuun ollut heidän." 

Marsalkan erityisenä huolenaiheena oli
vat olleet nimenomaan reserviupseerit en
nen sodan syttymistä. Sodan kestäessä hän 
kuitenkin saattoi todeta, että reserviupsee
rit kykenivät hoitamaan etulinjassa sellai-
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sia tehtäviä, joita hän oli tottunut pitä
mään aktiiviupseereille sopivina. Tähän 
perustui marsalkan päiväkäskyssä ilmaise
ma kiitos. 

Lyhyen välirauhan kauden jälkeen alkoi 
jatkosota. Tuon ajan kenttäarmeija oli 
tyypillinen reserviläisarmeija . Se näkyy 
erityisen hyvin seuraavasta otannan perus
teella saadusta reserviläsupseerien ja aktii
viupseerien suhteellisesta jakautumisesta 
rintamajoukoissa: 

Resups Aktups 

Taistelu tehtävissä 85,5 OJo 14,5 OJo 
Esikuntatehtävissä 84,0 OJo 16,0 0Jo 
Komentajia 3,0 OJo 97,0 OJo 
Komppanianpäälliköitä 71,0 OJo 29,0 OJo 
Joukkueenjohtajia 96,0 OJo 4,0 OJo 

Jatkosodan kuluessa reserviupseerien ja 
aktiiviupseerien taidollinen ero luonnolli
sestikin pieneni. Erityisesti todettakoon, 
että pitkäksi mudostuneen asemasodan ai
kana reserviupseerien taito ja suorituskyky 
joutui koetukselle . Liialliseksi tullut tutta
vallisuus rintamajoukoissa johti siihen, et
tä kurin ylläpito ja huolenpito miehistöstä 
jäi lähes kokonaan upseerien harteille. So
dan viimeisenä kesänä reserviupseerien 
johtamistaito joutui todelliseen tulikokee
seen. Yht'äkkiä oltiin keskellä suurtaiste
lua, jolloin johtajan oli saatava joukos
taan irti kaikki mahdollinen. Olennaista 
oli, että johtajat saivat pitkän asemasodan 
kauden jälkeen otteen joukoistaan ja ky
kenivät saattamaan kesän 1944 torjunta
taistelut voitolliseen päätökseen. Yhteensä 
49 reserviupseeria sai nimityksen 2. luokan 
mannerheim-ristin ritareiksi Suomen so
tien 1941-1945 aikana. Jo se, että reser
viupseerit saivat näistä kaikkein arvoste
tuimmista kunniamerkeistä joka neljän
nen, antaa kuvan heidän panoksestaan jat
kosodan ja Lapin sodan menestyksellisissä 
taisteluissa. 
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Reserviupseeriliiton toiminta talvisodan 
aikana oli luonnollisestikin lamassa. Mos
kovan rauhan jälkeen kenttäarmeijan ko
tiuttaminen alkoi keväällä 1940. Reser
viupseeriliiton ja sen jäsenyhdistysten toi
minta pääsi vähitellen käyntiin vasta kesäl
lä. Välirauhan aikana perustettiin 27 uutta 
reserviupseerikerhoa, ja liiton jäsenmäärä 
kohosi 10 000 reserviupseeriin. Talvisota 
herätti reserviupseerit tajuamaan järjestöl
lisen yhteenliittymisen merkityksen. Ke
väällä 1941 pidettiin Reserviupseeriliiton 
vuosikokous, joka edelleenkin valitsi liiton 
puheenjohtajaksi professori, kapteeni N 
A Osaran, joka sittemmin toimi Linkomie
hen hallituksen ministerinäkin. Tässä ko
kouksessa perustettiin liitolle valtuuskun
ta, jonka jäsenistä mainittakoon pääminis
teri J W Rangell, toimitusjohtaja J W 
Walden ja vuorineuvos V A Kotilainen. 
Nämä nimet jo osoittavat, että yhteiskun
nan johtaville paikoille oli noussut kansa
laisia, jotka olivat reserviupseereita. Toi
sin kuin talvisodan aikana Reserviupseeri
liitto toimi varsin aktiivisesti jatkosodan 
viimeisinä vuosina. Liiton huoltotyö, joka 
suunnattiin liiton invaliidijäseniin ja kaa
tuneitten reserviupseerien omaisiin, sai 
varsin mittavat puitteet. Liiton toiminta 
sodan takia opintonsa keskeyttäneiden re
serviupseereiden opintokysymyksen selvit
tämiseksi oli merkittävä. Lisäksi liitto otti 
kantaa hankalaksi muodostuneeseen palk
kakysymykseen, joka kehittyi sodan jatku
essa vaikeaksi mielialatekijäksi. Kaiken 
kaikkiaan Reserviupseeriliiton kannan
otoilla oli valtakunnallisissakin puitteissa 
painoa, koska se tunnustettiin reserviup
seerien järjestöksi, reserviupseerien, joi
den avainasema kenttäarmeijan riveissä 
tunnustettiin yleisesti. 

5. Reserviupseeriliiton toiminta sodanjäl
keisinä vuosina 

Sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

päättyi syyskuun alussa 1944 aselepoon. 
Välirauhansopimus allekirjoitettiin 19. 9. 
Tämän sopimuksen 21 . artiklan mukaan 
Suomi sitoutui heti hajoittamaan kaikki 
sen alueella toimivat "hitleriläismieliset" 
poliittiset ja sotilaalliset ja sotilaallisluon
toiset järjestöt. Suojelukuntajärjestön ja 
Suomen Aseveljien Liiton lakkauttamisten 
jälkeen pelättiin, että sama kohtalo tulisi 
myös Reserviupseeriliiton osalle. Liittou
tuneiden valvontakomissio suoritti tarkas
tuksen Reserviupseeriliiton toimistossa 15. 
5. 1944. Myöhemmin se ilmoitti Pääesi
kunnan yhteysosastolle, ettei sillä ole mi
tään huomauttamista Reserviupseeriliiton 
toiminnasta, eikä se niin ollen vaatinut lii
ton lakkauttamista. 

Keväällä 1945 pidetyssä Reserviupseeri
liiton vuosikokouksessa liiton sodanaikai
nen johto siirtyi sivuun ja teki tilaa "uusil
le kasvoille". Liiton uudeksi puheenjohta
jaksi tuli kapteeni Ilmo Ollinen. Liiton toi
minta keskittyi pääasiassa seuraaviin toi
mintamuotoihin: 

kaatuneiden reserviupseerien omaisten 
ja reserviupseeri-invalidien taloudelli
seen tukemiseen, 

- järjestön sisäiseen kehittämiseen ja sen 
jäsenpiirin laajentamisee~, 

urheilu- ja kilpailutoimintaan ja 

Reserviupseerilehden julkaisemiseen. 

Reserviupseeriliiton toiminta olikin so
tien jälkeen näkymätöntä. Tähän vaikutti 
eräiden kotimaisten piirien pyrkimykset 
lakkauttaa koko järjestö. Eräiden jännit
tävienkin vaiheiden jälkeen tällaiset suun
nitelmat kuitenkin kariutuivat pääasiassa 
tasavallan presidenttien C G Mannerhei
min ja J K Paasikiven vastustukseen. He 
nimittäin näkivät, että Reserviupseeriliitto 
oli sellainen valtakunnallisesti merkittävä 
ryhtitekijä, joka oli säilytettävä 1940-
luvun lopun epävarmoissa oloissa. Liitto 
puolestaan otti huomioon toiminnassaan 
sekä välirauhansopimuksen että Pariisin 
rauhansopimuksen sitä koskettavat mää
räykset, eikä antanut todellista aihetta lak
kauttamishankkeille. Vaikeuksista huoli
matta reserviupseerikerhojen lukumäärä 
edelleen kasvoi. Uusia toimintamuotoja
kin oli jo kehitteillä. 

Reervlupseeriliiton lähetystö tasavallan presidentti J K Paasikiven luona. SA-kuva. 
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6. Järjestötoimintaa ja uusia aloitteita 7. Nykypäivien Reserviupseeriliitto 
1950-luvulla 

Yleinen harrastus maanpuolustusta koh
taan alkoi herätä 1950-luvun alussa siitä 
lamaannustilasta, missli se oli ollut sotien 
jälkeen. Reserviupseeriliiton toiminnalle 
oli tunnusomaista järjestötoiminan moni
puolinen kehittäminen. Reserviupseerilii
ton uudeksi puheenjohtajaksi tuli majuri 
Lauri K J Tukiainen vuonna 1958 Ollisen 
jälkeen. Heidän johdollaan 1950-luvulla 
tehtiin eräitä merkittäviä uudistuksia, jois
ta mainittakoon piiriorganisaation perus
taminen vuonna 1952. Piiriorganisaatio 
tuli toimimaan välttämättömänä "välini
velenä" liiton johdon ja jäsenyhdistysten 
välissä. Reserviupseeripiirien lukumäärä 
nousi 1960-luvulla 20:een. Piireillä oli 
omat työelimensä ja toiminnanjohtajansa, 
joita ryhdyttiin liiton toimenpitein palk
kaamaan 1950-luvun lopulla. Piiriorgani
saatio tehosti huomattavasti liiton toimin
taa, mikä näkyi kerhojen luvun ja liiton jä
senmäärän voimakkaana kasvuna. 

Reserviupseeriliitto joutui 1950-luvun 
alussa taloudellisiin vaikeuksiin. Siksi lii
tolle perustettiin kannatusyhdistys kaptee
ni Matti Virkkusen ehdotuksesta. Tämä 
yhdistys, jonka nimi muutettiin myöhem
min Maanpuolustuksen tuki ry:ksi loi tar
mokkaalla työllään lujan taloudellisen 
pohjan Reserviupseeriliiton toiminnalle. 

Reserviupseerikoulu oli aloittanut toi
mintansa uudelleen vuonna 1948. Nuoret 
reserviupseerit liittyivät runsain joukon 
Reserviupseeriliittoon 1950-luvun alusta 
lähtien. Siten nuorten tullessa mukaan 
reippaaseen reserviupseeritoimintaan ta
pahtui myös verenvaihto liiton jäsenistös
sä. Nuorten reserviupseerien aktivoimisek
si erityisesti reserviläisurheilua kehitettiin 
majuri Aimo Raassinan johdolla. Kun 
Reserviupseeriliitto sai vuonna 1945 ampu
maluvan, tehosti ja monipuolisti se liiton 
toimintaa merkittävästi. 
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Reserviupseeriliiton toiminnan vaihtelut 
näkyivät erityisen selvästi kahden viimei
sen vuosikymmenen aikana. Jo 1950-
luvulla alkanut nousukausi kääntyi las
kuun 1970-luvun alussa. Uusi toiminnan 
nousu ilmeni jo vuonna 1973 jäsenmäärän 
kasvuna ja uusien toimintamuotojen käyt
töönotossa huolimatta siitä, että reserviup
seeriksi koulutettavien määrä pieneni sa
manaikaisesti. Reserviupseeriliiton jäsen
määrä oli suurimmillaan 1960-luvun lopul
la - vähän yli 30 000 reserviupseeria. Täl
lä hetkellä sen jäsenmäärä on 26 600 ja 
kerhojen lukumäärä on 338. 

Reserviupseeriliiton puheenjohtajana 
toimivat kahden viimeisen vuosikymme
nen aikana everstiluutnantti Aare Santa
vuori, kapteeni Antti Kolehmainen ja kap
teeni Erkki Haarla. Vuonna 1980 valittiin 
liiton uudeksi puheenjohtajaksi kapteeni 
Waldemar Bilhler. Liiton pääsihteerinä 
toimi 1960-luvulla everstiluutnantti Aimo 
Raassina ja vuodesta 1970 lähtien kapteeni 
Juhani Autti. 

Järjestötoiminnan kannalta merkittä
vimmäksi uudistukseksi muodostui uuden 
liittotason organisaation luominen 1960-
luvun lopulla. Se on edelleenkin voimassa. 
Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupsee
rien Liiton yhdistämiskysymystä tutki ns 
Seeven komitea 1970-luvun alussa. Loppu
tulokseksi tuli, että molempien liittojen 
päätoimintamuodot jaettiin seuraavasti: 

Turvallisuuspoliittinen toiminta: RUL 
Koulutustoiminta: RUL 
Tiedotustoiminta RAuL 
Urheilutoiminta RAuL 

Vuoden 1973 lopulta lähtien lähes kaik
ki Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliup
seerien Liiton tilaisuudet olivat eri tasoilla 
yhteisiä. 

1960-luvun alku antoi sysäyksen Reser
viupseeriliiton turvallisuuspoliittisen toi
minnan tehostamiselle. Silloin perustettiin 
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Partiokilpailu on eräs vaativimmista reserviupseerien kilpailumuodoista. Tarkkuusheitto käynnissä. 

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja diplomi-insinööri kapteeni Antti Kolehmainen puhumassa. Etu
rivissä keskellä puolustusvoimain komentaja, kenraali Lauri Sutela, hänestä oikealle jalkaväenken
raali Sakari Simelius, Reserviupseeriliiton ensimmäinen puheenjohtaja, professori N A Osara, vara
tuomari Lauri KJ Tukiainen ja kenraali KO Leinonen. 
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aatteellinen toimikunta, jonka jäseninä 
vuosien varrella olivat muun muassa pro
fessorit Vilho Niitemaa, Kyösti Julku ja 
Toivo Paloposki, maisteri Harri Holkeri ja 
" Simppa" Juntunen ja filosofian tohtori 
P Airas. Heidän johdollaan laadittiin lii
ton turvallisuuspoliittiset ohjelmat, joiden 
mukaan Reserviupseeriliitto antoi kaiken 
tukensa maan viralliselle turvallisuuspoli
tiikalle. Turvallisuuspoliittisen tietouden 
kehittämisestä kansalaisten keskuuteen 
liitto sai kiitokset 1970-luvulla ylimmältä 
valtion ja puolustusvoimien johdolta. Tur
vallisuuspoliittisen toiminnan muotoina 
olivat turvallisuuspolitiikan kurssit, panee
lit, kotiuttamisjuhlat ja ns varusmiesinfot. 

Pariisin rauhansopimuksen mukaan jär
jestelmällinen sotilaskoulutus on kiellettyä 
puolustusvoimien ulkopuolella. Siksi Re
servin Upseeri-lehdellä - myöhemmin 
"Reserviläinen" -lehdellä - oli tärkeä 
merkitys sotilaallisen tietouden lisääjänä 
reserviupseerien keskuudessa. 1960-luvun 
lopulla kehiteltiin maan parhaiden johta
mistaidon asiantuntijoiden kanssa johta
mistaidon koulutus, joka sai reserviupsee
rien keskuudessa suuren suosion. Yli 3 500 
reserviupseeria on saanut suunnilleen 70 
tunnin korkeatasoisen johtajakoulutuk
sen. 

Urheilutoiminnan suuri nousu jatkui ai
na 1960-luvun lopulle saakka. 1970 perus
tettiin Reserviläisurheiluliitto, joka tuli 

Upseerikokelas Jukka Honka, Reserviupseeri-
koulun 161. kurssin priimus saa kunniamlekan. 

vastaamaan sekä Reserviupseeriliiton että 
Reservin Aliupseerien Liiton urheilun or
ganisoinnista. Tärkeimmät kilpailulajit, 
joista jaettiin myös mestaruusmitalit olivat 
maasto-, talvi-, ampuma-, sotilaskolmiot
telu- ja ampumahiihtokilpailu. Viime vuo
sina Reserviläisurheiluliitto on vastannut 
myös kuntourheilutoiminnasta. Valtakun
nalliset jotokset ovat tulleet reserviupsee
rien keskuudessa hyvin suosituiksi. Pelas
tuspalvelutoiminta on liitetty viime aikoi
na reserviupseerikerhojen ohjelmaan. 

Jo 1930-luvulla Reserviupseeriliitto 
aloitti yhteistoiminnan muiden Pohjois
maiden reserviupseerijärjestöjen kanssa. 
Kanssakäyminen on tapahtunut pääasiassa 
urheilun merkeissä. Pohjoismaiset mesta
ruuskilpailut ja niiden yhteydessä reservi
läispäivät järjestetään vuosittain eri veljes
maissa. 

Reserviupseeriliiton yhteistoiminta puo
lustusvoimien kanssa on viimeisen vuosi
kymmenen aikana saanut jo vakiintuneet 
muodot. Hyvät suhteet puolustusvoimiin 
ovat ehdottomana edellytyksenä Reser
viupseeriliiton kehitykselle. Hyöty näistä 
yhteyksistä on toisaalta ollut molemmin
puolinen. Reserviupseeriliitto on tehnyt 
rakentavia aloitteita valtiojohdon suun
taan muun muassa puolustusvoimien ma
teriaaliseen kehittämiseen ja kertaushar
joitusten järjestelyihin liittyvissä kysymyk
sissä. 
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8. Lopuksi 

Tänä vuonna Reserviupseeriliitto täyt
tää 50 vuotta. Sen vapaaehtoinen toiminta 
maanpuolustuksen hyväksi jatkuu 1980-
luvulla edellä esitettyjen suuntaviivojen 
mukaisesti 

kansalaisten puolustustahdon ja 
- reserviupseerien maanpuolustuskuntoi

suuden kohottamiseksi sekä 
- maanpuolustusedellytysten parantami

seksi maassamme. 
Toiminnssaan Reserviupseeriliitto sei

soo vankasti puolustusvoimiemme takana 
sen toimintaa tukien tunnuslauseella: 

Ei ketään vastaan - kaikki Suomen 
puolesta. 

OKO-OSUUSPANKIT 
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Majuri Antti N u mm I ne n 

JALKA V ÄKIMUSEOHANKE 

Useita vuosia vireillä ollut jalkaväkimu
seohanke on toteutumisvaiheessa. Jalka
väkimuseo perustetaan vanhaan varuskun
takaupunkiin Mikkeliin. Museota varten 
on varattu tilat Suomen ensimmäisen ase
velvollisen sotaväen rakennushistoriallises
ti arvokkaista puukasarmeista, joilla on 
ikää jo 100 vuotta. Jalkaväkimuseohank
keen alullepanija ja toteuttaja on Jalka
väen Säätiö. Sen hallituksen alaisena eri 
toimikunnat vastaavat yhteistoiminnassa 
keskenään hankkeen toteutuksesta. Seu
raavassa esitellään lyhyesti jalkaväkimu
seohankkeen kehitystä ja nykyvaihetta. 

1. Piirteitä Mikkelistä varuskuntakaupun
kina 

Mikkelin valinta jalkaväkimuseon sijoitus
paikaksi johtuu monista syistä. Mikkeli on 
vanha varuskuntakaupunki ja päämaja
kaupunki. Jalkaväki on kautta aikojen liit
tynyt olennaisesti Savoon ja Mikkeliin. 
Nykyään Mikkeli on - kuten hyvin tie
dämme - kunniakkaan jalkaväkijoukko
osaston, Savon Prikaatin sijoituspaikka. 

Puuttumatta tarkemmin Mikkelin seu
dun esihistorialliselta ajalta alkaviin soti
lasperinteisiin, todettakoon, että jo Kustaa 

Mikkelin tarkk'ampujia harjoltukslsa 1800-luvun lopulla. Jalkaväkimuseo tulee sisältämään arvo
kasta museoaineistoa autonomisen Suomen sotaväen ajoilta. 
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Vaasan aikana ruuti paloi tänä seuduna. 
Mikkelin talonpojat luovuttivat salpietari
keittämöittensä tuotteet Viipurin ruutimyl
lyyn, ja alueen pyssysepät olivat yleisesti 
taitaviksi tunnettuja. Vuonna 1770 Ruot
sin kuningas Aadolf Fredrik allekirjoitti 
asiakirjan, jona Savon jääkärijoukko pe
rustettiin silloisen levottoman itärajan tur
vaksi. Myöhemmin Savon Prikaatiksi laa
jennetun joukon osittain uudenlaisen tak
tiikan mukaiset taidot olivat tarpeen vuon
na 1789 Porrassalmella, taistelussa, joka 
päättyi suomalaisten torjuntavoittoon. 

Haminan rauhan jälkeen suomalaiset 
vapautettiin sotaväen pidosta toistaiseksi. 
Vasta Krimin sota toi suomalaisen ruotu
väkijoukon Mikkeliin, mutta sen toiminta 
jäi lyhyeksi, koska engelsmannien pelättyä 
maihinnousua ei tapahtunutkaan suuri
ruhtinaskunnan rannikolle. Mikkelin ase
ma varuskuntakaupunkina joutui uuteen 
vaiheeseen vuonna 1878, jonoin Aleksan
teri II hyväksyi Suomen suuriruhtinaskun
nan valtiopäivien hyväksymän asevelvolli
suuslain. Mikkeliin sijoitettiin vakinaiseen 
väkeen kuluva 6. Tarkk'ampujapataljoo
na. Sen rauhanajan vahvuus oli 20 upsee
ria ja 530 aliupseeria ja miestä. Vuosina 
1881-1883 rakennettiin Mikkelin 
Tarkk'ampujapataljoonalle kasarmit kau
pungin sitä varten ilmaiseksi luovuttamalle 
tontille. Tänä alueella olevien viiden ra
kennuksen kunnostaminen jalkaväkimuse
oksi mahdollistaa samana ensimmäisen 
oman sotaväkemme kasarmialueen osan 
säilymisen. Mikkeli toimi vilkkaana soti
laskaupunkina aina vuoteen 1901 saakka, 
jonoin autonomisen Suomen sotaväki lak
kautettiin keisari Nikolai 11 :n anekirjoitta
mana laittomana asevelvollisuuslailla. 

Vapaussodan aikana, huhtikuussa 1918 
sijoittui Suomen armeijan Päämaja Mik
keliin. Kenraali C G Mannerheim johti 
Seurahuoneen tiloihin sijoitetusta esikun
nastaan itsenäisyystaistelun viimeiset ope
raatiot. Talvisotaa edeltäneinä kahtena 
vuosikymmenenä Mikkelissä oli sjoitettu-
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Piirros Mikkelin Tarkk'ampujapataljoonan ka
sarmeista (SA-kuva). 

na muun muassa seuraavat joukko-osastot 
ja esikunnat: Polkupyöräpataljoona 3, 
jonka nimi muutettiin myöhemmin Jääkä
ripataljoona 3:ksi, Kenttätykistörykmentti 
3, Ratsastava Patteri, Etelä-Suomen Kut
suntapiirin Esikunta, Mikkelin Suojelus
kuntapiirin Esikunta ja 3. Divisioonan Esi
kunta. 

Mikkeli varuskuntakaupunkina joutui 
uuteen vaiheeseen talvisodan alettua, kun 
sinne siirrettin ylipäällikön Päämaja. Jat
kosodan vuosina Mikkeli toimi kolmannen 
kerran päämajakaupunkina. Ylipäällikön 
työhuone sijaitsi Yläkansakoulun tiloissa 
ja hänen tunnettuna ruokailupaikkanaan 
oli Mikkelin klubi, missä marsalkan "ho
vi" ruokaili kuuluisan marskin pöydän 

ympärillä. Sotien jälkeen Mikkeliin sijoi
tettiin osia Jalkaväkirykmentti 7:stä, jon
ka nimi muutettiin vuonna 1952 6. Pri
kaatiksi. Vuonna 1957 sen nimi vahvistet
tiin Savon Prikaatiksi, jonka siirron jatku
essa Karkialammelle viimeiset Mikkelin 
kasarmialueen puukasarmit tyhjenivät 
1960-luvun lopuna. Mikkelin sotilaspiirin 
esikunta jäi edelleen jatkamaan vanhoja 
sotilasperinteitä varsinaisen kaupungin 
alueelle. 

2. Jalkaväkimuseohankkeen kehitys 

Ajatus jalkaväkimuseon aikaansaamisesta 
syntyi 1960-luvun lopuna, mutta se sai 
kiinteämmän muodon, kun Mikkelin lää
nin maakuntaliitto esitti 17. 9. 1971 kirjees
sään, että Jalkaväen Säätiö omalta osal
taan ryhtyisi toimenpiteisiin, että käytöstä 
vapautuneisiin Mikkelin vanhoihin kasar
mitiloihin sijoitettaisiin jalkaväkimuseo. 
Jalkaväen Säätiön hallitus käsitteli 18. 1. 
1971 kokouksessaan tehtyä aloitetta ja 
päätti, että asia otetaan esille seuraavassa 
vuosikokouksessa. Samana tiedetään, että 
Jalkaväen Säätiön mahdollisuudet osallis
tua taloudellisessa mielessä museon toi
mintaan olivat vähäiset. Säätiön hallitus 
ryhtyi kuitenkin suorittamaan asiassa 
alustavia valmisteluja ja yhteydenottoja. 
Puolustusministeriön kiinteistö- ja raken
nusosaston edustajat suhtautuivat varsin 
varauksellisesti yrityksen toteuttamismah
dollisuuksiin. Museotiloiksi tarkoitettujen 
rakennusten kunto oli heidän käsitystensä 
mukaan jo senainen, että niiden kunnosta
minen vaati suuria pääomia. Sotahistorial
lisen laitoksen johtaja, eversti Vilho Ter
vasmäki totesi lausunnossaan, että jalka
väkimuseohankkeessa tuli pyrkiä tiettyyn 
museolliseen kokonaisratkaisuun, jotta 
erilaiset intressit Mikkelin kaupungin, 
Suur-Savon ja Savon Prikaatin osalta voi
taisiin yhdistää. Jalkaväen Säätiön hallitus 
esitti omana kantanaan "Jalkaväen muse-
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ohankkeesta" vuosikokoukselle seuraa
vaa: 
1. Ajatus Mikkelin kasarmia)ueen käytös

tä museotarkoituksiin on kannatettava. 
2. Jalkaväen Säätiön tulee asettaa asian 

laajuuden takia erityinen toimikunta 
hanketta kehittelemään. 

3. Mikk~lin läänin maakuntaliitolle tulee 
selvittää siihen mennessä suoritetut toi
menpiteet ja kehottaa sitä pitämään asi
assa yhteyttä Mikkelin kaupungin ja 
sen alueen museoviranomaisiin. 

Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan kokouk
sessa 24. 3. 1972 asetettiinkin jalkaväki
museon jatkokäsittelyä varten toimikunta, 
johon kuuluivat puheenjohtajana johtaja 
A Virkkunen ja jäseninä kenraalimajuri 
Pentti Multanen, professori J Gallen ja 
majuri Ilkka Halonen. Toimikunta kään
tyi Museoviraston rakennushistorian osas
ton puoleen tiedustellen sen kantaa Mikke
lin kasarmialueen käytöstä. Lausunnos
saan rakennushistorian osasto totesi, että 
kasarmialue puistoineen säilytettäisiin ul
konaisesti alkuperäisessä asussaan, koska 
Mikkelin kasarmialue on asemakaavaltaan 
ja rakennuksiltaan parhaiten säilyneitä ka
sarmialueita maassamme. Museotoimi
kunta tutustui kasarmialueen tilaan ja otti 
yhteyttä rakennushallituksen pääjohtajaan 
H Sysimetsään. Näissä yhteydenotoissa 
selvisi, että taloudellisesti edullisinta olisi 
kunnostaa kaksi komppaniarakennusta 
museokäyttöön. Rakennushallitus piti 
mahdollisena, että kunnostettavat raken
nukset voitaisiin vuokrata museoyhteisöl
le, mikäli sellainen saataisiin syntymään. 
Keväällä 1976 järjestettin Mikkelissä mu
seohankkeesta kiinnostuneiden toimesta 
neuvottelukokous. Tämän kokouksen jäl
keen Jalkaväen Säätiön hallitus kääntyi 
kirjelmällä muun muassa Mikkelin kau
pungin, Mikkelin läänin Maakuntaliiton, 
Savon matkailun edistämisyhteisön ja Sa
von Prikaatin Killan puoleen ja ehdotti, et
tä viipymättä perustettaisiin ja rekisteröi-
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Panssarintuhoajia kesän 1944 rajujen vakautlamistaisteluiden ajalta lhantalassa. Jalkaväkimuseoon 
tulee myös Suomen sotia 1939-1945 esitlelevä näyttelytila. 

täisiin "Jalkaväen Säätiön ja Savon Pri
kaatin Museoyhdistys". Yhdistyksen tuli 
viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin edellä
mainittujen komppaniarakennusten saa
miseksi kunnostettuina yhdistyksen käyt
töön ja tarvittavan museoesineistön hank
kimiseksi ja keräämiseksi. Kirjelmän alle
kirjoittajina olivat Jalkaväen Säätiön hal
lituksen puheenjohtaja, eversti Sakari Ru
sama ja varapuheejohtaja, everstiluut
nantti Markku Salonen. 

Keväällä 1976 Mikkelin kaupunginhalli
tus, jonka kanta jalkaväkimuseohankke
seen oli ollut periaatteessa myönteinen, il
moitti yllättäen kielteisen kantansa hank
keeseen. Kaupungin asettama korkeakou
lutoimikunta oli jättänyt mietintönsä ope
tusministeriölle. Toimikunta esitti, että 
kauppakorkeakoululle, joka mahdollisesti 
perustettaisiin Mikkeliin varattaisiin ka-
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sarmialueelta museotarkoitukseen aiem
min kaavaillut rakennukset. Mikkelin kau
pungin viranomaisten kanssa käytäviä 
neuvotteluja varten perustettiin toimikun
ta, johon eversti Sakari Rusaman lisäksi 
kuuluivat everstiluutnantti Markku Salo
nen ja varatuomari P Linnavirta. Jalkavä
kimuseohanketta kehitettiin edelleen sa
malla kun neuvotteluja Mikkelin kaupun
gin viranomaisten kanssa käytiin. 

Keväällä 1976 järjestettiin Mikkelissä 
neuvottelukokous, johon osallistuivat Jal
kaväen Säätiön edustajien lisäksi asiasta 
kiinnostuneiden yhteisöjen, Savon Prikaa
tin ja Sotamuseon edustajat. Tämä neu
vottelukokous katsoi tarpeelliseksi kutsua 
kokoon toimikunnan, joka laatii suunni
telman museon tilan tarpeesta, ja esittää 
sen asianomaisille viranomaisille. 

Vauhtia museohankkeelle antoivat Mik
kelin Nuorkauppakamarin vuonna 1978 
järjestämät Mikkelin Markkinat ja niiden 
järjestämiseksi jo keväällä aloitetut val
mistelut. Jalkaväkimuseohankkeen tunne
tuksi tekemiseksi Mikkelin Nuorkauppa
kamari järjesti yhdessä paikallisten 
joukko-osastojen ja Sotamuseon kanssa 
jalkaväen perinteitä esittelevän näyttely
osaston markkinoiden yhteyteen. Mikke
lin Nuorkauppakamarin kokoonkutsuman 
jalkaväkimuseotoimikunnan puheenjohta
jana oli arkkitehti Timo Mattelmäki ja sih
teerinä kapteeni Jorma Korkeala. 

Kun kesällä 1978 hanke kauppakorkea
koulun aikaansaamiseksi Mikkelin kasar
mialueelle raukesi, saattoi Jalkaväen Sää
tiö ryhtyä ratkaiseviin toimenpiteisiin jal
kaväkimuseon aikaansaamiseksi. Kesä
kuussa 1978 Säätiön valtuuskunta kääntyi 
valtiovarainministeriö~ puoleen esittäen, 
että se luovuttaisi korvauksetta perustetta
van jalkaväkimuseon hallintaan Mikkelin 
kasarmialueelta rakennukset ja noin heh-

taarin suuruisen ulkonäyttelyalueen. Kun 
rakennushallituskin piti tarkoituksenmu
kaisena rakennusten luovuttamista jalka
väkimuseolle, teki valtiovarainministeriö 
14. 8. 1978 periaatepäätöksen neljän van
han puukasarmin ja entisen päävartiora
kennuksen ·; sekä niitä !J ympäröivän maa
alueen lut>vuttamisesta perustettavan mu
seon tarkoituksiin. 

Jalkaväen Säätiön hallituksen kokouk
sessa 8. 11. 1978 käsiteltiin museohanketta 
puheenjohtajan, eversti Sakari Rusaman 
laatiman muistion pohjalta. Tässä ko-· 
kouksessa tehtiin muun muassa seuraavat 
päätökset: 
1. Jalkaväen Säätiön alaiseksi muodoste

taan jalkaväkimuseon tutkimusvaltuus
kunta, johon valitaan edustajia eri kan
salaispiireistä. 

2. Varojen keräämiseksi asetetaan keräys
toimikunta ja valitaan päätoiminen ke
räyspäällikkö. 

3. Museohankkeen käytännön toteuttami
nen annetaan toteuttamistoimikunnal-

Mikkelin vanhalta kasarmlalueelta viisi rakennusta on varatlu Jalkaväkimuseon käytlöön. 
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le, joka jakautuu rakentamisjaostoon 
ja museojaostoon. Toteuttamistoimi
kunta toimii suoraan säätiön hallituk
sen alaisena. 

Samassa kokouksessa päätettiin valita 
ja palkata arkkitehti sekä keräyspäällikkö, 
jättää keräyslupa-anomus sisäasiainminis
teriölle, käynnistää vuokrasopimusneu
vottelut rakennushallituksen kanssa ja ot
taa yhteys Mikkelin piirirakennustoimis
ton päällikköön. Tämä Jalkaväen Säätiön 
hallituksen kokous oli museohankkeen 
kannalta ratkaiseva. 

Vuoden 1979 alussa Jalkaväen Säätiön 
hallitus kääntyi puolustusvoimain komen
tajan, kenraali Lauri Sutelan puoleen in
formoiden museohankkeesta ja pyytäen 
puolustusvoimien tukea hankkeelle. Puo
lustusvoimain komentaja ilmaisi tässä ti
laisuudessa myönteisen kantansa hank
keelle. 

3. Museohankkeen nykyvaihe 

3.1. Keräystoiminta 

Museohankkeen keräyspäälliköksi valit
tiin everstiluutnantti evp A O Haili. Hän 
aloitti 1. 1. 1979 toimintansa, mikä jatkui 
menestyksellisesti aina hänen lomamatkal
la sattuneeseen järkyttävään kuolemaansa 
asti. Hailin jälkeen keräyspäällikön tehtä
vistä vastaa eversti evp N Lappalainen. 

Keräyspäällikön tueksi perustettiin vuo
den l 979 alussa keräystoimikunta, johon 
kuuluivat seuraavat henkilöt: 

Teuvo Aura 
Puheenjohtaja 

Klaus Waris 
varapuheenjohtaja 

Erkki R Haarla 
Stig Hästö 
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Tapio Koski 
Timo Laatunen 
Yrjö Massa 
Pekka Oivio 
Sakari Rusama 
Pentti Somerto 
Niilo Hämäläinen 
Ermei Kanninen 
Gunnar Laatio 
Pekka Linnavirta 
Unto Matikainen 
Lauri Reunala 
Kalevi Sarva 

Sisäasiainministeriö myönsi 2. 1. 1979 
Jalkaväen Säätiölle keräysluvan, mitä 
myöhemmin jatkettiin kevääseen 1981 
saakka. Keräsytavoitteeksi asetettiin 2 
miljoonaa markkaa. Valtakunnallista 
keräystä varten maa jaettiin keräyspii
reihin, joissa valmistelut aloitettin ke
räystoimikuntien johdolla myös kevääl
lä 1979. Varsinaisen keräyksen suoritta
jina olivat jalkaväen veteraanit, reservi
läiset ja muut jalkaväkisotilaat. Keräyk
sen tavoitteeksi asetettiin keräyspiiriä 
kohden 50 000 markkaa. Keräyslistoja 
jaettiin 25. 5. 1979 mennessä yhteensä 
2 500 kappaletta. Keräystulokseksi en
simma1sen vuoden aikana saatiin 
666 434 markkaa. Keräyksen toisen vai
heen (huhtikuun 1980 alusta) todettiin 
syyskuussa 1980 tuottaneen 100 000 
markkaa. Tätä kirjoitettaessa keräystoi
minta edelleen jatkuu. 

3.2. Rakennustoiminta 

Arkkitehti Erkki Karvinen lupautui mu
seohankkeen arkkitehdiksi. Hän aloitti 
suunnittelutyön yhden rakennuksen sa
neeraamiseksi vuoden 1978 lopulla .. Ra
kennustoimikunnan kokoonpano muo
dostui seuraavaksi: 

- rakennusneuvos Risto Ruso (puheen
johtaja) 
rakennustarkastaja Aslak Aas 
arkkitehti Erkki Karvinen 
toimitusjohtaja Lauri Reunala 

- rakennusmestari Sauli Sinkko ja 
- arkkitehti Erkki Aho. 

Rakennustoimikunnan tuli suunnitella, 
johtaa ja valvoa museorakennusten ja 
käyttöön otettavien ulkoalueiden raken
teellinen kunnostaminen. 

Keväällä 1979 alkoivat rakennusmestari 
Sauli Sinkon johdolla museotarkoitukseen 
kaavailtujen rakennusten korjaustyöt. 
Vuoden lopulla saatiin rakennushallituk
sen myöntämin työllisyysvaroin vesikatot 
tukirakenteineen korjatuiksi. Syksyllä 
1980 allekirjoitettiin museorakennusten 
vuokrasopimus, jolla valtio vuokrasi Mik
kelin vanhalla kasarmialueella olevat neljä 
kasarmirakennusta ja päävartiorakennuk
sen perustettavaa museota varten. Sopi
musehtojen mukaan vuokra-aika päättyy 

31. 12. 2001. Rakennusten säilyttämiseksi 
välttämättömät ja muut peruskorjaus
luontoiset työt suorittaa valtio. Niistä töis
tä mainittakoon kasarmirakennus n:o 10 
ja päävartion osalta 

ulkovuorauksen korjaaminen ja osit
tain uusiminen, 
ulkoseinien lisäeristäminen ja sisäpin
tojen päällystäminen, 
yläpohjan ja alapohjan kantavien ra
kenteiden korjaaminen ja mahdollinen 
uusiminen, 
ulkopuolinen maalaus, 
sisäpuoliset lämpö-, vesi- ja viemäri
työt, 
sähköjohtojen asentaminen. 

Kasarmien n:o 11, 12 ja 13 osalta sopi
muksen mukaan valtio suorittaa peruskor
jauksen luonteiset työt. Valtioneuvosto te
ki 2. 10. 1980 päätöksen museorakennus
ten kunnostamisesta noin 2,5 miljoonalla 
markalla. Niin ollen Jalkaväen Säätiön 
kustannettaviksi keräystuotoilla jäävät 

Jalkaväkimuseo aloittaa toimintansa tässä rakennuksessa kunnostustöiden jälkeen. 
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vain rakennusten sisätyöt. Mikkelin kau
punki puolestaan on luvannut osallistua 
sähkö-, vesi-, lämpö- ja viemäröintijärjes
telyihin. 

3.3. Museotoimikunnan suunnitelmat 

Jalkaväkimuseon näyttelyn ja sen vaati
mien tilojen suunnittelua varten perustet
tiin museotoimikunta, jonka kokoonpano 
on seuraava 
- eversti I Halonen (puheejohtaja) 

eversti H Arovaara 
- eversti Vilho Tervasmäki 
- arkkitehti S Sallamaa 
- · maisteri M Palokangas 
- majuri K Salovaara 

majuri A Numminen 
inskapteeni J Haanterä 
kapteeni R Manni 
luutnantti Kurki. 

Ensimmäisessä kokouksessaan museo
toimikunta päätti muun muassa 

laatia suunnitelman jalkaväkimuseon 
tilan käytöstä, 

laatia kokonaissuunnitelman jalkavä
kimuseon näyttelyn rakentamiseksi, 
organisoida näyttelymateriaalin han
kinnan ja 
antaa ohjeet museoalan asiantuntijalle, 
joka huolehtii näyttelyn lopullisesta ra
kentamisesta. 

Saman kokouksen yhteydessä museotoi
mikunta perehtyi Mikkelin kasarmialueen 
tiloihin. Kevään 1980 kuluessa museotoi
mikunta laati kokonaissuunnitelman ra
kennusten käytöstä ja yksityiskohtaisen 
kaavailun rakennus n:o 10:n käytöstä mu
seon tiloina ensivaiheessa. Toimikunta lu
etteloi Savon Prikaatin hallussa olevan 
museomateriaalin ja jatjcoi sen hankkimis
ta puolustusvoimien varastoista. Syksyllä 
1980 museotoimikunta järjesti sotamuse
ossa informaatiotilaisuuden puolustusvoi
mien Pääesikunnan niiden osastojen ja 
toimistojen edustajille, jotka joutuvat te
kemisiin museomateriaalin kanssa. Hei
dän myötävaikutuksellaan pyritään näyt
telyaineisto kevään 1981 kuluessa saamaan 
mahdollisimman edustavaksi. Lisäksi toi-
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mikunta teki eräitä aloitteita toteuttamis
toimikunnalle rakennusten sisätilojen käy
töstä. 

Joulukuussa 1980 tehtiin sopimus mais
teri T Bergrothin kanssa näyttelytilojen 
yksityiskohtaisesta suunnittelutyöstä. Työ 
valmistuu vuoden 1981 alkupuolella. 

3.4. Tiedotustoiminta 

Varsinaisesti tiedotustoiminta laajalle ylei
sölle jalkaväkimuseohankkeesta aloitettiin 
keväällä 1979. Myös jalkaväen joukko
osastojen komentajille järjestettiin kevään 
1979 aikana informaatiotilaisuus jalkavä
kimuseon aikaansaamisesta. Pääsihteeri 
Juhani Autti vastasi keräysjulisteen han
kinnasta. Sen keskeisenä tekstinä oli "Tue 
jalkaväkimuseohanketta". Eri tiedotusvä
lineille jaettiin aineistoa ko hankkeesta 
maaliskuussa 1979. Erityinen tiedotustilai
suus keräyksen alkamisesta järjestettiin ra
vintola Palacessa 26. 4. 1979. Tässä tilai-

suudessa keräystoimikunnan puheejohtaja 
Teuvo Aura ja Jalkaväen Säätiön edusta
jat esittelivät tiedotusvälineiden edustajille 
jalkaväkimuseohanketta. Syksyllä 1980 lä
hetettiin tiedotusaineistoa valokuvineen 
keräyspiireille ja maanpuolustuslehdille. 

LOPUKSI 

Jalkaväkimuseohanke, joka on ollut vi
reillä jo yli kymmenen vuoden ajan, on 
lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Hankkeen 
edistymiselle on ollut ratkaisevan tärkeää 
- monia hankkeessa mukanaolleita unoh
tamatta - eräiden Jalkaväen Säätiön hal
lituksen avainhenkilöiden panos. Heidän 
toimintansa avulla muun muassa valtiova
rainministeriön ja rakennushallituksen 
myönteinen kanta saatiin hankkeelle. Se 
puolestaan mahdollistaa sen, että jalkavä
kimuseo, joka pitkään 1970-luvulla tuntui 
vain haaveelta, tulee avaamaan ovensa 
1980-luvun alussa. 

Varuskuntakaupunki 

MIKKELI 
Päämajakaupunki oivallisen sijaintinsa 
vuoksi 

Tänään virea Ja nopeasti kasvava teollisuus
kaupunki, jossa yrittämisen elementit ovat 
kohdallaan. 

Tule mukaan kasvuun. 
Yhteydet: kaupunginjohtaja Eero Tiensuu, 

elinkeinoasiamies Sune Lehkonen 
- Puh. 955-14 940 
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SOK 
URHEILU- JA 
VAPAA-AJAN 
TARVIKE
TEOLLISUUS 

MUOVITEKNO 

PAPERITUOTETEHDAS 

JUPITER
POLKUPYÖRÄTEHDAS 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

KAINUUN PRIKAATI 

Maavoimien rauhan ajan kehittämis
ohjelma MARO on monin tavoin sävyttä
nyt ja säädellyt prikaatin toimintaa kulu
neena kaksivuotiskautena. Vuosi 1979 oli 
alkuosaltaan täynnä suunnittelua ja val
misteluja muutokseen. Uuteen kokoon
panoon siirtyminen tapahtui kuten tiede
tään 1. 10. 1979. Huolellisesti valmisteltu
na uudistus koettiin prikaatissa yleisesti ot
taen mielekkäänä eikä suurtakaan muutos
vastarintaa esiintynyt. V 1980 kuluessa on 
uusittu kokoonpano pienten säätelyjen jäl
keen osoittanut toimivuutensa. Näin ollen 
prikaati jatkaa edelleen ponnekkaasti sille 
annettujen tehtävien suorittamista. 

Mainitun organisaatiomuutoksen meno
puolelle voidaan kirjata epämieluisimpana 
asiana Pioneerikomppanian siirtyminen 
Sodankylään. Pioneerien tarve olisi suuri. 
Erikoisjärjestelyin puute on ainakin osin 
kyetty korvaamaan. 

Prikaatin patteristossa yhdistettiin vies
ti- ja tiedustelupatterit. Uutena yksikkönä, 
säilyttäen patteriston osalta kolmijaon, pe
rustettiin patteriston reservialiupseerikou
lu. Ratkaisu on osoittautunut hyväksi. Pri
kaatin tiedustelukomppania, jossa saivat 
koulutuksensa talviurheilulajien urheilija
nuorukaiset, lakkautettiin. Komppania 
siirtyi perustetun Urheilukoulun yhtey-

TiedK:n (URhK) viimeiset varusmiehet kok A 
Kymäläinen ja alik P Rimpiläinen ovat poista
neet yksikkökilven ja urheilukoulutus siirtyy 
Urheilukoulun huoleksi 9. S. 1979. 

teen. Näin tapahtunut urheilijoiden keskit
täminen on koettu prikaatissa mielekkää
nä. 

Jalkaväen koulutuksen keskittämisen ja 
rationalisoinnin kannalta tärkein muutos 
oli I ja II Pataljoonan yhdistäminen Jää
käripataljoonaksi. 

Uudistuksen yhteydessä perustettu Ker
tausharjoituspataljoona, joka organisaa
tiokaaviossa näyttää hyvältä ratkaisulta, ei 
ole vielä täysin toimiva. Jatkossa on kui
tenkin lupa odottaa tämänkin pulman rat
keavan. 

Kokonaisuutena uudistus on koettu mie
lekkäänä. V 1980 on osoittanut myös sen, 
että uusi organisaatio toimii ja että prikaa
tin edellytykset niin varusmies- kuin ker
tausharjoituskoulutuksen osalta ovat rat-
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kaisevasti parantuneet. 
Syksyllä v 1979 prikaati sai uuden ko

mentajan. Uudeksi komentajaksi määrät
tiin Sotakorkeakoulun johtajan apulainen, 
eversti Arvo L a u r i . Tehtävien luovu
tus ja vastaanottokatselmus pidettiin 12. 
10. 1979. Tässä yhteydessä on syytä tode
ta, että kertomusvuosien aikana ovat kaik
ki prikaatin joukkoyksiköiden komentajat 
(vast) vaihtuneet. Patteriston osalta jopa 
kaksi kertaa. 

Tärkeimpiä tapahtumia vuosien 1979-
1980 aikana ovat luonnollisesti olleet lu
kuisat koulutus- ja ampumaleirit Lapin 
Rovajärven alueilla sekä jalkaväen osalta 
Kuhmon Vuosangan alueella. Lisäksi lu
kuisat johtamis- ja varuskuntasotaharjoi
tukset kuuluvat aina vuoden päätapahtu
miin. 

Ehkäpä tavallisesta arkielämästä täysin 
poikkeavana tapahtumana oli elokuussa 
1980 Ruotsin puolustusvoimien komenta
jan, kenraali Lennart L j u n g i n käyn-

ti kenraali Lauri S u t e l a n vieraana 
Kainuun Prikaatissa. Vieras seurueineen 
tutustui joukko-osastoomme, sen tiloihin 
ja koulutukseen sekä seurasi mielenkiin
nolla joukkueen taisteluammuntaa Kas
sunkurun ampumarata-alueella. 

Kainuun Prikaati ja sen eri yksiköt ovat 
edelleen kehittäneet yhteistoimintaansa 
Kainuun ja Ylä-Savon sekä eräitten Poh
jois-Karjalan alueen kuntien, omien ni
mikkokuntiensa, kanssa järjestämällä mm 
kesäkuun saapumiserän sotilasvalatilai
suudet vuorotellen eri kunnissa ja kutsu
malla varusmiesten omaisia "omaisten 
päiville" kunkin saapumiserän valatilai
suuteen liitttyen. 

Kilpaurheilu liittyy tänään voimakkaasti 
puolustusvoimien kenttään. Kainuun Pri
kaatissa annettava liikuntakoulutus mo
nissa eri muodoissaan on tärkeää koulutta
jien ja koulutettavien toimintakykyisyyden 
ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi. Sen li
säksi prikaatilla on tavoitteena menestyä 

"Herra eversti, luovutan Kainuun Prikaatin komentajan tehtävät." Vasemmalla luovuttaja ev M 
Alatalo. Oikealla vastaanottaja ev A Lauri. 
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vuosittain sotilasläänin ja puolustusvoi
mien eri mestaruuskilpailuissa sekä eri ko
tiratakilpailuissa. Tavoitteena on myös an
taa riittävän tason saavuttaneille urheili
joille mahdollisuus sotilaskoulutuksen 
ohessa sellaiseen keskeytymättömään val
mennukseen, ettei urheilullinen kehitys py
sähtyisi. 

Urheilullisesti vv 1979-1980 olivat Kai
nuun Prikaatille menestykselliset kaikilla 
rintamilla. Hyvää menestystä ovat täyden
täneet varusmiesten saavutukset eri siviili
kilpailuissa mm Sm-kilpailuissa, maa
otteluedustukset sekä monet henkilökoh
taiset ennätykset. 

KaiPr:n puolustusvoimien mestarit ja 
yleismestaruudet vv 1979-1980 

Ammunta 
- vm rk-amm 10 + 10 ls 
1. jääk A V a n h a l a 
- vm rk-amm 3x5 ls 

joukkuekilpailu 
1. KaiPr 

Yleisurheilu 
- 100 m ja 200 m:n aitajuoksu 
1. kers J H a s s i 
- kuulantyöntö 
1. alik J H i e t a l a 
- 4x100 m:n viestij 
1. KaiPr 
- yleismestaruus 
1. KaiPr 
- 100m 
1. alik J A n i a s 

Sot 3-ottelu ja uinti 
- 4x100 m sekauinti 
1. KaiPr 
- sot 3-ottelu 
1. alik R T ö r m ä 
- sot 3-ottelun yleismestaruus 
1. KaiPr 
- lOOmpu yl 
1. alik J H e p o - o j a 
- lOOmsuyl 

1. alikJ Hepo-oja 
- 400mvuyl 
1. alik J H e p o - o j a 
- uinnin yleismestaruus 
1. KaiPr 

Hiihto 
- vm 15kmmh 
1. kers K H ä r k ö n e n 
- vm 3xl0 km viestih 
l. KaiPr 

Kainuun Prikaatissa on omaksuttu 
myönteinen suhtautuminen kilpaurhei
luun. On nähty kilpaurheilun kuuluvan 
terveenä muotona fyysisen kunnon kasvat
tamistyöhön. Osaltaan myönteinen kanta 
on nähty velvollisuutena jatkaa sitä työtä, 
mitä nuorten hyväksi on tehty ennen va
rusmiesaikaa. 

Jv-säätiön mitalilla on palkittu seuraa
vat varusmiehet: 

1/78 saapumiserä 
- korpr Mauno Ilmari R o n k a i n e n 
- kers Kai Antero N y m a n 
- upskok Olli Matti T a s k i n e n 

Il/78 saapumiserä 
- jääk Antti Pekka V a i n i o 
- ·kers Asko Kalervo M i k k o n e n 
- upskok Timo Hannu R a u h a n -

mäki 

III/78 saapumiserä 
- korpr Heino Veli I s o n i e m i 
- kersEsaMatti Klemetti 
- upskok Timo Juhani P i t k ä n e n 

V79 saapumiserä 
- korpr Vesa Pekka E r k k i l ä 
- kers Markku Kalervo P i e t i k ä i -

nen 
- upskok Hannu G r ö h n 
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ll/79 saapumiserä 
- jääk Rauno R e p o 

kers Pertti H a a k s 1 u o t o 
- upskok Markku Päiviö T e r v o 

Ill/79 saapumiserä 
korpr Pekka Olavi R ä i s ä n e n 
kers Timo Juhani L e s k i n e n 
upskok Pekka Juhai T e e 1 a h t i 

1/80 saapumiserä 
korpr Pekka Juhani P i e t i ä i n e n 
kers Pasi Tapani J u u t i 
upskok Jukka Väinämö A n t t i 1 a 

ISKUN KONTTORIKALUSTEIDEN 
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OIKEA ERGONOMIA 
tuottaa 
tehokkaita 
työtunteja 

ISKU ISKU 

TARJOUSMYYNTI : •vMkJonkolu 19, PL40. 15211 Lahti 21, 
puh. 918-43 811, Helsinki Elelö-Esplonodi 20, puh. 647 202, 
Jyvöskylö Asemokotu 7. Kouvola Kivimiehenkotu 4, Kuopio 
Kellolohdenlie 6. Oulu Tokofyötynoukio 4, Pori Vohokolu 5. 

0 1'\ / Tampere ltsenöisyydenkotu 4, Turku Sotokunnontie 162, 
1 Y jo muut Iskun mwmölöl kautto maan. 

KARJALAN PRIKAATI 

Kulunut kaksivuotiskausi on Karjalan 
Prikaatin osalta ollut suurten muutosten, 
mutta myös tehokkaan koulutuksen ja 
loistavien urheilusaavutusten aikaa. Muu
toksia aiheuttivat lähinnä MARO-organi
saatiouudistus sekä prikaatin johdon vaih
tuminen. 

Prikaatiin muodostettiin kolme perus
yksikköä käsittävä Jääkäripataljoona ja 
Kertausharjoituspataljoonan esikunta. 
Erillisyksiköt tulivat esikuntapäällikön 
alaisiksi. 

Prikaain koko johto komentajasta Re
servialiupseerikoulun johtajaan on vaihtu
nut katsauskauden aikana. 

Eversti Pertti K i I k k i otti 3. 12. 
1979 vastaan prikaatin komentajan tehtä
vät eversti Lauri A u t i 1 t a . 

Valkealan varuskunnan rakentaminen 
on jatkunut suunnitelmien mukaan. Val
kealan uusi ajanmukainen korjaamo aloit
ti toimintansa 1. 8. 1978. Esikuntaraken
nus otettiin käyttöön heinäkuussa 1979. 
Varuskuntakerho valmistui kesäkuussa 
1980. Samana vuonna alkoivat varuskun
tasairaalan rakennustyöt. 

Prikaatin saavuttamista hyvistä koulu
tustuloksista ovat osoituksena muun mu
assa selvästi parantuneet tulokset sotilas
läänin koulutustasokilpailuissa sekä pri
kaatin joukkueiden voitot sotilasläänin 
panssarintorjunta- ja kranaatinheitinlei
reillä järjestetyissä kilpailuissa. 

Peruskoulutuskauden ja joukkoharjoi
tuskauden koulutustulosten toteamiseksi 

"Kaartin kouluttaja" v 1980 yliv Jorma Toh
mo takanaan Kouvolassa Vekaranjärvelle siir
retty JR 8:n patsas. 

entistä paremmin otettiin käyttöön "Kaar
tilaisen taitokilpailu" ja "Kaartilaisen 
kunto kilpailu". 

Prikaatissa kilpailtiin v 1980 ensi kertaa 
kouluttajahenkilökunnan keskuudessa 
vuosittain kilpailtavasta palkinnosta. Pri
kaatin komentaja luovutti 6. 5. 1980 edelli
sen toimintavuoden parhaaksi osoittautu
neelle "Kaartin kouluttajalle" ylivääpeli 
Jorma T o h m o 1 1 e kiertopalkintona 
käytettävän, omistuslaatalla varustetun 
kelohonkaisen kilven sekä henkilökohtai
sena palkintona Väinö Linnan kirjan Tun
tematon sotilas, johon akateemikko itse 
on kirjoittanut omistuskirjoituksen. 

Varuskuntaan suuntautuva vierailutoi
minta on edelleen jatkunut vilkkaana. 

Puolustusministeri Lasse Ä i k ä s tu-

157 



Sotilasasiamiehillä perheineen on aina Vekaralla hauskaa. 

tustui Valkealan varuskuntaan 23. 1. 1980. 
Karjalan Prikaatin perinteisiin liittyvä 

tärkeä tapahtuma oli perinnejoukko-osas
ton, JR 8:n patsaan, "Ukon paaden" siir
to Kouvolasta Vekaranjärvelle. Patsaan 
luovutti JR 8:n perinnetoimikunnan nimis
sä varatuomari, kapteeni res Timo K a r -
h u n e n prikaatin vuosipäiväjuhlalli
suuksien yhteydessä 6. 5. 1980. 

Puolustusvoimien talvimestaruuskilpai
lujen järjestäminen on edelleen ollut pri
kaatin vastuulla. 

Kaakkois-Suomen Sotilasläänin mesta
ruuskilpailuihin on prikaati osallistunut 
hyvällä menestyksellä sekä yksilö- että 
joukkuelajeissa. 

Tammikuussa 1980 prikaatin joukkue 
voitti arvostetun sotilasläänin kilpailun, 
OL TERMANNI-hiihdon. 

Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa 
Karjalan Prikaati ylti mm seuraaviin saa-
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vutuksiin: 
- hiihtokilpailuissa oli maastohiihdon 

yleisessä sarjassa teknikkoluutnantti Joh
nny H a m s t r ö m toinen. 

Varusmiesten 3 x 10 km:n viestinhiih
dossa oli prikaatin joukkue toisena. 

Partiokilpailussa oli prikaatin partio 
neljäs. 

Prikaati oli yleismestaruuspisteissä kah
deksas. 

:_ Ampumamestaruuskilpailut Säkyläs
sä ovat ennenkin olleet joukkueemme juh
laa ja niin myös vuonna 1980. Varusmies
ten ampumajoukkue saavutti joukkueena 
rk 10 + 10 ls ensimmäisen sijan ja rk 3 x 5 
ls toisen sijan. Yhteispisteiden perusteella 
oli arvostettu Parolan Kilpi prikaatin hal
lussa. Joukkueeseen kuuluivat alikersa~tti 
Hannu V a 1 k o n e n , alikersantti 
Tom Nykänen, jääkäri Raine 
V i e r t o ja jääkäri Jari K o 1 k k a . 

Kaartin loistavien urheilusuoritusten satoa luovutetaan komentajalle. 

Varusmiesten ampumavalmentaja vää
peli Tapio V i i t a n e n oli rk 10 + 10 ls 
kuudes. · 

Koko joukkue oli yleismestaruuspisteis
sä kahdeksas. 

- Maastojuqksun joukkuekilpailuissa 
oli joukkue toisena. 

- Suunnistuskilpailuissa nousi partiom
me luutnantti Kimmo H a k a n e n , 
vääpeli Tapio V i i t a n e n , alikersant
ti Jouni M a r k k u , jääkäri Ari 
P a r v i a i n e n toiseksi hyvän ammun
nan ja käsikranaatinheiton ansiosta. 

Yleismestaruuspisteissä oli prikaati kol
mas. 

Toisen kerran puolustusvoimien kilpai
lutoiminnan historiassa ovat seuraavat ar
vostetut kiertopalkinnot yhtäaikaa saman 
joukko-osaston palkintokaapissa: Parolan 
Kilpi, jalkaväenkenraali Y Keinosen pal
kinto, presidentti P E Svinhufvudin pal-

kinto, presidentti K Kallion palkinto. 
Jalkaväen Säätiön mitalit on vv 1978-

1980 jaettu seuraaville Karjalan Prikaatin 
varusmiehille: 

1/78 saapumiserä 
- korpr Seppo A v i k a i n e n 
- upskok Osmo Yrjö B o 1 a n d e r 
- kers Petsi Paavali H u o t a r i 

II/78 saapumiserä 
- jääk Juha A 1 p p i 
- upskok Heikki Ilmari M e r i m a 
- alik Timo Juhani T a 1 k a 

IIl/78 saapumiserä 
- korpr Pekka H a s s e 1 
- upskok Kai Ensi K a u p p i 
- kersTimoOlavi Simo 1 a 
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1/79 saapumiserä 
- upskok Juha T Kupari ne n 
- kers Eero O H a k a 1 a 

11/79 saapumiserä 
- korpr Jouko Tapani J ä ä s k e 1 ä i -

nen 
upskok Timo Mikael P i e t i 1 ä 

- kers Hannu Lennart R a j a 1 a 

III/79 saapumiserä 
- korpr Pentti Tapio H a a p a n i e -

mi 
- upskok JariJ K o 11 a n t i 
- kers Juha-Pekka O k s a ne n 

1/80 saapumiserä 
- korpr Jukka Ensi Ravan t t i 
- upskok Kari J V a 1 k a m a 
- kers Tapio M M i e t t i n e n 

Myllykoski Oy 
46800 Myllykoski 
Puh. 951-56 421 
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NYLANDS BRIGAD 

Kännetecken för åren 1979-80 har varit 
organisationsförändringar, kommendörs
sbyten, effektiv utbildning som trots det 
försämrade personalläget gett goda resul
tat, stora framgångar i militärlänets och 
försvarsmaktens mösterskap. Debatten i 
den finlands-svenska pressen om Nylands 
Brigad som enda svenskspråkiga truppför
band har i olika repriser gått het. 

MARO som trädde i kraft år 1979 föror
sakade stora förändringar i l3rigadens or
ganisation. 

Signal- och Pionärkompaniet samt ett 
batteri i Sektionen upphörde. Stabskom
paniet ombildades tili ett Underhållskom
pani och 3. Jägarkompaniet tili ett Trans
portkompani. 

Minskningen av enheterna innebär bl.a. 
att pionärspecialutbildningen upphört i 
praktiken och att signalutbildningen som 
nu ges i Granatkastarkompaniet kraftigt 
reducerats. Utvecklingen i detta hänseende 
kan inte ses som enbart positiv. 

Nylands Brigads Jägarbataljon som i 
dag består av en liten stab, två jägarkom
panier, ett granatkastarkompani och ett 
pansarvärnskompani har däremot ur ut
bildningssynpunkt en nära idealisk sam
mansättning. 

Den 18.1.1980 Öl'erlämnade Öl'erste Keijo Tuominen, efter dry&t tre års kommendörsskap. Nylands 
Brlgad åt Öl'erstelöjtnant Hans Chrlstensen. Önrste Tuominen ble" Hul'udstabens kommandochef. 
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"Försvarsmakten behöver Nylands Bri
gad och Nylands Brigad behöver svensk
språkiga pojkar", konstaterade den nya 
kommendören i en kommentar angående 
brigadens ställning som landets enda 
svenskspråkiga truppförband - "Briga
den är en viktig del av det finlandssvenska 
kulturarvet och vi försöker värna detta arv 
så väl som möjligt här i Dragsvik." 

Ä ven andra betydande personalförän
dringar har skett. Överstelöjtnant Raimo 
Jokinen blev utnämnd tili byråchef i för
svarsministeriet och överlämnade Jägarba
taljonen åt major Olof Engström den 18. 
8. 79. Reservunderofficersskolan fick den 
1. 8. 1979 en ny chef då major Lars Sten
ström emottag uppgifterna av kapten Ris
to Lindgren som den 18. 6. 1980 emottog 
sektionskommendörens uppgifter av ma
jor SB Ulfsson. 

Under den gångna perioden har briga
den haft många prominenta besök vilka in
leddes med de nordiska Militäridrottsorga
nisationernas koordinerande möte i Briga
den i januari 1979. 

Den 12 februari besökte Sveriges för
svarsminister Lars de Geer Nylands Bri
gad. Finlanfs försvarsminister Taisto Täh
kämaa, militärattachen i Sverige, överste 
Niilo Kohonen, försvarsministeriets kans
lichef, generallöjtnant Kai Sarmanne och 
generalmajor R W Stewen hörde tili dem 
som beledsagade de svenska gästerna tili 
Dragsvik. På platsen fanns också 
länskommendören generallöjtnant Jukka 
Pajula. 

Försvarsmaktens flaggfest och rikspa
rad hölls för första gången i fredstid i 
Hangö den 4. 6. Nylands Brigad deltog i 
sin helhet i paraden. 

I maj 1979 var befäl och beväringar på 
ett mycket exceptionellt uppdrag, nämli
gen på oljesanering i den åländska skärgår
den. Stora mängder olja hade nämligen 
drivit i land längs kusterna och situationen 
fordrade ett snabbt ingripande. 

Den 2 oktober besöktes garnisonen av 
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justitieombudsmanen Jorma S Aalto till
sammans med Sveriges JO för militärären
den Karl-Erik Julin. Justitieombudsma
nenn Aalto var nöjd med förhållandena i 
Dragsvik. 

I september var Dragsvik centrum för 
militära orienteringstävlingar. 11-12 sep
tember anordnades orienteringsmästerska
pen för befattningsofficerare och den 17 
september militärmästerskapen i nattori
entering. 

Den 22-24 april 1980 stod brigaden 
värd för de sjunde riksomfattande bevä
ringskommittedagarna. Sammanlagt del
tog ca 150 personer. Närvarande var även 
höga representanter från de övriga nordis
ka länderna. 

Måndagen den 25 februari firade Jägar
bataljonen sin traditionsdag tili minnet av 
27. Jägarbataljonens återkomst från Tysk
land. Dagen tili ära hade ett antal inbjudna 
gäster från Vasa Gardesjägarbataljonens 
kamratförening och Jägarbataljon 27. tra
ditionsförening sökt sig tili Dragsvik. 

I brigaden har under maj-augusti 1980 
pågått ett större forskningsprojekt. I de 
praktiska uppgifterna har deltagit repre
sentanter för såväl personalen som för be~ 
väringarna. Orsaken tili undersökningarna 
ligger närmast i det faktum att man i allt
för liten grad känner tili beväringarnas all
männa försvarsinställning, önskemål och 
förhoppningar beträffande sin bevärings
tid. Undersökningen bestyrker det faktum 
att trivseln hos beväringarna har stort sam
band med intresse för fritidsaktiviteter un
der beväringstiden. Tili trivselfaktorerna 
hör också upplevelsen av utbildningens 
meningsfullhet, med mera specialutbild
ning stiger intresset och därmed också triv
seln hos beväringarna. På basen av projek
tet strävar man även tili att effektivisera 
rekrytering av persona!. 

Den gångna periodens omorganisation 
har åcksä gett resultat på utbildningssidan, 
brigadens jägarbataljon har deltagit i lä
nets gemensamma gevärsläger vilka ar-

PsvK vann Militärlänets tävling i Hätilä 25.-29. 8. 80. 

rangerats två gånger och Jägarbataljonen Kont 11/78 
hemförde vardera gångerna "hedersgevä- - fänrik Jouko Li i m a tai ne n -
ret" , ett vandringspris som ges åt den V a n d a 
"bästa" plutonen, från länets pansarvärn- - Serg Rolf W i I e n Helsingfors 
släger har brigaden fyra segrar. 

Brigadens färger har även synts på pri
spallen i idrottssammanhang bl.a. har us 
Magnus Lönnqvist korats tili Stormästare 
och Nylands Brigad blev allmän mästare 
1980 i friidrott. 

Följande enskilda försvarsmaktens mäs
terskap har hemförts: 

Ltn S Iksaksson i tresteg, us Magnus 
Lönnqvist i militär trekamp, jäg Peter 
Edström i skytte och jäg Pär-Ole Holmnäs 
i terränglöpning. 

lnfanteristiftelsens plakett har tilldelats 
följande beväringar för goda militära 
framsteg: 

Kont IIl/78 
- fänrik Lars G r a n d e 1 1 Helsing

fors 
- us Nils N y 1 u n d Vasa 

Kont 1/79 
- fänrik Guy Frans m a n Jackarby 
- us Stig-Erik K a r I s s o n Anttila 

Kont 11179 
- fänrik Tapio Riihinen Vanda 
- us Carl L u n d b e r g Åbo 
Kont IIl/79 
- fänrik Kari S a i n i o Esbo 
- us Magnus L ö n n q v i s t Lahti 

Kontl/80 
Kont 1/78 - fänrik Kalervo M a t i k a i n e n 
- fänrik Raimo S u t i n e n Rovani- Esbo 

emi - serg Kjell H e r m a n s s o n Pargas 
- us Stig K å 1 a Karleby 
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POHJAN PRIKAATI 

Pohjan prikaati ja sen perinteet liittyvät 
kiinteästi Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan 
sekä nimenomaan Oulun historiikkiin ja 
kulttuuriin. Viime vuosina rekrytointialue 
on siirtynyt yhä etelämmäksi. "Pohjan 
Poikien'' keskuudessa kuulee Koillismaan, 
Oulun ja yhä enenevässä määrin Etelä
Pohjanmaan murretta. Sijoituspaikkana 
Hiukkavaara tarjoaa hyvät koulutusmah
dollisuudet. Ampumaratoja on tehty lisää 
ja harjoitusmaastoa on kasarmialueeseen 
liittyen jo 2 200 ha. 50-luvun kasarmien 
peruskorjaus ja saneeraustyöt lisäävät va
rusmiesten viihtyvyyttä. Kuntotalo uima-

halleineen, joka näkyi olevan jo vuoden 
1963 jalkaväen vuosikirjassa kokonais
suunnitelmaan kuluvana, antaa odottaa 
tuloaan. 

Oulun kaupunki, johon prikaatilla on 
aina ollut läheiset ja hyvät suhteet, on lä
hestynyt Hiukkavaaraa aivan konkreetti
sesti - taajama nojaa nyt alueen länsi- ja 
eteläreunaan tukevasti viime vuosien vilk
kaan rakennustoiminnan johdosta. Pri
kaatilaiset pääsevät sivistystä pakoon tar
vittaessa eli n 6 kertaa vuodessa mainiolle 
harjoitus- ja ampumakenttäalueelleen Sar
riojärvelle, jota on viime aikoina voimak
kaasti kehitetty. Tätä aluetta käyttävät 
myös muut joukko-osastot päästäkseen 
olosuhteisiin, joissa taisteluammunnat voi
daan järjestää mahdollisimman paljon so
dan kuvaa muistuttavissa olosuhteissa. 

MARO:n mukaiset järjestelyt astuivat 
voimaan 1. 1. 1979. Sen mukaisesti prikaa
tiin kuuluu jääkäripataljoona, aliupseeri
koulu, Pohjan pioneerikomppania ja 
huoltokomppania. Jääkäripataljoona kä
sittää 1.-3. jääkärikomppaniat, pst- ja 
krhkomppanian, jossa koulutetaan nykyi-

Pohjan Prikaatin kummilapset Taka-Raution 17-lapsisen perheen kuopukset, kaksospojat Pudasjär
veltä. 
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Pohjois-Suomen harva tiestö ja lumiolosuhteet vaativat lumiajoneuvojen käyttöä. 

sin myös viestimiehet. Reservialiupseeri
koulussa on kiväärikomppania ja tuki
komppania. Entinen esikuntakomppania 
muutettiin huoltokomppaniaksi ja Pohjan 
pioneerikomppania n 10 vuoden eron jäl
keen liitettiin takaisin Pohjan prikaatiin. 
Toteutetut organisaatiomuutokset ovat 
jossain määrin rationalisoineet koulutusta, 
mutta ennenkaikkea yhteistoiminta omien 
pioneerien kanssa on hyödynnetty monin 
eri tavoin. Ikäluokat ovat pienentyneet sa
moin kouluttajien määrä minimirajalle. 

Pohjan prikaatin komentaja vaihtui 1. 
12. 1979, jolloin nykyinen jalkaväen tar
kastaja kenrm Raimo Katona luovutti pri
kaatin ev Jorma Pulliselle. 

Prikaatiin on tutustunut useita arvoval
taisia ulkolaisia vieraita, joille Pohjan Po
jat ovat saaneet esitellä taitojaan. Hiukka
vaara on ollut viimeaikoina myös koulu
laisten lisääntyvän mielenkiinnon kohtee
na. Viime vuonna tutustui joukko-osaston 
arkipäivään yli 400 koululaista. 

Hiukkavaaran hyvät ampumaradat ja 
joukko-osaston taito järjestää kisat tuovat 
joka kesä yhden tai useamman arvokilpai-

lun Pohjan prikaatin järjestämisvastuulle, 
tänä vuonna kiväärilajien EM-kisat ja 
UAY:n mestaruuskilpailut. Pohjan pri
kaatissa kuten muissakin jalkaväkijoukko
osastoissa ampuma- ja suunnistustaitoa pi
detään tärkeimpinä sotilastaitoina. Soti
laskuntoa mitataan kuitenkin vasta vaati
vissa sota- ja leiriharjoituksissa. PSSl:n 
talvisotaharjoitus ajoittain -40°C pakka
sessa tammikuussa -80 osoitti, että pohjoi
sen miehet kunnollisissa talvivarusteissa 
selviytyivät hyvin annetuista taistelutehtä
vistä olosuhteissa, joissa konearmeijan las
kennallinen teho lähestyy nollaa. 

Pohjan prikaati pitää suhteita maakun
taan yllä mm järjestämällä maakunta
marsseja. Viimeksi koh1ena oli Ylivieskan 
kaupunki, jonne Il/80 saapumiserä suorit
ti valamarssinsa. Varusmiestoimikunta ja 
vireä PohPr:n Kilta ry onnistuivat hyvin 
omissa järjestelyissään ja tapahtuma sai 
liikkeelle runsaasti varusmiesten omaisia 
ja yleisöä. 

Urheilutoiminta tempaa väkisinkin mu
kaan joukko-osaston olipa sillä huippuja 
tai ei. Pohjan prikaati on keskittynyt soti-
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Maakuntamarssi Ylivieskassa heinäkuussa 1980. 

lasurheilulajeihin, joidenka terävintä kär
keä edustavat suunnistajana yliv. Matti 
Turtinen: 

PM-mest suunnistusviestissä -78 ja -80 
- SM- suunnistusviestissä -79 
- Sl:n mest suunnistuksessa -79 
maastojuoksussa sotmest Alpo Himanka: 
PV:n mestaruus yli 45 v. -79 · 

Ammunnassa PohPr oli v 1979 PSSl:n 
mestaruuskilpailujen yleismestari. 

PohPr on myös täysin rinnoin mukana 
oululaispoikien mainiosti menestyneissä 
jalkapallo- ja jääkiekkoliigoissa. 

Oulun Kärpät yleensä palvelevat 
PstK:ssa, jopa siinä määrin, että PohPr 
voitti VMTK:n järjestämän ottelun 
PohPr-Oulun Kärpät. 

Pohjan prikaati kiittää sen työtä tuke
neita yhteisöjä ja naapurijoukko-osastoja. 

Jalkaväen säätiön mitalilla on palkittu 
seuraavat Pohjan prikaatin varusmiehet: 

1/78 saapumiserä 
- upskok Martti Juhani R i s s a n e n 

kers Ari-Pekka Johannes H a i k a -
ra 
korpr Arto Pekka P a r h i a l a 
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Il/78 saapumiserä 
- upskok Pekka Tapani H u r t o l a 
- kers Eino Antero T u o h i n o 
- korpr Ari Heikki K o m u l a i n e n 

Ill/78 saapumiserä 
- upskok Arto Kalevi P e l t o k o r p i 
- kers Kari Juhani V i i t a - a h o 
- jääk Aimo Antero L a t v a l a 

1/79 saapumiserä 
upskok Jouni Olavi T u o m i s t o 
kers Markku Tapani K u u t t i 
korpr Matti Viljami L a p i n l a m -
p i 

Il/79 saapumiserä 
- upskok Lauri Matti K a u p p i n e n 
- kers Esko Olavi S y r j ä l ä 
- korpr Jukka-Pekka J o k i n e n 

Ill/79 saapumiserä 
- upskok Veli Jaakko S u o r s a 
- kers Pekka Ilmari M a n n i n e n 
- korpr Esko Kalervo P i e t i l ä 

1/80 saapumiserä 
- upskok Jussi Ensio N i u k k a l a 

kers Jarmo H e i k k a 
- korpr Jari Kauko Jormala i ne n 

PORIN PRIKAATI 

Vuosia 1979-1980 ovat sävyttäneet or
ganisaatiouudistus, arvovaltaiset vierailut, 
varusmiesten ja reserviläisten koulutus se
kä prikaatin menestyminen sotilasläänin ja 
puolustusvoimien kilpailuissa. 

Huomattava muutos, mikä vuoden 1979 
aikana tapahtui oli maavoimien organisaa
tiouudistus. Tällainen muutos on aina 
huomattava tapahtuma joukko-osaston 
historiassa. Nyt tapahtuneessa kokoonpa
nomuutoksessa lakkautettiin I P ja II P 
siirtämällä yksiköt jääkäripataljoonan esi
kunnan alaisuuteen, viestikomppania lak
kautettiin ja sen varusmiehet siirrettiin 
kranaatinheitinkomppanian yhteyteen 
muodostettuun viestiosastoon. Uusiksi ko
konaisuuksiksi prikaatiin perustettiin ker
tausharjoituspataljoonan esikunta ja kul
jetuskomppania. Esikuntakomppanian ni
mi muutettiin huoltokomppaniaksi ja ki
väärikomppanioista tuli jääkärikomppa
nioita. 

Kertausharjoituspataljoonan esikunta 
suunnittelee ja toteuttaa kertausharjoituk
set prikaatin tuella. Uusi järjestelmä sel
keytti sekä varusmiesten että reserviläisten 
koulutuksen. 

Toinen tärkeä ja vaikuttava tapahtuma 
oli Porin prikaatin uuden lipun naulaus
tilaisuus prikaatin 353. vuotispäivänä 16: 
2. 1979. Uuden lipun hankkimisessa oli 
upseerien rouvilla suurin osuus. Heidän 
tarmokkalla toimenpiteillään ja voimak
kaalla porilaishengellä uusi lippu saatiin 
vuodessa valmiiksi. 

Rouva Brita Rekola luovuttaa upseerien rouvien 
puolesta uuden lipun Porin prikaatille. 

Vuoden 1980 vuosipäivänä sai ensiesi
tyksensä uusittu pukukavalkadi, jossa esi
tellään Porin prikaatin ja sen edeltäjä
joukko-osastojen sotilaiden asuja kautta 
vuosisatojen. 

Maaliskuussa 1980 tapahtui prikaatin 
komentajan vaihdos e~rsti Olli R e k o -
1 a n siirtyessä Helsingin sotilaspiirin 
päälliköksi luovuttaen tehtävät pääesikun
nasta siirtyneelle everstiluutnantti Markku 
Saloselle. 

Jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri Ka
levi S a r v a' tarkasti prikaatin marras
kuussa 1980. Samalla käynti oli hänen jää
hyväisvierailunsa Porin prikaatissa. 

Vierailut ovat jatkuneet tavanomaisissa 
merkeissä. Näistä mainittakoon 
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Evl Markku Salonen otti 28. 3. 1980 komenta
jan tehtävät vastaan. 

Mannerheim-Ristin ritarien vierailu 1. 
6. 1980 
JR S:n asevelipäivät Huovinrinteellä 7. 
6. 1980 
Vapaussoturien Huoltosäätiön kesä- ja 
neuvottelupäivät 26.-27. 7. 1980 

Vuosien neuvottelujen jälkeen saatiin 
lokakuussa 1980 toteutetuksi ystävyysvie
railu Porin prikaatin kummijoukko-osas
toon,Uumajassa sijaitsevaan Länsi-Pohjan 
Rykmenttiin. Vierailu oli erittäin antoisa 
lähentäen näin joukko-osastoja toisiinsa. 
Vuonna 1981 prikaati on isäntänä Länsi
Pohjan Rykmentin edustajille. 

Sotilasurheilulajeissa menestyivät ''po
rilaiset" jälleen erinomaisesti. Vuoden 
1979 Pohjoismaisissa ampumahiihdon 
mestaruuskilpailuissa H uovinrinteellä yli
vääpeli Heikki I k o I a voitti sekä 20 
km:n että 10 km:n matkat. 

Puolustusvoimain ampumamestaruus
kilpailuissa v 1979 Oulussa prikaati voitti 
joukko-oastojen välisen tavoitelluimman 
kiertopalkinnon - Parolan Kilven. 

Vuoden 1980 "porilaisurheilijoita" oli
vat suunnistajat, jotka puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa hankkivat parhaan 
''suunnistusjoukko-osaston'' maineen 
voittamalla kaikki kiertopalkinnot. 

Puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailujen Parolan Kilven voittanut joukkue. Vasemmalta 
jääk Jussi Noro, korpr Markku Kaistamo, alik Jouni Varjonen ja alik Ville Valta. 
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Jalkaväen säätiön mitalilla varusmies
palveluksen erinomaisesta suorittamisesta 
on palkittu seuraavat "porilaiset": 

1/78 saapumiserä 
vänrikki Markku K a u r i 1 a 4.JK 
kersantti Arto A r h i p o f f RAuK 
korpraali Jarmo T o i v o n e n KrhK 

11/78 saapumiserä 
vänrikki Tapio H e 1 i n PionK 
kersantti Timo K r a f t PstK 
korpraali Jari R anna n j ä r v i KrhK 

111/78 saapumiserä 
vänrikki Anssi V ä ä t t ä n e n KrhK 
kersantti Juha Ta 1 on poika VK 

- korpraali Jouni J u h o 1 a 3.JK 

1/79 saapumiserä 
vänrikki Hannu H a I m e 4.JK 
kersantti Jyrki Noro k o r p i PstK 
korpraali Ari H i r v i k o s k i KrhK 

11/79 saapumiserä 
vänrikki Markku L a i t i I a l .JK 
kersantti Jouni J u h a 1 a 4.JK 
korpraali Timo O j a 1 u o m a 3 .JK 

111/79 saapumiserä 
vänrikki Harri A v i 1 a l .JK 
kersantti Jukka J o k i n e n 2.JK 
korpraali Kari Y 1 ä - P a n u 1 a 3.JK 

Vaikka tie päättyy, 
Lada Niva Jatkaa. 

mat1kseen vaikeissa olosuhte,ssa lukkuvalle Lada Niva on kONaamaton apu 
on eritta1n maastokellX)1nen rnon,kayttoauto. Lada Niva on neliveto1nen. suna on 

1lu maavara. maastopinta1set renkaat. alennusva1hte1sto Ja leveat ratdevalit 
.aksi siihen on asennettu vo1rnanulosottolaite 

on suunniteltu nimenomaan t1ettom1en ta1paletden kulkuneuvoksi Eril11s-
1sllus tekee silla a1am1sen m1ellyttavaks1 epatasa1sessakin maastossa Myos 
,peassa kauounk1- 1a maanhea1ossa Niva lukkuu ,oustavasll Siina yhd1styvat tar-
111uksenmuka,sesh maastokelpa1suus henk1loauton hyvat ato-om,na,suudet ,a 

,1 manmall1n kul1e1uskapas1teett1 

·~ .o>,..f 

Ja kaiken !aman t1saks1 hinnaltaan Lada Niva on edullisemp, kwn yks1kaan 
Suomen automarkk1no1lla oleva tavatl1nen kuut1olllavuudeltaan yhta suurella 
moottorilla varustettu henki\oauto 

Tul e tutustumaan Lada N1vaan se on kayttokelpoinen tyovaline 

m Maahanluo,a 
Oy Koneta Ab puh 90-6925171 
He1kk1lan11e 3 00210 Hels,nk, 21 
Valtakunnan,nen myynti- ia huoltoverkosto 
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SA VON PRIKAATI 

Vuosien 1979-80 kauteen on antanut 
leimansa vuonna 1979 toteutettu maavoi
mien uudelleen organisointi ja sen prikaa
tiin aiheuttamat muutokset. 

Koulutuksen merkitystä kuluneena kah
tena vuotena on korostanut erityisesti se, 
että koulutuspäällikkö kenraaliluutnantti 
P Multanen suoritti koulutustarkastuksen 
prikaatissa keväällä 1979. 

Prikaati on osallistunut lukuisiin tilai
suuksiin Mikkelin ja Suur-Savon alueilla. 
Savon Prikaatiin on tehty entistä enem
män vierailuja, alkaen pienistä päiväker
holaisista päättyen soti<pime veteraanei
hin. Savon jääkäreistä ollaan kiinnostunei
ta ja he ovat myöskin näkyneet eri tilai
suuksissa. 

1. 10. 1979 astui voimaan maavoimien 
uusi organisaatio. Sen myötä lakkautettiin 
II Pataljoonan Esikunta ja siirryttiin Jää
käripataljoona organisaatioon. I Pataljoo
nan Esikunta muutettiin Jääkäripataljoo
nan esikunnaksi, jonka alaisuuteen tulivat 
1.JK, 2.JK, KrhK ja PstK. 3.ErVK siirtyi 
Kouvolasta Mikkeliin ja se on suoraan esi
kuntapäällikön alainen erillisyksikkö sa
moin kuin muutoksen yhteydessä perustet
tu Kuljetuskomppania sekä entinen Esi
kuntakomppania, jonka nimi muutettiin 
Huoltokomppaniaksi. Aliupseerikoulu py-

Lipunvaihtotilaisuus Karkialammella Tyrjänkolmiolla 13. 6. 79. 
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Komentajien vaihtoparaati 4. 6. 1980. 

syi entiseen tapaan suoraan esikunnan 
alaisena, mutta sen linjat muutettiin Ki
vääri- ja Tukikomppaniaksi. 

Uusi organisaatio on tarkoituksenmu
kainen ja se luo hyvän perustan varusmies
ten koulutuksen toteuttamiselle ja kehittä
miselle. 

Lisääntyvien kertausharjoitusten järjes
tely vaatii kuitenkin erityisjärjestelyjä. 

Eversti Ilkka Halonen luovutti 4. 6. 
1980 prikaatin komentajan tehtävät evers
tiluutnantti Hannu Arovaaralle. Eversti 
Halonen siirtyi Pääesikuntaan operatiivi
sen osaston päälliköksi. Everstiluutnantti 
Hannu Arovaara siirtyi Savon Prikaatin 
komentajaksi Mikkelin Sotilaspiirin päälli
kön tehtävästä. 

Tärkeimmistä tapahtumista mainitta-
koon seuraavat: 

Suomi-Neuvostoliitto ottelu järjestet
tiin Mikkelissä heinäkuussa 1979. Otte
lun voitti Suomi yhdellä pisteellä. 

- SavPr:n koulutustarkastus pidettiin 

koulutuspäällikön johdolla huhtikuus
sa 1979. Tarkastuksessa Savon jääkärit 
osoittivat hallitsevansa hyvin taistelijan 
taidot. 

- Vuosipäivänä 13. 6. 1979 Savon Pri
kaati sai uuden - kolmannen - lip
punsa. 
Syksyllä ·1979 RAuK:n oppilaskunta 
suoritti keräyksen Jalkaväkimuseon 
hyväksi Mikkelin lisäksi mm Savonlin
nan, Pieksämäen, Juvan ja Ristiinan 
alueella. Tämä oppilaskunnan kannal
ta suuri voimainponnistus tuotti mer
kittävän rahamäärän Mikkelin vanhal
le kasarmialueelle perustettavalle Jal
kaväkimuseolle. 

- 7. 1. 1980 Mikkelin Varuskuntasoitto
kunta siirtyi Karkialammen kasarmi
alueelle ja tällöin voidaan katsoa yli 20 
vuotta kestäneen muuton Mikkelin 
vanhalta kasarmialueelta päättyneen. 

- Puolustusvoimien lippujuhlapäivän 
valtakunnallinen paraati pidettiin Mik-
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30. 9. 1980 paljastettiin Karkialammella allupseerikoulun edustalla viime sotien aikainen kuuluisin 
panssarivaunu T-34 231-4 eli "Poventsan sotka". RAuK:n oppilaskunta entlsöi tämän maalivaunu
na olleen ja huonoon kuntoon joutuneen historiallisesti arvokkaan panssarivaunun muistomerkiksi 
jälkipolville. 

kelissä 4. 6. 1980. Paraatiin osallistui 
2 100 miestä . 

- Savon Sotilaskappeli vihittiin 29. 11. 
1980 Karkialammella. 

Jalkaväen säätiön mitaleilla varusmies
palveluksen erinomaisesta suorittamisesta 
on palkittu seuraavat varusmiehet: 

1/78 
- vänr Orvo Kalervi V ä i s ä n e n 

KrhK 
- kers Hannu Juhani N u p p on en 
2.K 
- korpr Jari Tuure V i 1 h u n e n 2.K 

11/78 
- vänr Esko Tapio L a m p e n 2.K 
- kers Jouko Tapani Reini kai -

ne n PstK 
- korpr Jorma Taneli K a p a n e n 

PstK 
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lll/78 
- vänr Timo Pietari Järvinen KrhK 
- alik Risto Olavi A n t i k a i n e n 

l.K 
korpr Heikki Juhani K u p a r i n e n 
1.K 

1/79 
vänr Olli Kullervo L a i t i n e n l .JK 

- kers Heikki Antero R a n t a n e n 
PstK 

- korpr Arto Olavi S a 1 1 i n e n PstK 

Il/79 
- vänr Jukka Tapani T u p p u r a i -

ne n KrhK 
- kers Pentti Kalervo P y 1 k k ä n e n 

KuljK 
- korpr Jaakko Sakari N i s k ane n 

PstK 

III/79 1/80 
vänr Timo Juhani R ä s ä n e n l .JK 
kers Kari Petteri N y y s s ö n e n 
2.JK 

vänr Arto Olavi T i k k a n e n HK 
kers Reijo Johannes V i r o 1 a i n e n 
2.JK 

korpr Timo Keijo P i p p u r i KuljK korpr Teuvo Ensio P a r k k i n e n 
KrhK 
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90-499 204 tai vaihde 440 471 

P. HESPERIANKATU 15 A, 00260 HELSINKI 26 
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HÄMEEN 

JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoona on ollut vii
meisen 2-vuotiskauden aikana muutosten 
keskellä. Toimintaa ovat muuttaneet en
nen kaikkea maavoimien rauhanajan orga
nisaation uudistukset sekä toisaalta entistä 
tiiviimpi yhteistoiminta Pansariprikaatin 
muiden joukko-oastojen ja erillisyksiköi
den kanssa. Pataljoonan panssarialan 
koulutus on vakiintunut omiin uomiinsa. 

Maavoimien rauhanajan organisaatio
uudistuksen myötä Hämeen jääkäripatal
joonan koulututusorganisaatio muuttui 1. 
10. 1979. Tällöin pataljoonasta irrotettiin 
Panssarintorjuntakomppania Panssaripri
kaatin erillisyksiköksi. Muutoksen jälkeen 
pataljoonan koulutusorganisaatio muo
dostui seuraavaksi: 

Esikunta, 1. ja 2. Panssarijääkärikomp
pania, Kranaatinheitinkomppania sekä 
Reservialiupseerikoulu. Koulutuksellisesti 
ei siis kovin suuria muutoksia tapahtunut 
pataljoonan palvelukseen astuvien varus
miesten lukumääränkin pysyessä lähes sa
mana. 

Vuoden 1979 syksy oli edellämainittujen 
seikkojen lisäksi pataljoonalle merkittävä. 
Pataljoonamme silloinen komentaja evers
tiluutnantti Pekka Kurenmaa nimitettiin 
Sotakorkeakoulun apulaisjohtajan vir
kaan ja ylennettiin everstiksi. Eversti Pek
ka Kurenmaan komentajakausi jäi näin ol
len vain noin vuoden mittaiseksi. 

29. 10. 1979 pataljoonan komentajan 
tehtävät otti vast~an everstiluutnantti 
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HämJP:n komentaja evl Martti Keskitalo 

Martti Keskitalo, joka siirtyi tehtäväänsä 
Taistelukoululta, jossa hän siihen saakka 
oli toiminut jalkaväen kapteenikurssien 
johtajana. 

Kausi 1979-80 on ollut koulutukselli
sesti rikkonaista mutta toisaalta vaiheri
kasta. Leimaa antavinta on ollut osallistu
minen Etelä-Suomen Sotilasläänin eri 
joukkojen ampuma- ja taisteluharjoituk
siin. Tämä on lähinnä johtunut pataljoo
nan rynnäkköpanssarivaunukaluston hy
västä tieliikkuvuudesta. Pyörillä varustet
tu psv-kalusto ei vahingoita tiestöä kuten 
telakalusto. 

Pataljoonamme on lisäksi edustanut 
puolustusvoimia mm Hämeen maatalous
näyttelyssä kesällä 1979. 4. 6. 1979 
HämJP:n panssarivaunuosasto osallistui 
valtakunnalliseen paraatiin Hangossa. Yh
dellä panssarivaunulla osallistuttiin jopa 

Panssarijääkäri käskyn jaossa 

Kauhavalla järjestettyynjuhannusjuhlaan. 
25. 2. 1980 vuosipäivänä Jääkäriliitto 

osallistui vuosipäivän viettoon kenrl Mar
tolan johdolla vuosikokoukseensa liittyen. 
Jääkäriliiton edustajat osallistuivat sekä 
päivä- että iltatilaisuuteen. Lisäksi 
HämJP:n joukkoja on osallistunut maan
puolustusjuhliin esim Vääksyssä ja Tam
pereella v 1980. 

Näiden lisäksi HämJP on osallistunut 
vuosittain kolme kertaa Panssariprikaatin 
taisteluampumaleireille Niinisalossa. Näitä 
leirejä on pidettävä koulutuksellisina ja 
yhteistoiminnallisina kohokohtina. Mar
ras-joulukuun 1979 taisteluampumaleiri 
huipentui Kankaanpään kaupungissa pi
dettyyn leiri- ja taisteluharjoitusjoukkojen 
paraatiin. 

Lisäksi HämJP on osallistunut vuosit
tain ESSIE:n johtamille kranaatinheitinlei
reille sekä mm Taistelukoulun johtamalle 
Krh-upseerikurssin ampumaleirille Sarrio
järvellä. Lisäksi pataljoonasta on osallis
tunut joukkoja Tykistökoulun leirille La
pissa talvella 1979. 

Edellämainituista tapahtumista voidaan 
yhteenvetona todeta, että Hämeen jääkäri
pataljoona on ollut edustamassa Panssa
riprikaatia eri puolilla Suomea melko tii
viisti. 

4. 6. 79 HämJP Hanaon paraatissa. 
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Jalkaväen säätiön mitaleilla palkitut va
rusmiehet saapumiserittäin: 

1/78 saapumiserä 
- korpr Antti M u s t a k o r v a 
- kers Matti Juhani Ra s k u 
- vänr Jaakko Kalervo Kopra 

II/78 saapumiserä 
- psj Markku Allani K i v i k a n g a s 
- kers Kimmo Antero L e i n o n e n 
- vänr Kari Juhani Per k i ö 

III/78 saapumiserä 
- psj Pekka Juhani No k e 1 aine n 
- kers Timo Lauri A r p o n e n 
- vänr Simo Pekka H a k k a r a i -

nen 

1/79 saapumiserä 
- korpr Anssi Jarmo Ahvo 
- alik Taito Oskari S y r j ä 1 ä 
- vänr Pekka Kalervo L e v ä n e n 

Il/79 saapumiserä 
- psj Isto Timo Ilari V ä 1 i 1 ä 
- alik Jukka Tapio H u i k k o n e n 
- vänr Kim Gustaf I k o n e n 

IIl/79 saapumiserä 
- korpr Jarri Uolevi P e I t o mäki 
- kers Markku Jalmari On ne I a 
- vänr Olli Mikko Juhani Eri koi -

nen 

1/80 saapumiserä 
- kers Pertti Matti Juhani M o i s i o 
- vänr Tom Tapani M u o t i a I a 

MOTEL MARI NE 
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10600 TAMMISAARI - Puh. 911-138 33 

Ystävällinen monipuolinen ~ -kauppa 
- hyvän lihan palvelukauppa, reiluja ERIKOISTARJOUKSIA jatkuvasti. 
Tervetuloa taloon ark. 9-20 la 8-14 likka Sallinen Kaukas puh. 

KAUKAAN ~HALLI 
953 - 10 006 

HÄMEEN RATSU JÄÄKÄRI

PATALJOONA 

Johdanto 

Maavoimien rauhanajan joukkojen uu
delleenjärjestely muovasi monia joukko
osastoja uudelleen. Eräs näistä oli vuodes-
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ta 1945 Lahdessa pääpiirtein samassa ko
koonpanossa toiminut Hämeen Ratsujää
käripataljoona. 

Tasavallan presidentin aloitteesta perus
tettiin puolustusvoimiin vuosina 1963-64 
ns urheilujoukkoja. Nämä toimivat aluksi 
neljänä erillisjääkärijoukkueena, jotka 
vuonna 1966 koottiin kahdeksi urheilu
komppaniaksi. Samoihin aikoihin tehtiin 
myös ensimmäiset suunnitelmat urheilijoi
den kokoamiseksi yhteen joukko-osas
toon, paikkakunnalle, mikä tarjoaisi mah
dollisimman monen urheilulajin tehok
kaan harjoittelumahdollisuuden. Tältä 
pohjalta sijoituspaikkana nähtiin alusta 
lähtien Lahti. 

Siirtyminen Hennalaan tapahtui kesällä 
1979 ja toiminta uudessa kokoonpanossa 
käynnistyi virallisesti 1. 10. 1979. 

Kokoonpano. 
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Eversti Petter Parikka luovutti Hämeen ratsujääkäripataljoonan komentajan tehtävät 13. 9. 1979 
everstiluutnantti Antero Pärssiselle. 

Pataljoona käsittää esikunnan lisäksi 
Urheilukoulun, minkä alaisuuteen kuulu
vat 1.- ja 2. eskadroona ja kurssiosasto se
kä 3. eskadroonan ja kertausharjoituses
kadroonan. 

Urheilukoulu - sotilasopetuslaitos 

Uuden kokoonpanon myötä pataljoona 
sai myös uudet tehtävät. Eräs näistä on 
maan edustusurheilun tukeminen edistä
mällä lahjakkaitten urheilijoiden suunni
telmallista valmentautumista varusmies
palveluksen yhteydessä. Tämä tehtävä to
teutetaan pataljoonan organisaatioon kuu
luvassa Urheilukoulussa. 

Urheilukouluun palvelukseen astuminen 
tapahtuu hakumenettelyllä. Alustavan 
karsinnan jälkeen suoritetaan vuorokau
~en kestävä valintakoe Lahdessa. Se käsit-
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tää haastattelun lisäksi psykologisia tes
tejä, joissa mitataan sotilasjohtajalta 
vaadittavia tiettyjä luonteenominaisuuk
sia. Näistä mainittakoon muunmuassa pai
neen sietokyky, pitkäjännitteisyys, moti
vointi sekä kunnianhimo. 

Valitut urheilijat astuvat palvelukseen 
kaksi kertaa vuodessa. Talviurheilijat saa
puvat 1. eskadroonaan kesäkuussa ja kesä
urheilijat 2. eskadroonaan lokakuussa. 
Menettely on näin siksi, että peruskoulu
tuskausi voidaan toteuttaa kaikkien osalta 
mahdollisimman yhdenmukaisesti ennen 
kilpailukauden alkamista. 

Palvelusaika Urheilukoulussa on 11 
kuukautta. Tänä aikana koulutetaan tie
dustelu- ja Iähettiryhmän johtajia. Näistä 
parhaat saavat reserviupeerikoulutuks_ensa 
U rheilukoulun kurssiosastossa. 

Koulutuksen järjestely on esitetty seu
raavassa kaaviossa. 

P8vi Auk 111 vi 

Koulutuksen järjestely. 

Urheilukoulun koulutusjaksojen yhteis
pituus verrattuna normaaliin tähänastiseen 
käytäntöön muualla 
reservinaliupseerikurssi 20/ 14 viikkoa 
reserviupseerikurssi 23/ 14 viikkoa 
selvittyy sillä, että noin puolet ajasta käy
tetään urheiluvalmennukseen. Kurssien 
päättymisen jälkeen jatkuu palvelus edel
leen kurssinomaisten ohjelmien perusteel
la. 

3. eskadroona 

3. eskadroona antaa normaalin jalka
väen peruskoulutuksen. Tämän jälkeen 
koulutetaan osa reservin aliupseereiksi Uu
denmaan Jääkäripataljoonassa ja Porin 
Prikaatissa. Näistä parhaat jatkavat edel
leen opiskeluaan normaalisti Reserviupsee
rikoulussa Haminassa. Pääosa miehistä 
saa erikoiskoulutuksen varuskunnallisiin 
huoltotehtäviin. Joukkoharjoituskaudella 
syvennytetään tietoja ja taitoja siten, että 
miehet ovat kelvollisia sijoitettaviksi jal
kaväen reserviin. 

Kertausharjoituseskadroona 

MARO-muutoksen myötä perustettiin 
pataljoonan oganisaatioon kertausharjoi
tuseskadroona. Sen toimesta, luonnollises
ti koko pataljoonan tuella sekä ulkopuoli
sen kouluttaja-avun turvin pidettiin vuon
na 1980 viisi eritasoista kertausharjoitusta. 
Lisääntynyt erittäin vaativa koulutusvel
vote on mielenkiintoinen haaste koko 
joukko-osastolle. 

AUK II 9vi E19vi 

Ruk 23 vi (24 uo) K5vi 

Yhteistoiminta 

Ratsumiehet kuuluvat kiintein sitein 
Lahteen. Lukuisat ovat ne tapahtumat, 
joita pataljoona on ollut omalta osaltaan 
järjestämässä. Sen vuoksi on vaikeaa kuvi
tella vuotuisia Salpausselän kisoja ilman 
ratsumiesten apua. Erityisen merkittävää 
oli toiminta vuoden 1978 hiihdon ja vuo
den 1981 ampumahiihdon maailmanmes
taruuskilpailujen järjestelytehtävissä. Näi
tä varten perustettiin erityiset kisapatal
joonat, joiden johdossa toimivat eversti
luutnantti Petter Parikka ja Antero Pärssi
nen. 

Pataljoona osallistui omalla osastollaan 
myöskin Lahti -80 maatalousnäyttelyyn ja 
Lahden Messuihin vuonna 1981. Ratsu
miesten toimintaa tehtiin tunnetuksi myös
kin Finnspo näyttelyssä vuonna 1979 ja 
1981. 

Lopuksi 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii 
nykyisessä kokoonpanossaan kunnialla 
maineikkaan suomalaisen ratsuväen perin
teitä. 

Koska Urheilukoulun oppilaat, kuten 
ratsumiehet ennen sotia, sekä myöskin re
servin kertausharjoituksiin saapuvat ovat 
lähtöisin ympäri maata, kaikuu entistä laa
jemmalla ratsumiesten vuosisatainen tais
teluhuuto: 

HAKKAA PÄÄLLE 
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Jalkaväen säätiön mitalilla palkitut: 1/79 saapumiserä 

1/78 saapumiserä 
vänr Kari Risto Antero O k s a n e n 

- kers Reijo Tapio K i v i n i e m i 
vänr Erkki Tapani L e h t i n e n 

- kers Jukka Tapio P e r ä 1 ä Il/79 saapumiserä 

Il/78 saapumiserä 
- vänr Jussi Marko Kalevi M y 11 ä r -

niemi 
vänr Olli Tapio S i r k i ä kers Timo Kalervo S a m m a 1 -

- kers Pekka Jari Y 1 ä - V i t e 1 i kangas 

IIl/78 saapumiserä Ill/79 saapumiserä 
- vänr Pekka Sakari I i v o n e n - korpr Keijo Tapio K o u s a 
- kers Seppo Kalevi H o n k a n e n vänr _Juha Kristian G u m m e r r u s 

kers Tuomo Johannes L e m m e -
tyinen 
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Osaa asiansa 
Me olemme luotettava asiantuntija kaikessa mikä koskee hajautettuja tietojen
käsittelyjärjestelmiä, olipa kysymys laitteistoista tai ohjelmistoista. Koko maan 
kattava huoltoverkosto antaa korkean käyttöasteen järjestelmillemme. 
Huollamme myös muita kqin omia laitteita. 

Hajautetut, hallinnon tietojenkäsittelyjärjestelmät 

Päätejärjestelmät 

Kassajärjestelmät 

O hjelmisto- ja huoltopalvelut 

Oy Datasaab-Valmet Ab on Suomen kolmanneksi suurin atk-alan yri tys. Os~.e-enemmistö on 
suomalaisissa käsissä, olemme osa Valmet Automaanoryhmaa. 

Oy Dat,1s.i,1b-Valmet Ah, 
Ahvenrk 4. 02170 Esroo 17, 
puhelin (90) 4l Oli, 
tde, 122060 

O,· Datasaah-Valmct Ah. 
Mamnkatu 5, 
l0810Tmku 81, 
puhd;n (9ll) 3516ll 

Oy Datasaah-Valmct Ah, 
Kuoppamäen tic 11, 
3 3800 Tampt!rc 80, 
puhd;n (931) ll l lll 

Oy Darasaah-Valmct Ah, 
Kauppurit:nl.:atu 15. 
90100 Oulu 10. 
puhelin (981) ll6 ll5 

KAARTIN PATALJOONA 

Kuluneen kahden vuoden aikana patal
joonan toiminta on sujunut vakiintuneita 
muotoja noudattaen. Koulutus sen moni
naisissa muodoissa ja siihen liittyvät jär
jestelyt ovat olleet siinä merkittävimmät 
tekijät. 

Uutena koulutustapahtumana pataljoo
nan toimintoihin sisällytettiin vuonna 1979 
sotilaspoliisialan miehistökoulutus koko-

naisuudessaan Etelä-Suomen sotilasläänin 
alueella. Syksyllä 1980 kyseistä koulutusta 
toteuttava Sotilaspoliisikoulu siirtyi Tai
vallahden kasarmialueen ahtaudesta San
tahaminaan väljempiin tiloihin ja olosuh
teisiin. 

Kertausharjoituksia pataljoonassa on 
järjestetty syyskuussa 1979 ja lokakuussa 
1980. Lisäksi pataljoonan henkilökunta on 
osallistunut kouluttajina lukuisiin kertaus
harjoituksiin. 

Eri ampumaleireille ja sotaharjoituksiin 
pataljoona on osallistunut jo vakiintuneen 
käytännön mukaisesti ja omin toimenpi
tein on toteutettu saapumiserittäin eri kou
lutuskausien taisteluharjoitukset sekä 
Räyskälän että Padasjoen leirialueilla. 

Korkeiden vierailujen toteuttamiseen 
pataljoona on osallistunut asettamalla 
kunniakomppanian lippuineen mm seu
raavissa tapauksissa 

Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja, ken1'11allluutnantti Jukka Pajula seuraamassa kertaus
harjoitusta Syndalenissa 11. 10. 1980. 
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20. ja 21. 4. 79 Yhdysvaltain varapresidentin Walter Mon
dalen vierailun johdosta. 

7. 5. ja 11. 5. 79 Tasavallan Presidentin Saksan Liittotasa
valtaan suorittaman valtiovierailun joh
dosta. 

2. 6. ja 3 6. 80 Ranskan Tasavallan Presidentin Valery 
Giscard d'Estaing'n suorittaman valtiovie
railun johdosta. 

7. 10. ja 
10. 10. 80 

12. 10. ja 17. 

Hänen Majesteettinsa Norjan Kuningas 
Olavi V:n valtiovierailun johdosta. 

11. 80 Tasavallan Presidentin Neuvostoliittoon 
suorittaman valtiovierailun johdosta. 

Jalkaväen säätiön mitalilla on palkittu 
seuraavat: 

1/78 saapumiserä: - korpr Rainer Tapio M o n t o n e n 
- kers Jukka Tapani S i k i ö 
- korpr Aki Martti A n t t i I a 

Il/78 saapumiserä: 
- vänr Jukka Tapani K o i v i s t o 

kers Jouni Aulis S i p i I ä 
- kaart Matti Tapio T a n. s k a n e n 

IIl/78 saapumiserä: 
- vänr Jussi-Pekka R e p o n e n 

kers Reijo Valdemar G r ö n d a h 1 
- korpr Veikko Asser S a Ii n 

1/79 saapumiserä: 
- vänr Simo Tapani S i k i I ä 

kers Jorma Kauko T y 1 1 i I ä 

Il/79 saapumiserä: 
- vänr Harri Tapani B a c k m a n 

kers Raimo S i i v o n e n 
- korpr Timo Antero R i s t o I a 

IIl/79 saapumiserä: 
vänr Jari Pentti V a r j o t i e 
kers Kari Kauko H a u t s a I o 
korpr Jari Kalervo L o u k o n e n 

1/80 saapumiserä: 
- vänr Raimo Kalevi S a a r i n e n 

kers Kari Matti K u I t a 
- korpr Esa Antero B e r g 

IDMAN OY 
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Pääkonttori ja varasto, Kilo 
Tehdas. Mikkeli 
Myyn!ikonttorit: 

Lappeenranta 
Tampere 
Oulu 
Vaasa 

523 500 
955- 12 285 

953- 18 571 
931-612 925 
981-223 124 
961-115 581 

Pikaterä M. Taimisto ja K:ni 
47400 KAUSALA 
Puh. 951-61 244 

KARJALAN 

JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Joukko-osastojen nykypäivää tunteville 
on tuskin mikään uutinen, että myös Kar
jalan Jääkäripataljoonan viimeksikulunei
ta kahta vuotta voidaan oikeasuuntaisim
min luonnehtia sanalla työntäyteisiä. Ta
vanomaisen varusmieskoulutuksen ohella 
näihin vuosiin sisältyy monen alan kehittä
mishankkeita sekä velvoitteita. Näiden 
seurauksena enempää henkilökunta kuin 
varusmiehetkään eivät ole ehtineet "pai
kalleen ruc>stua, vaan pikemminkin käy
tössä kuh:neet." 

Pataljoonan komentajana on koko kat
sauskauden toiminut everstiluutnantti 
J a a k o A a t o I a i n e n . Pataljoo
naupseerin tehtäviä on v 1979 alusta al
kaen hoitanut majuri S e p p o T a n s -
kanen. 

Muun henkikökunnan osalta tilanne ko
hentui merkittävästi v 1979 alkupuoliskol
la, jolloin PO:sta saatiin riviin 8 yliker
santtia ja KadK:sta 3 luutnanttia. Henkilö
kuntatilanne onkin voitu pitää varsin hy
vänä pl yliluutnantit, joita joukko-osastos
ta on pysyvästi komennettu muualle keski
määrin 6-7 kappaletta. 

MARO:n toteutuessa siirtyi Karjalan 
jääkäripataljoonassa RAuK:n johtajan 
majurin virka kertausharjoitusupseerille, 
jota tehtävää 1. 7. 1979 alkaen ryhtyi hoi
tamaan majuri O s m o E s k o 1 a . 
Varsinainen organisaatiouudistus, joka as
tui voimaan 1. 10. 79, merkitsi käytännös
sä vain viiden yksikön nimen muuttamista 
paremmin koulutustehtävää vastaavaksi. 
.1.-3. Jääkärikomppaniasta tuli kuljetus-, 
jääkäri- ja sissikomppania, esikuntakomp
paniasta huoltokomppania ja panssarin-

"Suomen kauneimman" uimahallin avajaistilaisuus 31. 3. 80. 
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Sotilasvala Kiihtelysvaaran kirkonmäellä 20. 7. 80. 

torjuntakomppaniasta pioneerikomppa
nia. Pataljoonan seitsemästä perusyksi
köstä reservialiupseerikoulu ja kranaatin
heitinkomppania säilyttivät entiset nimen
sä. Pataljoonan organisaation toimivuu
teen, jossa sinänsä ei paljoakaan ole huo
mauttamista, ei MARO:n muutoksilla ol
lut mainittavaa vaikutusta. Toimivuuteen 
vaikuttaa vain joko resurssien tuntuva li
sääminen tahi velvoitteiden vähentäminen. 

Aloitettakoon katsaus joukko-osaston 
tärkeimpiin tapahtumiin päätehtävämme 
mukaisesti koulutussektorilta. Siellä vuo
den 1979 merkittävin tapahtuma oli koulu
tuspäällikön kenraaliluutnantti P e n t t i 
M u 1 t a s e n johdolla marraskuussa ta
pahtunut koulutustarkastus . 

Tavanomaisen koulutuksen, ampuma
leirien ja varuskunnan läheisyydessä ta
pahtuneiden taisteluharjoitusten lomasta 
tulevat mieleen osallistuminen TaistK:n 
johtamisharjoitukseen Savitaipaleella tou
kokuussa 1980 ja sissitoimintaharjoitus 
Elokuu -80 Sotinpuron alueella. Ensiksi
mainitussa saatiin vuosien tauon jälkeen 
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mm harjoitusta junakuljetusten suoritta
misessa. Jalkaväen tarkastajan kenraali
majuri R a i m o V i i d a n johtama 
elokuinen kaksiviikkoinen sissitoiminta
harjoitus puolestaan antoi siihen osallistu
neille erittäin arvokkaita kokemuksia pai
kallisjoukkojen taistelusta. 

Kertausharjoituskoulutuksen painopiste 
katsauskaudella ajoittuu loppuvuoteen 
1980. Elokuisen harjoituksen jatkeena nä
mä ovat varusmieskoulutuksen ohessa 
panneet henkilökunnan - jos mahdollista 
- tavanomaistakin tiukemmalle. 

Harjoitusten lomassa on pyritty kohen
tamaan koulutusedellytyksiä mm ohjelmia 
tarkistamalla , laatimalla P-kauden tär
keimmistä harjoituksista koulutuskortit, 
julkaisemalla omia koulutusohjeita sekä 
tarkistamalla kilpailusääntöjä. Näistä mai
nittakoon katsauskaudella uusina käyt
töön otetut tarkka-ampujien Simo Häyhä 
-kilpailu ja koko vuodelle ulottuva yJcsi
köiden välinen koulutuskilpailu Manner
heimristin ritarien lahjoittamasta "Ritari
maljasta" sekä uusittuna perinteinen, nyt 

RAuK:n juhlakurssin - kurssin n:o 100 - kranaatinheitinlinjan koulutustarkastus 18. 7. 80. Toi
mintaa seuraamassa vas:lta pataljoonan komentaja everstiluutnantti Jaakko Aatolainen. RAuK:n 
johtaja kapteeni Erkki Lehtinen ja pataljoonaupseeri majuri Seppo Tanskanen. 

vain kerran vuodessa Höytiäisen ympäri 
ajettava J ääkäriviesti. Pataljoonan omaa 
koulutuksen seurantajärjestelmää on kehi
tetty toisaalla tässä kirjassa olevan artikke
lin mukaisesti. 

Hyvien suhteiden ylläpitämiseksi meitä 
ympäröivään maakuntaan on jatkettu 
vuosittain kahden ensimmäisen valan jär-

jestämistä varuskunnan ulkopuolelle. 
Vuonna 1979 oltiin Joensuussa ja Kiteellä 
sekä 1980 J uankoskella ja Kiihtelysvaaras
sa. Näistä tilaisuuksista saatu palaute on 
kauttaaltaan ollut varsin myönteistä. 

Kotimaisia seurueita on pataljoonassa 
vieraillut keskimäärin noin 40 vuosittain. 
Näistä esimerkkeinä mainittakoon Man-
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nerheimristin ritarit, Sotilaskotiliitto, 
Maanpuolustuskurssit 54, 58 ja 74, Suo
men Sotaveteraanien naiset, Toimiupsee
rien naiset, Maanpuolustuskillat ja Kollaa
Uomaan taistelijat. 

Näyttelyissä olemme olleet mukana Sa
von Messuilla 1979 ja maatalousnäyttelys
sä Joensuussa 1980. Sotainvaliideille mak
settavaa kunniavelkaa on pataljoona ly
hentänyt vuotuisilla keräyksillä, jollaisen 
tuotto esim v 1980 oli n 133 200 mk. Mui
den joukko-osastojen tapaan saimme 
joukko-osastoristin - Karjalan jääkärien 
ristin - käyttöön 4. 6. 79. 

Urheilurintamalta mainittakoon kolmen 
sotilasläänin 15 km:n hiihdon 1-4. sijat, 
partion 2. sija ja 3xl0 km viestihiihdon 1 
ja 3. sija vuonna 1979. Talvi 1979-80 
muodostui pataljoonan hiihtomenestyk
sessä ilmeisesti kaikkien aikojen parhaak
si, sillä sijoituimmehan tuolloin puolustus
voimien hiihtomestaruuskilpailujen yleis
mestaruudessa neljänneksi kolmen raja
vartioston jälkeen. Urheilun järjestelyvel
voitteista mainittakoon suurimpana kol
men sotilasläänin ja toimiupseeriliiton 
hiihtomestaruuskilpailut alkuvuodesta 
1980. 

Varuskunnan rakenteellista kehittämistä 
on jatkettu katsauskaudella vireästi. Mer
kittävin hanke on ollut sauna-uimahallin 
valmistuminen 31. 3. 1980. Tämän lisäksi 
olemme saaneet tenniskentän, valaistun 3 
km:n · pururadan/hiihtoladun, käsiaseil
matorjuntaradan ja 2 kpl yhteisiä rantalai
tureita. Pataljoonan ·perinnehuone on jär
jestetty uudelleen vuoden 1979 loppupuo
lella. Hankkeiden toteutuksessa ovat avus
taneet mm Kontiolahden kunta ja yksityi
set lahjoittajat. 

Meneillään ovat varusvaraston laajen
nustyöt ja autohuoltolan rakennus. 

Varuskunnan ohella on työleirin muo
dossa v 1979 kunnostettu Sotinpuron leiri
aluetta. Uuden majoitus- ja huoltoalueen 
työt ovat myös käynnissä. 

Varuskuntamme viettäessä 40-vuotispäi-
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väänsä 28. 8. 80, saatoimmekin ylpeydellä 
todeta olosuhteittemme hakevan vertais
taan lähes joka suhteessa. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on saapu
miseriensä parhaina palkittu seuraavat va
rusmiehet: 

1/78 saapumiserä 
- vänr Pekka Juhani P i i t u I a i -

ne n Kuopio 
- kers Pertti Juhani P en t t i ne n 

Lieksa 
- korpr Kalevi Juhani H y v ä r i n e n 

Il/78 saapumiserä 
- vänr Kyösti Kullervo L a a k k o -

ne n Joensuu 
- kers Jorma Otto Antero H u t t u -

n e n Polvijärvi 
korpr Keijo Juhani H ä mä I ä i -
n e n J oroinen 

Ill/78 saapumiserä 
vänr Juha Pekka S i I v e n n o i -
ne n Joensuu 
kers Ilkka Osmo H u u m o n e n 
Varkaus 
korpr Pertti Kalervo S e I k ä I ä Po
sio 

1/79 saapumiserä 
- vänr Risto Olavo P i t k ä ne n Riis

tavesi 
- kers Pertti Henrikki H u I k k o Jo

ensuu 
- korpr Jukka Tapio T i m o n e n 

Eno 

1 /79 saapumiserä 
- vänr Petri Viljami V ä i s ä n e n 

Kuopio 
kers Reijo Kalervo H ä r k ö n e n 
Ilomantsi 
korpr Hannu S o r m u n e n Kon
tiolahti 

Ill/79 saapumiserä 
- vänr Matti Sakari H a I I i k a i n e n 

Kaavi 
kers Matti Tapio T u r u n e n Juuka 
korpr Esa L a v i k a i n e n Joensuu 

1/80 saapumiserä 
- vänr Simo Heikki A n t i k a i n e n 

Kaavi 
kers Matti Antero P e n n a n e n 
Kaavi 
korprEino T i r k kone n Kaavi 

t'1onipuolinen 
vak1ovarustetaso. 

l-
1 

t~AGROMAOY 
• P«-dlokero 8. 4S101 Kouvola 10, Puh. 951 • l1 771 
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KYMEN 

JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Vuodet 1979 ja 1980 ovat olleet tiiviin 
koulutuksen ja henkilövaihdosten leimaa
mia jo lähes kuuden vuosikymmenen 
ikään ehtineessä perinteistä rikkaassa pa
taljoonassa. 

Huomattavimpia koulutustapahtumia 
ovat olleet useat jopa pataljoonan vahvui
set kertausharjoitukset. Näissä harjoituk
sissa kuten aikaisemminkin on tullut jäl
leen esille suomalaisen reserviläisen vank
kumaton halu suorittaa tehtäväänsä mah
dollisimman hyvin ja tehokkaasti. 

1. 10. 1979 lakkautettiin Haminan Va
ruskuntakomppania ja 3. Jääkärikomppa
nia. Samassa yhteydessä perustettiin Kul
jetuskomppania ja Huoltokomppania. Pa
taljoonan nykyinen kokoonpano käy sel
ville oheisesta kaaviosta. Näiden organi
saatiomuutosten jälkeen on voitu parem
min keskittää ja koordinoida Haminassa 
olevien molempien joukko-osastojen niin 
Kymen Jääkäripataljoonan kuin Reser
viupseerikoulunkin päivittäinen moottori
ajoneuvotarve. 

PATALJOONAN KOMENTAJA 

HK KuljK I.JK 2.JK 

Knto
tsto 

KrhK 

Esikunta 

Koul-ja 
järjtsto 

RAuk 

Htsto 

HamKmo 

Kymen Jääkäripataljoonan kokoonpano 1. 10. 1979,alkaen. 

11. 4. 1980 Kymen Jääkäripataljoonaa 
kolme vuotta johtanut everstiluutnantti 
Kalevi U s v a luovutti komentajan teh
tävät everstiluutnantti Risto A u v i -
s e 1 1 e . Saman vuoden kevättalvella ma
juri Alpo J o u k a i n e n luovutti huol
topäällikön tehtävät kapteeni Erkki 
R a u t a m a a 1 1 e . Myös pataljoo
naupseeri vaihtui elokuussa 1980, jolloin 
pataljoonassa pitkään ja ansiokkaasti eri 
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tehtävissä palvellut majuri Pentti J ä r -
v i ö luovutti tehtävät majuri Pentti 
Virtaselle. 

Vuoden 1979 vuosipäivänä 12. 3. patal
joonan täyttäessä 58 vuotta otettiin Kymen 
Jääkäripataljoonassa käyttöön joukko
osastoristi-jääkäriristi. Risti muodostuu 
kultareunaisesta vihreästä maltanrististä, 
jonka päällikkeenä on Haminan historial
lista linnoitusta symbolisoiva heraldinen 

bastioni. Tämän sisällä on jääkäripatal
joonien perinteitä kuvaavat polkupyörän 
pyörä ja ristikkäin olevat sukset. Bastionin 
kehys, pyörä ja sukset ovat kullattuja. 

Jääkäriristi. 

Kenraalimajuri Juhani R u u d u n 
luovutettua Kaakkois-Suomen sotilaslää
nin komentajan tehtävät k'.enraalimajuri 
Aapo S a v o I a i s e 1 1 e suoritti uusi 
komentaja ensimmäisen vierailunsa patal
joonaan 26. 6. 1980. 

Urheilun rintamalla Kymen jääkärit 
ovat seuranneet aikaisempien saapumise
rien viitoittamaa polkua. Vuonna 1979 
jääkärit toivat kotiin uinnin yleismestaruu
den. Sotilas 3-ottelussa vääp Eero S a k -
k i oli paras. Puolustusvoimien ampuma~ 
mestaruuskilpailuissa voittajia olivat jää
käri Pertti S i n k k o standardikiväärin 
20 laukauksen makuukilpailussa ja ker
santti Kari U s k i rynnäkkökivääriam
munnassa 10 + 10 laukausta. Kymenlaank
son kilven ammunnassa voittaja oli aliker
santti V S u n t i o . 

Vuonna 1980 puolustusvoimien hiihto
mestari 15 kilometrin hiihdossa oli oppilas 
Antti M a a s i I t a . KSSl:n yleisen sar-

Jääkäripataljoonan entisiä komentajia - jääkäriristin luovutustilaisuudessa 12. 3. 1979. 
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Uusi lääninkomentaja kenraalimajuri Aapo Sa
volainen suoritti ensimmäisen vierailun 26. 6. 
1980. 

jan paras suunnistaja oli luutnantti Mark
ku J o e n s u u , ja rynnäkkökiväärin 
10+ 10 laukauksen kilpailussa yli! Juha 
K o s k i otti kirkkaimman mitalin. Hei
näkuussa 1980 Kymen jääkäripataljoona 
voitti jo kolmannen kerran peräkkäin puo
lustusvoimien pesäpallomestaruuden. 

Ansiokkaasta palveluksesta on Jalka
väen säätiön mitalilla palkittu seuraavat 
varusmiehet 

1/78 saapumiserä 
vänrikki Lauri P a a v i 1 a i n e n 

- kersantti Esa Rauta 

111/78 saapumiserä 
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vänrikki Kim P o r t m a n 
kersantti Jorma A 1 m g r en 
korpraali Matti R i i s i ö 

1/79 saapumiserä 
- vänrikki Ari-Pekka L ö p p ö n e n 

kersantti Rauno P e n n a n e n 
- korpraali Pekka E 1 o 

11/79 saapumiserä 
vänrikki Antti Ö h r 1 i n g 
kersantti Harri-Pekka H i r v o n e n 
korpraali Matti T e r h o 

111/79 saapumiserä 
- vänrikki Jukka Uusi ta 1 o 

kersantti Timo S i e k k i n e n 
- korpraali Mika R i i h e 1 ä 

1/80 saapumiserä 
vänrikki Kauko K i n n u n e n 
kersantti Jari K o k k o n e n 
korpraali Timo 1 1 1 m a n 

Komentaja onnittelee pesäpallomestaruuden 
voittanutta joukkuetta heinäkuussa 1980. 

J ÄÄKÄRIPRIKAA TI 

Jääkäriprikaati perustettiin 1. 10. 1979. 
Tällöin sai päätöksensä koko 1970-luvun 
kestänyt suunnittelutyö, jonka tavoitteena 
oli saattaa Lapin puolustus myös maavoi
mien osalta asemamme edellyttämään val
miuteen. 

Tällä hetkellä Jääkäriprikaatiin kuuluu 
Sodankylässä jo vuodesta 1964 toiminut 
Lapin Jääkäripataljoona sekä erillisyksik
köinä Pioneeri-, Viesti- ja Kuljetuskomp
pania sekä Reservialiupseerikoulu. 

Vuosien 1981-82 aikana siihen liitetään 
Oulusta siirtyvä Pohjanmaa!) Tykistöryk
mentti. 

Jääkäriprikaatiin joukkoyksikköinä lii
tetyt Lapin Jääkäripataljoona ja Pohjan
maan Tykistörykmentti säilyttävät entiset 
nimensä. Niiden vuosipäivät muuttuvat 
perinnepäiviksi, kunniamarssit perinne
marsseiksi ja joukko-osastoliput perinneli
puiksi. 

Jääkäriprikaatin ensimmäiseksi komen
tajaksi määrättiin eversti Tuomo T u o -
m i n e n . Hän otti komentajan tehtävät 
vastaan 30. 4. 1980 Lapin Jääkäripataljoo
nan komentajalta everstiluutnantti Hannu 
S ä r k i ö 1 t ä , joka oli hoitanut sijaise
na prikaatin komentajan tehtäviä 1. 10. 
1979 alkaen. 

Jääkäriprikaatin ensimmäinen toiminta
vuosi on ollut työntäyteinen. Joukko-osas
ton ensisijainen tehtävä, varusmies- ja re
serviläiskoulutus, on toteutettu Lapin Jää-

Kesällä 1980 tuleva tykistökasarmi näytti näin keskeneräiseltä, mutta syksyllä 1981 sen pitäisi olla 
valmiina ottamaan vastaan ensimmäiset tykkimiehet Jääkäriprikaatiin. 
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Pioneeri syöksyveneineen valmiina kuljettamaan jääkäriryhmän Jeesiönjoen ylitse. 

käripataljoonan luomien perinteiden mu
kaisesti. Tulokset ovat olleet hyviä. Erityi
sesti on mainittava prikaatin ampumakou
lutuksella saavutettu hyvä kouluammunto
jen tulostaso. Jääkäriprikaati on säännön
mukaisesti voittanut Pohjois-Suomen 
joukko-osastojen välisen tarkka-ampuja
malja-kilpailun, joka toteutetaan jokaisen 
saapumiserän peruskoulutuskauden päät
tyessä. 

Perinteisen, valaan liittyvän kuntomars
sin 1/80 saapumiserä teki Luosto-tunturil
le, 11/80 saapumiserä Länsi-Lappiin ja 
IIl/80 saapumiserä Kaarestunturille . 

Kittilän ja Muonion kautta Enontekiölle 
asti ulottunut 11/80 saapumiserän kunto
marssi heinäkuussa 1980 oli sekä prikaatil
le, että mainituille kunnille merkittävä ta
pahtuma. Lämmin vastaanotto ja marssin 
saama runsas huomio kaikissa kunnissa 
osoitti, että lappilaiset ovat hyväksyneet 
Jääkäriprikaatin omaksi joukko-osastok
seen. Alokkaat suorittivat vaativan mars
sin erinomaista kuntoa osoittaen ja van- Sissiryhmä koirineen tunturissa. 
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noivat valansa 24. 7. 1980 Levitunturilla. 
Vuoden 1980 merkittävimpiä tapahtu

mia Jääkäriprikaatissa oli 16.-23. 4. jär
jestetty Suomi-Neuvostoliitto sotilasotte
lu. Järjestelyt onnistuivat hyvin. Tiukan ja 
rehdissä hengessä käydyn ottelun voitti 
Suomi 26 pisteellä Neuvostoliiton saadessa 
24 pistettä. 

Prikaatin toimintavuoteen on sisältynyt 
aikaisempien vuosien mukaisesti lukuisten 
arvovaltaisten henkilöiden ja henkilöryh
mien vierailuja. Erityismaininnan ansain
nee Suomessa toimivien ulkomaisten lehti
miesten käynti Jääkäriprikaatiin tutustu
massa 25.-26. 8.1980. 

Joukko-osastomme syntyi perustamis
päivänään. Sen rakentaminen ja kehittä
minen täyttämään ne tavoitteet, jotka sille 
on asetettu vaatii kuitenkin usean vuoden 
työn. Prikaatin ammattitaitoinen henkilö
kunta, hyvä varusmiesaines ja kiinteä yh
teistoiminta ympäröivän maakunnan 
kanssa ovat ne perustekijät, joille Jääkä
riprikaatin kehittämistyö rakentuu. 

Vuodesta 1978 Jalkaväen Säätiön plake
tilla palkitut varusmiehet Lapin Jääkäripa
taljoonassa ja Jääkäriprikaatissa. 

1/78 
upskok Matti Kustaa L a h d e n p e r ä 
EK 

kers Ismo Tapio Herra ne n l.JK 

11/78 
upskok Pekka Antero K u o s m a n e n 
3.JK 
kers Teppo Juhani V ä ä t ä i n e n 
KrhK 

III/78 
upskok Jorma Tapio R a n k i n e n 
KRhK 
kers Juha Pekka Tapio S a 11 a EK 

1/79 
upskok Kai Juhani S ä r k e I ä l.JK 
kers Tapio Ilmari M o n n o KrhK 

11/79 
upskok Jukka Tapani P i t k ä j ä r v i 
SissiK 
kers Jouni Johannes K e r p p i n e n 
KrhK 

IIl/79 
upskok Arto Ilmari L i n d b e r g VK 
upskok Pentti Juhani I t k o n e n l .JK 

1/80 
upskok Tomi Timo Petteri R a p a k k o 
l.JK 
kers Veli Matti H o I c k l.JK 

OY FORCIT AB 
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PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet Pans
sarivaunupataljoonalle merkittävää aikaa. 
Jaksoon on sisältynyt komentajan vaih
dos, pataljoonan 60-vuotisjuhla ja lipun 
uusiminen. 

Pataljoonan organisaatio on entisensä 
eli esikunta, kolme panssarivaunukomp
paniaa ja panssari-ilmatorjuntakomppa
nia. Varusmiessaapumiserät ovat muiden 
joukko-osastojen tapaan pienentyneet. 

!. 7. 1979 eversti Matti Aaltonen siirtyi 
Panssariprikaatin komentajaksi ja eversti
luutnantti Raimo Turunen otti vastaan 
Panssarivaunu pataljoonan 
tehtävät. 

komentajan 

Kesä-heinäkuussa samana vuonna vie
tettiin "Tankkiväen juhlaviikkoja", joi
hin sisältyivät panssarijoukkojen perinne
päivät, tarkkuuskiväärikilpailu, juhlaotte
lu jalkapallossa Hämeelinnan kaupunkia 
vastaan, panssarivaunutaitokilpailu sekä 
pataljoonan 60-vuotisjuhlat 14. 7. Juhla 
keräsi Parolannummelle runsaasti panssa
rihenkistä väkeä. Julkinen sana soi patal
joonalle runsaasti palstatilaa sivuillaan. 
Kuin pisteenä i:n päälle toi pataljoonan 
jalkapallojoukkue elokuussa puolustus
voimien jalkapallomestaruuden kotiin. 

Vuosi 1980 kului läh~~ normaaliin ta
paan. Pataljoonan yksiköille kertyi mm 
runsaalla kahdellakymmenellä ampuma
leirillä kolmisensataa leirivuorokautta. 

14. 7. vuosipäivänä naµlattiin pataljoo
nan uusittu lippu. 16. 5. 1922 vihitty lippu 

Kenrl Jukka Pajula ojentamassa Puolustusvoimien kultaista ansiomitalia Panssarivaunupatajoonal
le. 
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on uusittu kerran aikaisemminkin, nimit
täin 3. 6. 1960. Lipun naulaamista juhlit
tiin asiaankuuluvin menoin. 

Edellisen vuoden jalkapallomestaruus 
toi tullessaan kilpailujen järjestämisvas
tuun vuonna 1980. Kisat pidettiin sekä Hä
meenlinnassa että Valkeakoskella. Osan
ottajien mukaan pataljoona onnistui jär
jestelyissä hyvin, jopa niin hyvin, että oma 
joukkue toi hopeamitalin. 

Marras-joulukuun vaihteessa osallistui 
pataljoona Panssariprikaatin johdolla pi
dettyyn Hämeen taisteluharjoitukseen Nii
nisalossa. 

Kumpanakin kuluneena vuotena onpa
taljoonassa pidetty myöskin useita panssa
rivaunualan kertausharjoituksia. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on palkittu 

Eversti Matti Aaltonen naulaamassa Panssari
vaunupataljoonan lippua. 

Panssaritaitokilpailu nostaa hien kantahenkilö
kunnankin otsalle. 

1/78 saapumiserä 
- vänr Olli Kalevi Lei no 

kers Raimo Kalevi R y h ä 
- korpr Juha Teppo Tapio S e p p ä I ä 

11/78 saapumiserä 
- vänr Hannu Paavo I d m a n 
- alik Ismo Eino Ä i j ö 
- korpr Ari Arvo V i r t a I a 

IIl/78 saapumiserä 
- vänr Sam Arno Eerik K o p o n e n 

kers Onni Matias P e I t o n i e m i 
- korpr Markku Juhani Ossian La n -

ne 
1/79 saapumiserä 
- vänr Heikki Sakari L a g u s 

kers Pekka Kalevi P a I m g r e n 
- korpr Matti Juhani S u u ta r i 

Il/79 saapumiserä 
- vänr Visa Vilppu Sakari H u u s k o -

nen 
kers Risto Ilmari A n t t i I a 

- korpr Jukka Tapani T e n t t u I a 
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RANNIKKO

JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Vuosina 1979-1980 on Rannikkojääkä
ripataljoona käynyt läpi perusteellisen 
muodonmuutoksen. Tuloksena on täysin 
uudentyyppinen jalkaväen erikoisjoukko
oasto. 

Rannikkojääkäripataljoonaan kuuluu 
komentaja 
esikunta 
Esikuntakomppania 
Rannikkojääkärikoulu ja 

- Kertausharjoituskomppania. 
Esikunta käsittää komento-, koulutus

ja järjestely- sekä huoltotoimistot. 

RannJP:n joukko-osastoristi, Teikarin risti, 
otettiin käyttöön S. 7. 1978. Risti on reunoiltaan 
kullattu, pohjaväriltään sininen vaaleammin 
aaltoviivoin. Keskustassa on joukko-osastotun
nuksena kullattu merikotkan pää. Alasakarassa 
kullattu W-kirjain symbolisoi Viipurinlahden 
taisteluja viime sotien aikana. 
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Rannikkojääkärien erikoiskoulutukseen kuulu
vat mm taisteluammunnat saaristossa. Kevyt 
kranaatinheitin ampuu uiskosta. SA-kuva. 

Esikuntakomppaniassa on huoltojouk
kue, kuljetusjoukkue ja merikuljetusosas
to. Huolto- ja kuljetusjoukkueiden varus
miehet siirretään RannJP:aan kolme ker
taa vuodessa ESS1:n muista joukko-osas
toista erikoiskoulutuksen jälkeen. Meri
kuljetusosaston varusmiehet tulevat perus- · 
koulutuskauden jälkeen HelLAs:n tammi
kuun saapumiserästä. Heidän palvelus
aikansa on 11 kuukautta ja he saavat ve
neenkuljettajan koulutuksen. Merikulje
tusosaston pääkalustona ovat uiskot. 

Rannikkojääkärikoulussa toimeenpan
naan vuosittain yksi kurssi, jolla koulute
taan saaristossa ja rannikolla toimivan jal
kaväen ryhmän- ja joukkueenjohtajia. 
Miehet ovat vapaaehtoisia ja heidät testa
taan pääsykokeessa. Noin 40 OJo pyrkijöis
tä on voitu ottaa kahdelle ensimmäiselle 
kurssille . 

Lokakuussa alkava kurssi sisältää ensin 
lähes tavanomaisen jalkaväen perus- ja 
ryhmänjohtajakoulutuksen rannikkojää
käri-, panssarintorjunta- ja kranaatinhei
tinlinjoilla. Noin viisi kuukautta kestävä 

RannJP:n 20-vuotispäivää vietettiin S. 7. 1980. Viime sotien "rannikkojääkärit", Teikarin talsteili
jat, olivat jälleen mieslukuisasti mukana. 

rannikkojääkärierikoiskoulutus alkaa ke
väällä vesistökoulutuksella ja ylimenohar
joituksilla painottuen jatkossa erityisesti 
tiedustelu-, sissi- ja iskuosastotoimintaan 
saaristossa ja rannikolla. Yhteistoiminta
harjoitukset rannikkotykistön ja merivoi
mien yksiköiden kanssa ovat tärkeällä si
jalla. Erinomaista kouluttamis- ja johta
miskokemusta saadaan tukemalla II/ 
SIRtR:n ja HelLAs:n peruskoulutuskau
den jalkaväkikoulutusta. Alokassotahar
joituksia on pidetty pataljoonankin puit
teissa molemminpuoliseksi hyödyksi. 
Upinniemen monipuolinen varuskunta 
merivoimien ja rannikkotykistön joukko
osastoineen tarjoaa erinomaiset puitteet 
nykyiselle rannikkojääkärikoulutukselle. 

Kertausharjoitukset ovat jo vakiintunut 
osa joukko-osaston arkipäivää. 

Rannikolla toimivien jalkaväkiyksiköi
den taktiikan, taistelutekniikan ja erikois
varustuksen kehitystyö on eräs RannJP:n 
tehtäviä. 

Everstiluutnantti Tapio Kokkosen saa
tua surmansa Rissalan lento-onnettomuu
dessa 3. 10. 1978 tuli pataljoonan komen-

tajaksi everstiluutnantti Antti Juutilainen. 
Hänen jälkeensä otti tehtävät vastaan 1. 4. 
1980 majuri (4. 6. 1980 lukien everstiluut
nantti) Ilmo Kekkonen. 

Pataljoonan uusittu lippu naulattiin 
juhlavassa tilaisuudessa 16. 2. 1979 Upin
niemen sotilaskodissa. 

Lukuisat arvovaltaiset delegaatiot ovat 
totuttuun tyyliin vierailleet varuskunnassa 
ja RannJP:ssa. 

Hartaasti odotetun vihreän baretin 
myönsi ylipäällikkö 19. 9. 1980 erityiseksi 
tunnustukseksi rannikkojääkärikoulutuk
sen erikoisluonteesta. 

Vaikean, joskus tuskallisenkin murros
kauden jälkeen Rannl!'kojääkäripataljoo
na tekee ahkerasti työtä kehittyäkseen uu
sien velvoitteiden mittaiseksi. 

Ansiokkaasta palveluksesta Rannikko
jääkäripataljoonassa on Jalkaväen Säätiön 
mitalilla palkittu seuraavat varusmiehet: 
1/78 saapumiserä 
- vänrikki Timo Juhani Jokia h o 

kersantti Pekka Juhani Se p p i ne n 
korpraali Ilkka Olavi S a t u k a n -
gas 
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11178 saapumiserä . 
- vänrikki Timo Ilmari T e r v o n e n 

kersantti Kari Kaarlo Olavi S o i n i 
korpraali Henry Kaarlo V a l t a -
nen 

G. A. SERLACHIUS OY 
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Oulun 
Koira

vartiointi 
Sivutie 30, 

90600 Oulu 60, 
puh. 981-301 044 

III/79 saapumiserä 
- vänrikki Lauri Markus Laurinpoika 

Nummi 
- kersantti Pekka Ilmari L a i h o 

NAPAPIIRIN 
KULJETUS OY 

Rovakatu 31 
96200 Rovaniemi 20 

Puh. 991 -16 903 

Peltisepänliike 
VILJO KUULA 

03100 Nummela 
Puh. 913-22 419 

UUDENMAAN 

JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Kuluneet vuodet - 1979 ja 1980 - ovat 
olleet Uudenmaan Jääkäripataljoonassa 
sekä voimakkaan koulutuksen että tuntu
vien organisatio- ja henkilöstömuutosten 
aikaa. 

Pataljoona on menettänyt henkilös
töään sotilasopetuslaitosten opettajiksi ja 
oppilaiksi. Samanaikaisesti suuri osa pa
taljoonan vanhemmasta toimiupseeristos
ta on saavuttanut eläkeiän. Varsinkin kou
lutuspuolen rintamavastuu on kauden ai
kana siirtynyt suureksi osaksi vasta Kadet
tikoulusta ja Päällystöopistosta valmistu-

neille nuorille kouluttajille. Näiden luku
määrä on ylemmän johdon toimenpitein ja 
pataljoonan perusteellisen valmennusoh
jelman tuloksena ilahduttavasti lisäänty
nyt. 

Kesäkuussa 1979 siirtyi toisen jääkäri
komppanian (urheilukomppanian) henki
löstö Lahteen. Saman vuoden lokakuussa 
vaihtui entinen kolmas jääkärikomppania 
toiseksi jääkärikomppaniaksi sekä viesti
ja sinkomiehiä kouluttanut esikuntakomp
pania muuttui huoltokomppaniaksi. 

Muutosten tuloksena saavat pataljoo
nan raskassinkomiehet nyt koulutuksensa 
ensimmäisessä jääkärikomppanissa. Ke
vytsinkomiehiä koulutetaan molemmissa 
jääkärikomppanioissa. Kranaatinheitin
komppania vastaa nyt myös viestimiesten 
koulutuksesta. 

Pataljoonaa pitkään joukkueenjohtaja
na, päällikkönä, pataljoonaupseerina ja 
komentajana palvellut everstiluutnantti 
Aimo Arjavalta luovutti pataljoonan 14. 
10. 1979 everstiluutnantti Pentti Karvosel
le. Everstiluutnantti Karvonen joutui uu
den vielä vastuullisemman tehtävän joh-

Evl A Arjavalta luovuttaa Ja evl P Karvonen ottaa vastaan. 
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Evl O Heiskanen ja kannustava hallinta. 

dosta ja everstiksi ylennettynä luovutta
maan pataljoonan jo 1. 9. 1980. Tästä al
kaen Uudenmaan jääkärit ovat olleet pa
taljoonassa jo varusmiehenä sekä joukku
eenjohtajana palvelleen everstiluutnantti 
Olli Heiskasen perusteellisessa komennos
sa. 

Kauden mittavimpina koulutustapahtu
mina ovat olleet vuoden 1979 syyssotahar
joitus Hämeessä sekä alati kiristyvät valta
kunnalliset ja Etelä-Suomen sotilasläänin 
koulutushaarakilpailut. 

Pataljoonan kranaatinheitinmiehet saa
vuttivat Sarriojärven leirillä vuonna 1979 
kunniakkaan toisen sijan häviten vain Po
rin Prikaatille, jonka olivat voittaneet 
aiemmin samana kesänä Niinisalossa. Vii
me vuosi oli pataljoonan heitinmiehille 
täysosuma; voitto saavutettiin sekä Sarrio
järven että sotilasläänin tulitoimintakilpai-

Pataljoonan sinkomiehet täydensivät 
menestystä voittamalla sotilasläänin pans
sarintorjuntaleirin tulitoimintakilpailun 
joulukuussa 1980. 

Uudenmaan Jääkäripataljoona on mak
sanut kunniavelkaansa asettamalla kun
niaosaston Jääkäripaaden paljastustilai
suuteen 20. 6. 1979 sekä keräämällä so
tainvalideille vuonna 1979 105 233 ja 
vuonna 1980 136 639 markkaa. 

Pataljoonan arkipäivään ovat tuoneet 
vaihtelua lukuisat omaistenpäivät ja vie
railut taistelunäytöksineen. Suuren paran
nuksen jääkärien vapaa-ajan oloihin toi 
puolustusministerin 18. 4. 1980 vihkimä 
uusi, ajanmukainen sotilaskoti. 

Uudenmaan jääkärien parhaat urheilu
saavutukset ovat olleet puolustusvoimien 
mestaruus joukkuesuunnistuksen varus
miessarjassa vuonna 1979. Vääpeli Esko 
Tihinen voitti puolustusvoimien mestaruu
den sotilaskolmiottelun yleisessä sarjassa 
vuonna 1980. Samoissa kisoissa pataljoo
na voitti joukkue- ja yleismestaruuden. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on Uuden
maan Jääkäripataljoonassa palkittu seu
raavat varusmiehet: 

luissa. Huomio! ... 
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1/78 saapumiserä 

- vänrikki Kari Kalervo K o v a s i n 
alikersantti Kari Pekka K u r o n e n 

- korpraali Heikki Tapio K e t t u n e n 

11/78 saapumiserä 
- korpraali Arto Ilmari K o r p i 

vänrikki Jaakko Pauli Äyräs 
- kersantti Kari Pekka H a p p o n e n 

111/78 saapumiserä 
- vänrikki Matti Tapani A h 1 f o r s 
- kersantti Jari Juhani Kovasin 
- korpraali Kai Hannes K u t i 1 a 

1/79 saapumiserä 
vänrikki Seppo Matti J u u t i 1 a i -
nen 

Huonekaluhankinnat 
kautta maan 

huonekaluliikkeeltä 

• KIRJAHYLLYT • 

Huonekalutehdas 
P. Rotola-Pukkila Ky 

Puh. 963-11 433 
61800 Kauhajoki kk. 

kersantti Jarmo Tapio V i i r t o 
korpraali Ari Hannes M, u s t o I a 

11/79 saapumiserä 
vänrikki Juha Matti Niemi 

- kersantti Antti Juhani Parvia i -
nen 

- korpraali Jukka Pekka V i v o I i n 

111/79 saapumiserä 
- vänrikki Reijo U u s i t a 1 o 
- kersantti Tapio M o i 1 a n e n 
- jääkäri Lars R e h n 1 u n d 

1/80 saapumiserä 
- vänrikki Markku Väinö S a 1 on en 
- kersantti Tomi Tapani A h o n e n 
- korpraali Jarmo S y k k ö 

@Lipsanen 
Paahtimo, Pori 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Vuosille 1979 ja 1980 ovat Uudenmaan 
Rakuunapataljoonassa antaneet leimansa 
tiiviin varusmies- ja reserviläiskoulutuksen 
ohella niin komentajan vaihdokset kuin 
siirtyminen uuteen kokoonpanoonkin. 

Pataljoonan komentajana vuodesta 
1977 toiminut everstiluutnantti Antero 
K a r v i n e n siirtyi 1. 3. 1980 Pääesi
kunnan tiedotusosaston osastopäällikkök-

• 

si. Sijaisena puoli vuotta komentajan teh
täviä hoitanut majuri Erkki H i e t a -
mäki luovutti pataljoonan 7. 9. 1980 
everstiluutnantti Matti K o p r a l l e . 

Vastaanottopuheessaan 48. rakuunako
mentaja velvoitti rakuunoita olemaan itse
näisen Suomen vanhimpana joukko-osas
tona esimerkkinä muille sekä perinteiden 
vaalijana että koulutuksen tasolla. 

Nykyiseen 7 perusyksikön kokoonpa
noon pataljoona siirtyi 1. 1. 1979. 

l .Eskadroona ja 2.Eskadroona koulut
tavat rynnäkkörakuunoita, panssarintor
juntaeskadroona panssarintorjunta- ja 
viestimiehiä, kranaatinheitineskadroona
kranaatinheitinmiehiä ja reservialiup
seerikoulu joukko-osaston ryhmänjohta
jat. Uusina yksikköinä kuljetuseskadroo
na kouluttaa sotilaskuljettajat ja huolto
eskadroona huolto- ja komennusmiehet. 
Lisäksi uuteen kokoonpanoon sisällytet
tiin Lappeenrannan korjaamo. Rakuunat 

Sijaisena komentajan tehtäviä hoitanut majuri Erkki H i et a mä k i luovutti pataljoonan 7. 9. 
1980 everstiluutnantti Matti Sakari K o p r a 1 1 e . 
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Rakuunat Saimaalla vesistöharjoituksessa. 

saivat toteutettujen MARO-muutosten yh
teydessä hallintaansa perinteisen ratsuväen 
vanhan kasarmialueen Karjalan tykistö
rykmentin siirryttyä Vekaranjärvelle. 

Uuden kokoonpanon myötä on rakuu
napataljoonan vahvuus kasvanut ja vel
voitteet laajentuneet. Erityisen onnistu
neeksi on havaittu yhteistoiminta Päällys
töopiston kanssa rakuunoiden antaessa 
harjoitusjoukkoja toimiupseerien perus- ja 
jatkokoulutuskurssien käyttöön. 

Tärkeimpinä koulutustapahtumina ovat 

kuluneena aikana kuitenkin olleet kevään 
1979 ja syksyn 1980 kertaqsharjoitukset, 
joissa entiset rakuunat ovat saaneet jatko
koulutuksen tehtäviinsä. 

Myös sotilasurheilussa, etenkin vaativis
sa ja arvostetuissa lajeissa, rakuunat ovat 
menestyneet erinomaisesti. Ampumahiih
don menestyksistä mainittakoon v 1979 
oppilas Jukka K a p a s e n voittama 
puolustusvoimien mestaruus varusmiessar
jassa sekä puolustusvoimien parhaan 
joukko-oaston aseman saavuttaminen am
pumahiihdon joukkuekilpailussa. Puolus
tusvoimien mestaruuskilpailuissa v 1980 
rakuunat olivat joukkuekilpailussa toisia 
varusmiesten saavuttaessa ylivoimaisen 
ampumahiihdon joukkuevoiton. Aliker
santti Petri V i l e n i u s saavutti kesällä 
1980 puolustusvoimien ampumamestaruu
den rk 10 + 10 ls kilpailussa. Ratsuväen 
perinteisessä Tinamäkiottelussa HRR
URR ovat rakuunat saavuttaneet vuosina 
1979-80 talvikilpailujen voiton varsinai
sesta puolustusvoimien urheilujoukko
osastosta. Oltermannin hiihdossa on patal
joonan joukkue hyvien suoritusten jälkeen 
päässyt hopeatilalle vuosina 1979-80, 

Reserviläiset antamassa kertausharjoituksen päätteeksi viimeistä "näyttöä." 
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mutta usko voittoon tulevaisuudessa on 
voimakas. 

Joukko-osasto on antanut kuvaa tämän 
päivän suomalaisesta ratsuväestä niin koti
maisille kuin ulkomaisillekin vierailijoille 
sekä panoksensa useiden maanpuolustus
juhlien ja -tilaisuuksien järjestelyihin. Tär
keimpinä mainittakoon Anjalan maan
puolustusjuhlat syksyllä 1979 ja Kerimäen 
maanpuolustusjuhlat kesällä 1980. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla varusmies
palveluksensa erinomaisesta suorittamises
ta on palkittu seuraavat rakuunat: 

I/78 saapumiserä 
- vänrikki P P u 1 k k i n e n 

kersantti H N y h o 1 m 
- korpraaliA M anto 

II/78 saapumiserä 
- vänrikki H L o i m u s a 1 o 

kersantti V O 1 1 i k a i n e n 
- korpraali H P ö y h i ä 

Lapuan Valu 
Puh. 964-331 731 

62100 LAPUA 

ltl4l~~H~P~~~/!~~~S1'!j 
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III/78 saapumiserä 
- vänrikki R M e t h u e n 

kersantti J S O k U r a 
- korpraali T H i r v o n e n 

I/79 saapumiserä 
- vänrikki L W e s t e r 1 u n d 

alikersantti T P e n t t i n e n 
- rakuuna J S u o m a 1 a i n e n 

II/79 saapumiserä 
- vänrikki S J a a k k o 1 a 
- kersantti J P a a j a n e n 
- korpraaliE Tikka 

III/79 saapumiserä 
- vänrikki M P e s a r i 

kersantti K S a v e n i u s 
- korpraali E T i k k a 

I/80 saapumiserä 
- vänrikki Y P ö n n i 

kersantti M K a r p p a n e n 
- korpraali M R a s k 

OVAKOOYAB 
Lauttasaarent. 48 Helsinki 20 

Puh. 670 091 

SÄKYLÄN 
ESSO-HUOLTO 

27800 Säkylä 
puh. 938 - 70 107 

T AISTELUKOULU 

Vuodet 1979 ja 1980 ovat olleet Taistelu
koululle vilkasta ja merkittävää aikaa. 
Koulun päätehtävä kouluttaa upseereita 
esiupseeri- ja jalkaväen kapteenikursseilla 
on saanut aiempaa suuremman painon. 
Onhan upseerikoulutus nyt asetuksella 
määritetty korkeakoulutukseksi ja näin ol
len Taistelukoululla on oma tärkeä osuu
tensa suomalaisen upeeriston jatkokoulut
tajana. 

Vuonna 1979 suoritti Esiupseerikurssi 
32:n 71 kapteenia ja Jalkaväen kapteeni-

Ev Suviniemi ja ev Rannikko vaihtamassa tehtäviä. 

kurssi 52:lta valmistui 44 yliluutnanttia. 
Esiupseerikurssi 33:lla opiskeli 76 kap

teenia ja Jalkaväen kapteenikurssi 53:lla 
26 yliluutnanttia. Parhaillaan käynnissä 
olevat kurssit suoritetaan samojen vaati
musten mukaisesti. Esiupseerikurssin vah
vuus on 58. Jalkaväen kapteenikurssilla 
opiskelee 31 upseeria. 

Taistelukoululla on toimeenpantu myös 
muita koulun tehtäviin jo tavanomaisina 
sisältyviä kursseja. Kumpanakin vuonna 
on kahdesti koulutettu jalkaväen upseeri
kokelaiden tiedustelu-upseerikursseja. 
Koulutettujen kokonaismäärä on yli 100 
upseerikokelasta. 

Insinööriupseerikurssi 10 toimeenpan
tiin Taistelukoululla kesän-syksyn 1979 
aikana. 

Kranaatinheitinupseerikurssi 12 toi
meenpantiin Taistelukoulun johtamana 
kesällä 1980. Kurssiin kuului kuukauden 
opetusjakso Tuusulassa ja kuukauden kes
tänyt ampumaleirivaihe Sarriojärvellä. 
Kurssin priimukseksi selviytyi luutnantti 
Jukka Sorvari. 
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Taistelukoulun huollossa ja merkittäväl
tä osalta koulun opettajien opetukseen tu
keutuen on myös toimeenpantu sotilaspap
pien opetustilaisuuksia ja kirkollistoimis
ton, tiedotusosaston sekä eräiden muiden 
Pääesikunnan toimialojen piiriin kuuluvia 
kertausharjoituksia. 

Lisääntyneet kertausharjoitusvelvoitteet 
ovat kohdistuneet myös Taistelukouluun. 
Vuosina 1979 ja 1980 on esiupeerikurssien 
ja jalkaväen kapteenikurssien toimeenpa
non väliajat olleet useampien erikoishen
kilöstön ja eri asteisten esikuntien henki
löstön kertausharjoitusten täyttämiä. Nii
den toteuttaminen on ollut hyvää harjoit
telua koulun henkilökunnalle, mutta ne 
ovat olleet myös merkittävänä työllistäjä
nä. 

Taistelukoulun oganisaatiossa ei ole to
teutettu suurempia muutoksia. Mutta kou
lu on saanut uuden johtajan ja myös kurs
sien johtajat ovat vaihtuneet. 

Henkilökunta hyvästelemässä ev Suviniemeä. 
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Eversti Sukka Suviniemi siirtyi 1. 9. 
1980 reserviin puolustusvoimien ylipäälli
kön myönnettyä hänelle eron Taistelukou
lun johtajan virasta. Uudeksi koulun joh
tajaksi määrättiin eversti Erkki Rannikko. 

Esiupeerikurssin pitkäaikainen johtaja 
eversti Tuomo Tuominen siirtyi keväällä 
1980 Jääkäriprikaatin komentajaksi. Uu
tena kurssin johtajana on everstiluutnantti 
Pertti Jutela. Jalkaväen kapteenikurssin 
johtajana on toiminut everstiluutnantti 
Mauri Mikkola syksystä 1979 alkaen. 
Martti K~skitalo siirtyi silloin Hämeen 
Jääkäripataljoonan komentajaksi. 

Taistelukoulun entisten johtajien osalta 
voidaan vielä todeta Adolf Ehrnrooth'in 
ylennys jalkaväenkenraaliksi 6. 12. 1980. 
Ehrnrooth toimi Taistelukoulun johtajana 
vuosina 1947-1951. 

Vuoden 1979 merkkitapahtuma Taiste
lukoululla oli lokakuun 10. päivänä, kou
lun vuosipäivänä, järjestetty Upseerikou-

lutuksen 200-vuotisjuhla. Tilaisuudessa 
paljastettiin kurssirakennuksen aulaan si
joitettu reliefi. Samalla vierailla oli mah
dollisuus tutustua upeerikoulutusta esitte
levään kuva-, asiakirja- ja esinenäyttelyyn. 

Vuosina 1979 ja 1980 on Taistelukoulu 
entistä paremmin pystynyt palkitsemaan 
hyvin kurssinsa suorittaneita upseereita. 
Tämän on mahdollistanut Taistelukoulua 
tukeneiden säätiöiden ja yhteisöjen suuri
arvoinen tuki. 

Esiupeerikurssi 32:n priimuksena palkit
tiin kapteeni Timo Heikkilä ja hänen lisäk
seen kurssilta palkittiin kapteenit Seppo 
Suontausta, Seppo Kallioniemi, Risto Ro
selius, Esko Pitkänen, Jukka Sarkala, Ta
pani Tuominen, Heikki Hinkkanen, Jukka 
Hyle, Lars-Olof Fredriksson ja Heikki 
Hartikainen. 

Jalkaväen kapteenikurssi 52:n parhaaksi 
selviytyi yliluutnantti Kari Heinonen. Hä
nen ohellaan palkittiin stipendein yliluut
nantit Ilkka Aspara, Leo Puustinen, Sep
po Toivonen, Ensio Mäkipelto, Matti Jää-

finnwear 
SUOMEN TAIKOO 

~ SORMEUJA OY 
Puutarhakatu 8 33210 TAMPERE 21 

Vaihde 931-34440 

särö ja Markku Manninen. 
Vuonna 1980 selviytyi Esiupseerikurssi 

33:n priimukseksi kapteeni Kauko Kunna
ri. Lisäksi palkittiin kapteenit Hannu Rou
ru, Jorma Toivonen, Matti Hämäläinen, 
Markku Esko, Esko Rytky, Seppo Ojan
perä, Tapio Tanner, Jorma Korkeala, 
Lauri Lasonen, Vesa Vanaja ja Heikki 
Lauri sekä kapteeniluutnantti Matti Puos
kari. 

Jalkaväen kapteenikurssi 53:n priimus 
oli yliluutnantti Seppo Pesonen ja muut 
stipendit annettiin yliluutnanteille Jorma 
Kosunen, Kauko Peltonen, Ismo Taika, 
Vesa Tervo, Matti Laukkanen ja Pertti 
von Hertzen. 

Taistelukoulu, tuusulalainen korkea
koulu, jatkaa uskollisesti työtään Suomen 
puolustusvoimien ja sen upseerikoulutuk
sen hyväksi. Tavoitteena on 1980-luvulla
kin kasvattaa puolustusvoimillemme kor
keatasoisia esiupseereita sekä kykeneviä 
jalkaväkipataljoonan komentajia. 

Suomen 
Teollisuuden 
Vartiointi Oy 

Siltasaarenkatu 18 A 
00530 Helsinki 53 puh. 765 066 

Raumantien Puu 
Puh. 939-29 211 ja 29 412 
Ulasoorin teollisuusalue 

28700 Pori 70 
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KADETTIKOULU 

Suomalaisen upseerikoulutuksen 
200-vuotisjuhlallisuudet ja niihin liittyvä
nä Kadettikoulun 60-vuosipäivä 20. 3. 
1979 olivat näkyvimpiä tapahtumia kou
lun toiminnassa vuonna 1979. 

Kadettikoulun kannalta merkittävin ta
pahtuma oli kuitenkin siirtyminen uuden 
3-vuotisen opetussuunnitelman käyttöön. 

Tähän liittyen ilmeisenä luottamuksen 
osoituksena koko puolustusvoimillemme 
oli se, että 1. 10. 1979 voimaan tulleella 
asetuksella upseerin tutkinto lopulta viral-

Kadetti kurssi 

65. 
66. 
67. 

Alkamisvuosi 

1978 
1979 
1980 

lisesti määritettiin korkeakoulututkinnok
si. 

Koulun johtajana on toiminut eversti 
Matti Vanonen ja apulaisjohtaja on evers
tiluutnantti Heikki Ahlqvist. 

Opettajakunnan suurta vaihtuvuutta, 
joka on koettu epäkohtana, on kyetty vä
hentämään. Tällä on päästy siihen, että 
erityisesti kadettien lähimpinä esimiehinä 
ja kouluttajina toimivat upseerit ovat saa
neet toimia entistä pidempään Kadettikou
lussa 

Kadettikoulu on joutunut suurelta osal
ta järjestämään rekrytoinnin Kadettikou
luun. Koulu on pyrkinyt lisäämään kiin
nostusta upseerin uraa kohtaan muunmu
assa lähettämällä upseerin ammattia ja ka
dettikoulutusta esitteleviä painotuotteita 
kouluihin ja sotilaspiireihin. Tämän lisäksi 
koulun upseerit ja kadetit ovat tehneet 
useita esittelymatkoja Reserviupseerikou
luun ja kouluihin maamme eri puolilla. 

Viime vuosien hakijamäärät ovat olleet 
seuraavat: 

Hakijoita 

453 
390 
293 

Aloitti 
opiskelun 

100 
100 
102 

Jalkaväen upseereita on valmistunut seuraavasti: 

Valmistumisvuosi Kadettikurssi 

1978 62. 
1979 63. 
1980 64. 

Vuodet 1979 ja 1980 olivat ylimenokaut
ta, joiden aikana koulussa opiskeli kadet
teja sekä entisen 2 -vuotisen, että uuden 
3-vuotisen opetussuunnitelman mukaan. 
Viimeinen 2 1/2 vuotta kestänyt kadetti
kurssi 64. valmistui keväällä 1980. 

Näin päättyi upseerien peruskoulutuk-
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Jalkaväki-
upseereita 

36 
47 
42 

sessa 2 1 /2 vuotta kestäneiden kadetti kurs
sien vaihe, joka toteutettiin kursseilla 
49.-64. (vv. 1962-80). 

Tällä hetkellä toteutetaan opetusta kai
killa kolmella koulussa opiskelevalla 'ka
dettikurssilla (65.-67.K) uuden 3-vuoti
sen opetusohjelman mukaisesti. 

Tasavallan presidentti ylentää kadetit luutnanteiksi 28. 3. 1980. 

Uuden opetussuunnitelman päämäärä
nä on valmistaa entistä korkeatasoisem
pia, ammattitaitoisempia ja ennen kaikkea 
kenttäkelpoisempia nuoria upseereita puo
lustusvoimiemme ja isänmaamme palve
lukseen. 

Koulun tärkeimpiä harjoituksia ovat ol
leet kranaatinheitinleirit Pahkajärvellä, 
kevytaseleirit Säkylässä, paikallispuolus
tusharjoitukset sekä kesä- ja talvileirit. 
Talvileiri järjestettiin v 1979 Pohjois-Kar
jalassa ja v 1980 Lapissa. 

Kouluun on suoritettu paljon vierailuja. 
Esimerkiksi v 1979 erilaisia vierailuja teh
tiin 119 ja näihin osallistui yhteensä 4 050 
henkeä. 

Kansainvälistä kanssakäymistä lähinnä 
pohjoismaiden vastaaviin kouluihin on 
jatkettu. Kadettikoulun edustajia on vie
raillut Ruotsin ja Norjan kadettikouluissa. 
Pohjoismaiset kadettipäivät pidettiin v 
1979 Ruotsissa ja v 1980 Tanskassa. Syk-

14 

Kadetit räjäytystöissä kesälelrillä 1980. 
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syliä 1980 suorittivat Leningradilaisen 
M.S. Kirovin sotakoulun edustajat viikon 
'kestäneen vierailun Kadettikoululle . 

Kertomuskaudella vv 1979-80 itsenäi
sen Suomen Kadettikoulu täytti 60 vuotta, 
sen antama upseerikoulutus täytti 200 
vuotta, koulussa suoritettava upseerin tut
kinto määritettiin asetuksella korkeakou
lututkinnoksi. Näiden perinteiden ja uu
sien perusteiden pohjalta Kadettikoulu on 

i aloittanut uusin opetussuunnitelmin uu
den vuosikymmenen. 

Jalkaväen säätiön stipendeillä on palkit
tu 63 . kadetti kurssilta kad-ylik A Räty ja 
64. kadettikurssilta kad-ylik J Kekkonen. 

Tutustumista sotahisloriaan. Kadetit Raatteen 
tien taistelun muislomerkillii. 

Kai]rlri tuotteet 
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rlit1 
OTK:n Suurkulut tajapalvelu on AINA edullinen ostopaikka suurkeit· 
UOIUe. Meillä saatte kaikki tarvitsemanne tuotteet kätevästi yhdestä 
toimiluspisteestä. Olemme vain puhelinsoiton etäisyydellä luotanne. 

Meillä on keskitetty t ilaus- ja kuljetusjärjestelmä, joka takaa Teille 
varmat ja nopeat toimitukset säännöllisten reittikuljetustemme puit· 
teissa. 

Hintamme ovat kilpallukykylset ja meillä on runsaasti kiinnostavia 
erikoistarjouksia. 

vaJmilna alvelukseen 
HELSINKI 90-733~0ULU 981-156611170 ~J 
HÄMEENLINNA 917-205252 SEINÄJOKI 964-142388 
IMATRA 954-219331160 TAMPERE 931-6711001115 
JYVÄSKYLÄ 941-2731221130 TURKU 921-336060/34 

P ÄÄLL YSTÖOPISTO Pääsyä varten oppilaaksi · Päällystöopis
toon vaaditaan asetuksen mukaan, että ha
kija on: 
l . iältään 30 vuotta nuorempi 
2. suorittanut keskikoulun tai peruskou

lun oppimäärän 
3. saanut reservin ali upseerin koulutuksen 
4. ruumiinrakenteensa ja terveytensä puo

lesta toimiupseerin toimeen sopiva sekä 

Päällystöopisto on sotilasopetuslaitos, 
jossa suoritetaan alempi ja ylempi toimi
upseerin virkatutkinto. Lisäksi opistossa 
toimeenpannaan jalkaväen luutnanttikurs
seja ja vuodesta 1983 alkaen vääpelikurs
seja. 

5. elämäntavoiltaan nuhteeton ja muuten
kin toimiupseerin ammattiin sopiva 

Päällystöopiston 13 kuukautta kestäväl
lä I jaksolla, jota edeltää pääsykoe, suori
tetaan toimiupseerin alempi virkatutkinto. 
Jakso jakautuu yhteiskoulutusvaiheeseen, 
joka toimeenpannaan Lappeenrannassa 
kaikille koulutukseen hyväksytyille kahta 
ilmavoimien linjaa lukuunottamatta. Vai
heen tavoitteena on antaa kaikille oppilail
le toimiupseerin yleinen peruskoulutus, jo
ka käsittää lukiotasoista opetusta kielissä 
ja matemaattisissa aineissa. Samoin opete-

Päällystöopisto kouluttaa myös varus
miehiä saapumiserän vahvuuden ollessa 
50-60. 

OPISKELU TOIMIUPSEERIKSI JA TOIMIUPSEERINA 

Sotilas
korkeakouluun 
-KadK,MSK,llmaSI 

,,,.. 

PO I + PO II= opisto

tasoisen koulutuksen 

läpäisy = väh 4 vuotta 

ylempi 
virka
tutkinto 

alempi 
virka
tutkinto 

\ 
\ 

POII 

luutnanttikurssi 

pääsykoe 

erikoiskoulutusvaihe 
1-- ----

yhteiskoulutusvaihe komennetaan 

pääsykoe 

Vähintään 2 vuo joukko - astopalvelus 

· ja · k 1 vaativa 1tseop1s e u 

erikoiskoulutusvai he aselajikouluissa 
POI ~ - - -

yhteiskoulutusvaihe Päällystöopistossa 

Varusmlespalvelus. Vtihint RAuK. Pääsykoe PO I:lle 

Pohjakoulutuksena vähint peruskoulu 
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taan sotilaalliset perustiedot ja taidot kou
luttajan sekä joukkueen (vast) johtajan 
tehtäviä varten. 

Erikoiskoulutusvaiheessa eri aselajikou
luissa annetaan oman aselajin perustiedot. 
Lappeenrannassa toimeenpannaan kivää
ri- ja kranaatinheitinlinjat. 

Kahden vuoden joukko-osastopalveluk
sen jälkeen voi alemman toimiupseerin vir
katutkinnon suorittanut pyrkiä pääsyko
keen kautta vuoden pituiselle päällystö
opiston II jaksolle. 

II jakso jakautuu myös yhteiskoulutus
ja erikoiskoulutusvaiheeseen, jonka jäl
keen toimiupseeri on suorittanut toimiup
seerin ylemmän virkatutkinnon ja kelpoi
suuden sotilasmestariksi. 

Vuonna 1981 toimeenpannaan jakso nu
mero 3. 

Toimiupseeri, joka ei ole ylioppilas, voi 
II jakson käytyään pyrkiä ylioppilastasoi
sen pääsytutkinnon kautta Kadettikou
luun. Ohje tutkintovaatimuksista tullaan 

antamaan keväällä -81. Kadettikouluun 
pyrittäessä rinnastetaan alempi virkatut
kinto reserviupseerikurssin suoritukseen. 

Kolme vuotta ylemmän virkatutkinnon 
suorittamisen jälkeen voivat toimiupseerit 
pyrkiä pääsykokeen kautta oman aselajin
sa luutnanttikurssille, mikä antaa kelpoi
suuden aina erikoisluokkaan (kapteeni) as
ti. 

Vääpelikurssille tullaan komentamaan 
ne toimiupseerit, jotka eivät pyri tai eivät 
pääse II jaksolle. Ensimmäinen vääpeli
kurssi on suunniteltu toimeenpantavaksi v 
1983. 

Vuoden 1978 jälkeisistä keskeisimmistä 
henkilövaihdoksista todettakoon, että 
Päällystöopiston johtajan tehtävät on vas
taanottanut eversti Aimo Airola eläkkeelle 
siirtyneeltä eversti Veikko Rusaselta 1. 1. 
1981. Apulaisjohtajana on toiminut 2. 1. 
1979 lähtien everstiluutnantti Antti Lehto
la. 

1 
Tehtävien vaihto 19. 12. 80 ev V Rasanen/ ev A Airola. 
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Sankaritaulu majoitusrakennuksen aulassa 6. 
12. 80. 

Eversti Veikko Rusasen toimenpitein on 
opiston ·perinnepuistoon 26. 1. 1978 pysty
tetty aliupseerikoulutuksen muistomerkki 
muistuttamaan siitä työstä, jota on tehty 
ennen uuteen koulutusjärjestelmään siirty
mistä v 1975. 

Hänen toimenpitein on myös oppilas
asuntolan sankariaulaan saatu sankaritau
lu sodissa kaatuneille aliupseereille. 

Puolustusministeriön ja pääesikunnan 
jalkaväkitoimiston tuella on opiston lähei
syyteen saatu peruskorjattua entinen am
pumarata, ns pk-monttu. Rata mahdollis
taa pistooli- ja pienoiskivääriammuntojen 
harjoittelun. 

Uusi oppilasasuntola 200 hengelle kah
den hengen tupineen otettiin käyttöön ke
sällä 1979. 

Vanhan majoitusrakennuksen sanee
rauksen yhteydessä v 1981 saadaan tilat 
Päällystöopiston museolle. Opiston perin
netoimikunta ottaa vastaan asiakirja- ja 
esinelahjoituksia, jotka liittyvät opiston ja 
sen edeltäjien toimintaan. 

Opiston rakenteellinen kehittäminen 
tähtää seuraavana uimahall,in sisältävän 
kuntotalon sekä koulutushallin saamiseen 
80-luvun alkupuolella. 

Vuosien 1978-80 aikana on koulutettu 
seuraavat kurssit: 

- Jalkaväen luutnanttikurssi 7 
Jalkaväen mestarikurssit 10 ja 11 (vii
meiset) 
PO II I Y ja 2 Y 
PO 136-39 
Valmennuskurssit 38 ja 39 (viimeiset) 

Edellisen vuosikirjan ilmestymisen jäl
keen on Jalkaväen Säätiön mitalilla palkit
tu seuraavat Jääkärikomppanian varus
miehet saapumiserittäin: 

1/78 saapumiserä 
korpr R K e t t u n e n 

- kers J T o i v o 1 a 

11/78 saapumiserä 
korpr J K a r h u 

- kers I M o i s i o 

111/78 saapumiserä 
korpr R K e m p p i 

- kers R K a n s o n e n 

1/79 saapumiserä 
korpr A A n t i k a i n e n 

- alik O S ä ä s k i 

11/79 saapumiserä 
- jääk J O i n o n e il 
- vänr. M M a r j a v a 

lll/79 saapumiserä 
korpr J H o n k a n e n 

- kers T P u r t i 1 o 

1/80 saapumiserä 
- korpr M N i e m i 
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RESERVIUPSEERIKOULU 

Reserviupseerikoulussa ovat vuosien 
1979-1980 tärkeimpiä tapahtumia nor
maalin koulutustoiminnan ohella olleet 
upseerikoulutuksen 200-vuotisjuhlallisuu
det vuonna 1979 ja reserviupseerikoulu
tuksen 60-vuotisjuhlatilaisuudet vuonna 
1980. Kuluneina vuosina on Reserviupsee
rikouluun suuntautunut lukuisia vierailuja 
ja entisten kurssilaisten käyntejä. RUK
museossa ylitettiin kevätkaudella 1980 
30 000 kävijän raja. 

Upseerikoulutuksen 200-vuotisjuhlalli
suuksien yhteydessä paljastettiin päära
kennuksen Sankariaulassa juhlareliefi ja 

Juhlakirjaa luovuttamassa. 
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jaettiin juhlamitali koulun entisille pitkäai
kaisille kouluttajille. Samana päivänä 
kurssin 160 päättäjäiskatselmuksessa luo
vutti koulun johtaja, eversti Veikko Lin
nakko yksikköliput kaikille koulun yhdek
sälle perusyksikölle. 

Mieliinpainuvin juhla koettiin touko
kuussa 1980 Reserviupseerikoulun juhlies
sa 60-vuotistaipaleen täyttymistä moninai
sin juhlamenoin. Juhlapäivä huipentui 
kenttäjuhlaan ja sitä seuranneeseen 163 
kurssin ohimarssiin, jonka otti vastaan 
puolustus.voimain komentaja, kenraali 
Lauri Sutela. 60-vuotisjuhlallisuudet sai
vat osakseen aivan erityistä huomiota tie
dotusvälineistössä, joka oli omiaan koros
tamaan reserviupeerikoulutuksen tärkeyt
tä puolustusjärjestelmässämme. Juhlavuo
den aikana ilmestyi myös panelikeskuste
luihin perustuva juhlakirja "Ympyröiltä 
suomalaiseen yhteiskuntaan". 

Erikoisalojen reservin upseerien koulu
tuksessa suoritetut supistukset ovat heijas
tuneet Reserviupseerikoulussa pienehköi
nä organisaatiomuutoksina. 4.Komppani
assa, entisessä erikoisupseereita koulutta-

r ,1 

Kurssi 1 ohimarssissa 17.5.1980. 

neessa yksikössä, koulutetaan tänään 
panssarintorjuntakoulutuksen saavia re
serviupseerioppilaita, ja erikoisalojen up
seerikoulutusta annetaan l .Komppanian 
noin 30 oppilaan suuruisessa joukkueessa. 
Panssarintorjuntakoulutuksen keskittämi
nen 4.Komppaniaan on tehostanut panssa
rintorjuntakoulutusta silminnähtävästi ja 

1111 r~1 

muutos vaikuttaa onnistuneelta. 
Reserviupseerikoulun kilpailutoimin-

taan tuo oman merkittävän lisänsä koulun 
oppilaskunnan järjestämät moninaiset kil
pailut. Sotilasopetuslaitosten välinen Iso
Ympyrän viesti on kokenut myös muutok
sen RUK:n perusyksikköjen osallistuessa 
nykyisin myös kilpailuun. Vuonna 1979 

Yksikkölippujen luovutustilaisuus päärakennuksen kentällä 12.7.1979. 
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Joukkueen johtajan koulutusta talvisessa maastossa. 

saavutti ylivääpeli Teemu Anttila Suomen 
mestaruuden olympia-ammunnassa. Li
säksi ovat ylivääpelit Johan Laakso ja Tee
mu Anttila sijoittuneet mainiosti CISM:n 
ja Suomi-Neuvostoliitto sotilasottelun 
ampumakilpailuissa. 

Koulun apulaisjohtaja, eversti Martti 
Palmen siirtyi Pääesikuntaan tammikuus
sa 1980 luovuttaen 25. 1. 1980 tehtävät 
everstiluutnantti Raimo Penttilälle. Jalka
väkilinjan johtajan tehtäviä ryhtyi vuoros
taan hoitamaan Pääesikunnasta siirtynyt 
everstiluutnantti Risto Koppinen helmi
kuun alusta samana vuonna. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on kulunei
na vuosina palkittu seuraavat jalkaväkilin
jan oppilaat 

216 

LEIMASIN OY -
STÅMPEL AB 

PL 82-00131 HKI 13 
Puh. 662 907, 662 074, 62.7 189 

Kurssi 159 
- Timo Pekka K i v i n e n UudRakP 

Kurssi 160 
- Keijo Gunnar K u u s i s t o PorPr 

Kurssi 161 
- Lasse Martin W e s t e r I u n d 

UudRakP 

Kurssi 162 
Veli Uuno Juhani H e i k k i n e n 
KaiPr 

Kurssi 163 
- Lasse Juhani N i e m e I ä PorPr 

Kurssi 164 
- Kauno Ilmari M a t t i I a PorPr 

RAASEPORIN 
TIILI OY 
Puh. 911-15 300 

Raasepori 

PANSSARIKOULU 

Panssarikoulun toiminnalle on kulu
neen katsauskauden aikana ollut luonteen
omaista voimakas panssari- ja panssarin
torjunta-aselajin kehittämistyö tavan
omaisten opetustehtävien lisäksi. Ennen 
kaikkea se on näkynyt runsaana kokeilu
toimintana alan ohjesääntöluonnosten, 
panssarikaluston teknillisten parannusten 
ja sop1v1en ampuma-alueiden osalta. 
Etelä-Suomen Sotilasläänin panssarintor
juntaleirien pitäjänä sekä koko Puolustus
voimia koskevien taktisten panssariope
tustilaisuuksien järjestäjänä , koulun toi
menkuva on muuttumassa yhä enenevässä 
määrin Panssariprikaatin ulkopuolisiakin 
joukko-osastoja palvelevaksi. 

Tunnustusta sotilasopetuslaitoksena 
koulu sai järjestäessään u"seerikoulutus 
200 vuotta -juhlan vuosipäivänään 2. 4. 
1979. Tällöin paljastettiin koulun uusissa 
tiloissa juhlavuoden relief. Panssarijouk
kojen perinteitä säilyttäen Panssarikoulu 
hankki oman joukko-osastoristin, jonka 
aiheena on viime sodan ajan kuuluisan 
Pansaridivisioonan muistoristi. Ristin en
simmäinen jakotilaisuus oli 30. 6. 1979. 

Pääasiassa kantahenkilökuntaa koulu_t
tavana sotilasopetuslaitoksena Panssari
koulu on kokenut panssarivaunujen täys
kaliperiammuntoihin soveltuvien alueiden 
puutteen eräittäin vakavana. Tämän joh
dosta koulu on suorittanut kokeilu
ammuntoja Reilassa keväällä v 1979 ja 
Rovajärvellä kevätkaudella 1980. Tulokset 
olivat olosuhteet huomioiden lupaavia ja 
panssarivaunuammuntoja ainakin Lapissa 
jatketaan. Kehittyvien opetusohjelmien 
osalta mainitsemisen arvoiset ovat panssa
ritiedustelukoulutuksen aloittaminen RUK 

Taisteluampumaleirit kuuluvat olennaisesti 
kurssien opetusohjelmiin - nyt myös Lapissa. 
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165 panssarilinjalta alkaen sekä kadettien 
panssariopintosuunnan koulutussuunni
telman uusiminen. Tulevaisuudessa Pans
sarikoulun tehtäväkenttä yhä monipuolis
tuu. Uutena kurssina aloitetaan panssarin
torjuntalinja Päällystöopiston I vaiheen 
erikoiskoulutusjaksolla syksyllä 1981. Li
säksi tullaan toimeenpanemaan upseerien 
panssaritaktisia kursseja. 

Henkilövaihdoksia koulussa on tapah
tunut varsin taajaan sekä johtaja- että 
kouluttajatasolla. Koulun johtajina ovat 
toimineet everstiluutnantti Lassi Kopra 7. 
2. 1977-8. 11. 1979 ja everstiluutnantti 
Pentti Sirola 8. 11. 1979-12. 12. 1979. 
Nykyinen koulun johtaja on everstiluut
nantti Tauno Ylänne. 

Panssarikoulun johtaja everstiluutnantti Tauno 
Ylänne. 

Katsauskautena Panssarikoulussa on 
toimeenpantu: 

- RUK:n kurssien 159-164 panssarilin
jat, joiden parhaat kurssijärjestyksessä 
olivat kokelaat Kari Perkiö, Hannu Id
man, Ilkka Hakala, Heikki Lagus, 
Teppo Kaura ja Tomi Muotiala. 
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PO I E:n panssarilinja, kurssit 37 ja 
38, joiden priimukset olivat ylikersan
tit Olli Sisto ja Pentti Keckman. 

- Kantahenkilökunnan panssariasentaja
kurssi, jonka parhaaksi selviytyi vää
peli Jorma Numminen. 

- Panssarimestarikurssi no 9, jonka prii
mukseksi tuli vääpeli Ismo Syrjälä. 

- 63. ja 64. kadettikurssien jalkaväkilin
jan panssariopintosuunta, joiden prii
muksina olivat luutnantit Asko Itko
nen ja Aimo Somerkallio. 

VAISALA Oy 
PL26 

00421 Helsinki 42 
puh. (90)890 993 

terveellistä ruokailua 

osana hyvää henkilöstö
politiikkaa 

VALTION RAVITSEMISKESKUS 

LASKUVARJO-

J ÄÄKÄRIKOULU 

Laskuvarjojääkärikoulun 18. ja 19. va
rusmieskurssit ovat kokeneet Utin kankai
den ihanuudet ja kärsimykset. Utti sinänsä 
on juuri näinä aikoina alkanut uusia ilmet
tään. Vanha, monelle muistorikas varus
kunta on kokemassa muodonmuutosta. 
Puiset rakennelmat raivataan ja tilalle ra
kennetaan nykyaikaisia rakennuksia. 

Vuonna 1979 valmistunut upea ruokala-/ 
sotilaskotirakennus palvelei: sotaväkeä 
keskellä varuskuntaa. 

Kentän reunamilla seisoo joukko ikään
tyneitä "Dakotoja" yhä nokka ylpeästi 
pystyssä tuijottaen arvostelevasti ohirul
laavia seuralaisiaan: kahta Fokker F27:ää. 
Laskuvarjojääkärit ovat myyneet sydä
mensä vanhoille "Dakotoille", mutta as
tuessaan sisään massiivisempaan "Fokke
riin" he tuntevat kieltämättä tietynlaista 
juhlallisuutta. Jo nousukiito nostattaa 
mieleen ajatuksen: "Nyt todella men
nään." 

Kuluneena kaksivuotiskautena keskityt
tiin edelleen koulutustavoitteiden entistä 
täydellisempään saavuttamiseen. Kehitet
tiin viestitoimintaa, jatkettiin varusteiden 
kehittelyä ja kiinnitettiin huomiota hyppy
turvallisuuteen. 

Laskuvarjojääkäreiden hyppykoulutuk
sessa noudatetaan jo totuttuja suuntavii
voja: kesäkuussa 1. hyppykoulutusjakso, 
elokuussa 2. jakso ja tammikuussa talvi-

Tunnelma "putkessa" materiaalitäydennyslennolla. 
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Näin voit sen tehdä. 

hyppykoulutusjakso. Kiinnostus koulutus
ta kohtaan on nousussa. Tämä on havait
tavissa kouluun pyrkijöiden lukumäärässä 
ja ennenkaikkea siinä, että 1980 PE:ssa 
tehdyn päätöksen mukaisesti aletaan las
kuvarjohyppykoulutusta antamaan vuo
desta 1981 lähtien jalkaväkilinjan kadeteil
le. Annettava perushyppykoulutus kestää 
heidän osaltaan kolme viikkoa ja sisältää 
mm kahdeksan (8) perushyppyä. · 

Varusmiesten koulutuksen huipehtuma
na voidaan edelleen pitää Lapin karujen 
olosuhteiden uhmaamista. "Asfalttisis
sien" saattaminen keskelle kaamosta, 
paukkuvia pakkasia ja lähes pohjattomia 
lumimassoja antoi monelle koulupojalle 
miettimisen aihetta. Uneton taivaltaminen 
takaa-ajettuna tai toimeentulon ylläpitä
minen ilman majoitusvälineitä mittasivat 
perusteellisesti annetun koulutuksen ta
son. Harjoitusalueena oli v 1979 loppusota 
"Ukossa" Ivalo-Inari ja maaliskuun pe-
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lastautumisharjoituksessa Utsjoki-Kevo. 
Vuoden 1980 vastaavat harjoitukset pidet
tiin helmi-maaliskuun vaihteessa: sissi
harjoitus "Levi" Kittilä-Ylläs -alueella ja 
pelastautumisharjoitus ''Näkkälä'' Enon
tekiön pohjoispuolella. 

LjK:ssa annetun varusmieskoulutuksen 
tiedot ja taidot arvioitiin perusteellisem
min 1.-4. 9. 1980 suoritetussa koulutus
päällikön koulutustarkastuksessa. 

Koulun ulospäin näkyvin osa - myös 
kansainvälisesti ajatellen - on sen koulut
tajista koottu edustusjoukkue, lehdistön 
"Vääpelijuntaksi" nimittämä ryhmä. 
Määrätietoinen ja ohjelmoitu valmentau
tuminen kantaa hedelmää. Saavutukset 
ovat hyvät: 

1979SM 
Tarkkuushyppy 

1. vääp Kilpinen Ljk 
2. kapt Laitinen Ljk 

Taito hyppy 
2. vääp Kilpinen Ljk 
4. vääp Soini Ljk 

Yleismestaruus 
1. vääp Kilpinen Ljk 
2. vääp Savolahti Ljk 
3. vääp Soini Ljk 

Joukkuekilpailu 
1. Ljk I 
2. Ljk II 

Pohjoismaiset laskuvarjopäivät 
Tarkkuushyppy 

1. vääp Kilpinen Ljk 
2. vääp Laamanen Ljk 
3. vääp Soini Ljk 
4. vääp Savolahti Ljk 

Joukkuekilpailu 
1. Suomi 

CISM-kilpailut 

.•• tai sitten näin. 

Tarkkuushyppy 
9. vääp Kilpinen Suomi 

Taito hyppy 
13. vääp Kilpinen Suomi 

Joukkuekilpailu 
9. Suomi 

1980SM 
Tarkkuushyppy 

1. vääp Savolahti Ljk 
3. vääp Kilpinen Ljk 

Taito hyppy 
1. vääp Kilpinen Ljk 
3. vääp Soini Ljk 

Yleismestaruus 
2. vääp Kilpinen Ljk 
3. vääp Savolahti Ljk 

Joukkuekilpailu 
1. Ljk I 

- Pohjoismaiset laskuvarjopäivät 

Tarkkuushyppy 
1. vääp Kilpinen Ljk 

Joukkuekilpailu 
1. Suomi 

MM-kilpailut (siviili) 
Taito hyppy 
6. vääp Kilpinen Suomi 

Joukkuekilpailu 
16. Suomi 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 

1979 
upskok Tauno Paavo T u o m i n e n 
kers Jukka Kalervo N i k k a r i 

1980 
upskok Kari Tapio S i i k a I u o m a 
kers Juha-Matti La m p o I a 

Vuoden 1980 laskuvarjourheilijaksi va
littiin maassamme vääp O Kilpinen (Ljk). 
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KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJA VARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen Rajavartiostossa 
ovat kuluneet vuodet olleet vilkasta työn ja 
toiminnan aikaa. Toimintaa on sopeutettu 
muuttuviin olosuhteisiin. Rajanvartioin
nissa on pyritty suurempiin vartioyksiköi
hin sekä vartioinnin keskittämiseen. 

Kaakkois-Suomen Rajavartioston alu
eella ovat vartiostolle aiheuttaneet tehtäviä 
normaalin rajanvartioinnin ohella mm 

- rajavesistöasiat, ojien perkaukset rajal
la, Suomen ja Neuvostoliiton väliset 
yhteiset kala- ja vesistötutkimukset 

- voiman siirtoon liittyvät asiat (Imatran 
Voiman johtotyöt) 

- rautateiden sähköistäminen (Vainikka
la) 

- Svetogorskin rakentamisen II- ja III
vaiheen työt 
(III-vaihe alkoi tammikuussa -80) 

- lisääntyvä turismi 
Vuoden -78 syksyllä vaihtui K-SR:ssa se

kä komentaja että apulaiskomentaja. 
Eversti G Ahosen siirryttyä eläkkeelle tuli 
vartioston komentajaksi eversti Matti Au
tio ja apulaiskomentajaksi everstiluutnant
ti Aaro Moilanen. 

Rajavartiolaitoksen juhlavuonna 1979 
vietettiin 60-vuotismerkkipäivää kaikissa 
rajavartiostoissa 21.3.1979. 

Vuosipäivän pääjuhla oli Immolassa -
tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan ~yös 

Tasavallan Presidentti kunnioitti läsnäolollaan Rajavartiolaitoksen 60-vuotisjuhlaa lmmolassa 21. 
3. 79. 
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Vuosina 79 ja 80 valmistui K-SR:n alueelle usei
ta uusia teräksisiä vartiotorneja. 

Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen. 
Varusmieskoulutuksen osalta merkittä-

vinä edistysaskelina voidaan mainita 
Jukajärven leirioloihin saatu oleellinen 
parannus leirialueen päärakennuksen 
valmistuttua v -79 · 
v 1980 Metsähallituksen kanssa tarkis
tettu Jukajärven taisteluampumaradan 
sopimus. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 

Pohjolan Romu Oy 
Sammaltie 67 90600 OULU 60 

Puh. 981 - 301 571 

1/78 saapumiserä· 
- korpraali Reijo Kalevi H a a k a .n a 
- kersantti Risto Juhani H ä mä l ä 1 -

nen 

11/78 saapumiserä 
- korpraali Olli Juhani K i I p e I ä i -

nen 
- kersantti Leevi Urpo Jussi K a u -

ranne 

IIl/78 saapumiserä 
- korpraali Ari Aatos L a t t u 
- kersantti Seppo Kalevi M a k k o -

nen 
- vänrikki Janne Olavi R a u t i o 

1/79 saapumiserä 
- korpraali Jouni Ari Pekka Ra n ta -

1 a 
- kersantti Jari Paavo Ilmari K a i k -

ko 
- vänrikki Jukka Kalevi M u u k k o -

nen 

11/79 saapumiserä 
- korpraali Kauko Olavi S e p p ä n e n 
- vänrikki Lauri Olavi R u u s k a n e n 

111/79 saapumiserä 
- korpraali Petri Sakari H u h t i n e n 
- vänrikki Timo Tapani L e h t o v i i -

t ll 

PARKANON 
KUMI KORJAAMO 

39700 PARKANO puh. 933-21 49 
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LEO PAJUNIEMI 
KENKÄTEHDAS 

Kankaanpää 
Puh. 930-21 273 

THOMESTO OY 
VAIHDE 170112 

Mikonkatu 8 Hki 10 puh. 661956 

KI LSA-TUOTTEET WH:\•I•li•JRit·W·tJCfE[•!:[•M 
TELEX 22-380 
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RENTTO OY 
Suutarinkatu 2, 
05800 Hyvinkää 
Puh. 914-12 430 

K-BETONIA OY 
54500 Taavetti 

Puh. 953-71 751 

J. RANNAN 
LEIPOMO OY 

Oikokatu 13, 
11130 Riihimäki 13 
Puh. 914-32 734 

Turkujen Linjat 
Linja-autoliike Uuslavola 

27003 
Linja-autoja tilausajoon 

Kainuun 
Säästöpankki 
Kauppak. 16, 87100 Kajaani 10 

Puh. 986-27 070 

PEL TIRAKENNE 
V.SILONUMMI& Kumpp. 

Varastokatu 13, Kouvola 
Puhelin 951-122320 

TAMPEREEN 
PURISTELAATT A 

39160 Julkujärvi 
Puh. 931-480263, 480654 

OY MOTOZETOR AB 
Ormuspellontie 5, 00700 Hki 70 

puh. 90-354 544 

KAINUUN 
RAJA VARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto on kuluneella 
kaudella voinut edelleen hoitaa päätehtä
vänsä, rajojen vartioinnin ja valvonnan, 
suotuisissa ja vakiintuneissa oloissa. 

Henkilöstötilanne on rajavartiostossa 
hyvä. Rajavartijan ammatti on ollut hyvin 
suosittu kainuulaisten ja koillismaalaisten 
miesten keskuudessa. Palvelukseen on jat-

Kainuun rajavartioston komentajan tehtävät 1. 
12. 1978 vastaanottanut eversti Tauno M I e t -
t i ne n 

15 

kuvasti pyrkinyt yli kymmenkertainen 
määrä vapautuneisiin paikkoihin nähden. 

Rajavartioston tärkeimmät henkilövaih
dokset kuluneen· kauden aikana tapahtui
vat I. 12. 1978, jolloin silloinen Kainuun 
rajavartioston apulaiskomentaja eversti 
Tauno M i e t t i n e n otti rajavartios
ton kom~ntajan tehtävät vastaan rajavar
tiolaitoksen esikunnan rajaosaston päälli
köksi siirtyneeltä evesti Stig-Erik M a 1 -
m e n i 1 t a . Samana päivämääränä mää
rättiin rajavartioston apulaiskomentajaksi 
everstiluutnantti Martti K o i v i k k o . 

Ulospäin näkyvintä Kainuun rajavar
tioston toiminnassa on edelleen ollut luval
lisen rajanylikulkuliikenteen valvonta. 
Kahtena viime vuotena on rajavartiostolla 
ollut valvonnassaan kuusi rajanylikulku
paikkaa, joiden kautta on tuotu puutava
raa Neuvostoliitosta Suomeen ja joiden 
kautta tapahtuu liikenne rajantakaisille 
työmaille. 

Rajanylikulku on varsinkin Kostamuk
sen rakennustyömaan johdosta ollut var
sin vilkasta. Esimerkiksi vuoden 1979 ai
kana oli Kainuun rajavartioston alueella 
luvallisia rajanylityksiä noin 500 000, jois
ta 440 000 tapahtui Kostamukseen suun
tautuvan liikenteen ylikulkupaikalla Var
tiuksessa. Vartius olikin vuonna 1979 itä
rajamme vilkkain ylikulkupaikka. 

Varusmiehiä kouluttaa rajavartiosto 
vuosittain Kajaanissa sijaitsevassa Sissi
komppaniassa noin 250. Muutamaa poik
keusta lukuunottamatta ovat Kainuun ra
javartioston varusmiehet kotoisin KR:n 
toimintapiiristä: Kuhmon, Suomussalmen 
ja Kuusamon kunnista. 

Rajavartiosto on edelleen aikaisempien 
vuosien tapaan järjestänyt vuosittain ker
tausharjoituksia rajakunnissa. 

Rakennustoiminta on Kainuun rajavar
tiostossa jatkunut edelleen vilkkaana. 
Vuosina 1978-80 käytti Kainuun rajavar
tiosto rakennustoimintaan yhteensä yli 10 
miljoonaa markkaa. 

Urheilutoiminnassa on Kainuun raja-
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Kainuun rajavartioston osasto Kainuun messuilla Kajaanissa kesällä 1978 oli hyvin suosittu. KR:n 
helikopteri oli eräs messujen kiinnostavimmista kohteista. 

vartiosto hyvin pystynyt pitämään saavut
tamansa asemat. Hiihtolajit ovat perintei
sesti olleet KR:n vahvimmat lajit. Esimer
kiksi puolustusvoimien hiihtomestaruus
kilpailujen vaativimman lajin, partiohiih
don, on Kainuun rajavartiosto voittanut 
sekä 1978 että 1980. Molemmilla kerroilla 
oli partion johtajana yliluutnantti Seppo 
J u n t u n e n . Hiihdon vankkaa ase
maa kuvaa hyvin myös se, että rajavartio
laitoksen vuoden 1979 parhaaksi hiihtä
jäksi nimettiin rajakersantti Jouko L i I -
j e r o o s KR:sta ja parhaaksi ampuma
hiihtäjäksi rajajääkäri Raimo S e p p ä -
ne n KR:sta. 

Ansiokkaasti palveluksesta Kainuun ra
javartiostossa on Jalkaväen Säätiön mita
lilla palkittu seuraavat varusmiehet: 

1/78 saapumiserä 
- kersantti Matti Juhani Edvard 
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H e i k k i I ä , Kuusamo 
korpraali Veli Veijo K i n n u ne n , 
Suomussalmi 

11/78 saapumiserä 
- kersantti Kari Asko Ilmari T o r v i -

n e n , Sotkamo 
korpraali Aarne Tapani L a u r o -
n e n , Suomussalmi 

III/78 saapumiserä 
- kersantti Pertti Aulis S e p p ä n e n , 

Suomussalmi 
korpraali Veli Hannu P e 1 t o n i e -
m i, Kuusamo 

1/79 saapumiserä 
- kersantti Martti Ilmari L å n g , Oulu 
- korpraali Jouko Juhani K I em et -

t i, Kuhmo 

Il/79 saapumiserä 
- kersantti Väinö Ilmari Tor n -

korpraali Esko Antero B 1 o m -
s t e r , Pudasjärvi 

b e r g , Kuusamo 
Antero 1/80 saapumiserä - korpraali Jaakko Taisto 

P o 1 v i n e n , Sotkamo - kersantti Jaakko Veli M ä ä t t ä , 
Kuusamo 

III/79 saapumiserä 
- kersantti Tarmo Einari M u s t a -

n i e m i , Kuusamo 

korpraali Jorma Viljami T y n i , 
Kuusamo 

~ KOTIMAINEN NAAMIOINTIVERKKO 
28 K 

YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUSVOI-
MIEN KANSSA KEHITETTY 

TURO 0/Y MUOVITEHDAS 

~ o o~IINTEISTÖJEN Jb Jb 
~~lS;~~[!d]~lQJb ~ 

HELSINKI - JÄRVENPÄÄ - KARHULA - TURKU 

YLÖS ... ULOS. •• LADULLE ... 

inlnc: 
LENKILLE 

J "-'I 1 "-'IV 
URHO VILJANMAA OY 
Puh. 964-61 101 , 61 102 
61280 JOKIPII 
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LAPIN 
RAJA VARTIOSTO 

V 1979 rajavartiolaitoksen täytettyä 60 
vuotta vietettiin juhlavuotta vartioston eri 
toimipaikoilla järjestettyjen vuosijuhlati
laisuuksien lisäksi tiedottamisen merkeis
sä. Siinä tarkoituksessa valmistettiin kaksi 
tiedotuselokuvaa Lapin rajavartiostosta ja 
sen toiminnasta. 

Varusmiesyksiköissä järjestettiin avoi
mien ovien päivät. Lisäksi rajavartioston 
to1mmtaa esiteltiin Tornion maatalous
näyttelyssä. 

Vartioston päätehtävänä on valtakun
nan pohjoisten rajojen vartiointi ja val
vonta 1 666 km:n pituisella ja kolmen eri 
valtakunnan vastaisella rajaosuudella. Ra
javartiopalveluksen näkyvimpänä muoto
na on rajanylikulun valvonta SNTL:n vas
taisen rajan ylikulkupaikoilla, mm Raja
Joosepin tullitiellä . . 

Raja valtuutettujen ja heidän apulaisten
sa yhteydenpito SNTL:n vastaaviin viran
omaisiin on koskenut rajan hoitoa, puuta
varakaupan ja porojen noutojen rajanyli
tysten käytännön järjestelyjä. 

Päätehtävänsä ohella vartiosto on anta
nut virka-apua eri viranomaisille. Mainit
takoon, että sodanaikaisia ammuksia ja 
muita räjähteitä on vieläkin raivattu vuo
sittain n 400 kpl. 

Yhteistoiminta poliisin, tullin ja rajavar
tioston välillä ns yhteistoimintapartioiden 
muodossa on saavuttanut vakiintuneen 
muotonsa koko vartioston alueella. Näky-
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vintä ja yleisintä yhteistoiminta on länsira
jalla. 

Toimintaedellytyksiä on parannettu ny
kyoloja vastaaviksi kehittämällä rajanvar
tioinnin taktillisia ja teknillisiä menetel
miä. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana 
on rakennettu mm useita uusia teräsraken
teisia tähystystorneja sekä Luttojoen (ku
va), Anterijoen ja Tuntsajoen riippusillat. 
Partiomajojen rakentamisessa on paino
pistealueena ollut Käsivarren alue, jossa 
vanhat majat on voitu luovuttaa retkeili
jöiden käyttöön. 

Kuljetuksien mahdollisuudet ovat pa
rantuneet kalustomäärän lisääntymisen ja 
tiestön rakentamisen myötä. Pyöräajoneu
voilla kuljetetaan henkilöstöä ja materiaa
lia yli miljoona kilometriä vuodessa, 
moottorikelkkojen ajokauden käyttötunti
määrän ollessa yli 1 200. TVL:n hoitama 
tieyhteys on saatu Kalmakaltion vartioase-

Näyte rajamiesten sillanrakennustaidosta Lutto
joelta. 

Vuosittain annetaan yli 300:lle varusmiehelle sissikoulutus. Sissiharjoitukset pidetään koko Lapin 
läänin alueella myös puuttomalla tunturialueella. 

malle Enontekiöllä ja Siikajärven vartio
asemalle Inarissa. Rakennustoiminnassa 
on keskitytty asuntokannan lisäämiseen ja 
uusimiseen. Siitä mainittakoon mm viimei
seksi rakennetut nykyaikaiset ja kaikin 
mukavuuksin varustetut perheasunnot 
Enontekiön Munnikurkkion vartioasemal
le, viiden peninkulman päähän maanties
tä. 

Varusmieskoulutuksessa on viime vuosi
na päästy hyviin tuloksiin kehittämällä ja 
järjestämällä yhteisharjoituksia PSSl:n 
pohjoisimpien joukko-osastojen sekä 
omien kertausharjoitettavien joukkojen 
kanssa. 

Koulutusolosuhteiden parantumiseen on 
osaltaan vaikuttanut myös oman taistelu
ampumaradan rakentaminen Ivaloon 
omalla työvoimalla. 

Kilpailutoiminta on ollut vilkasta ja me
nestyksellistä katsauskautena. 

Maan edustustehtävissä ovat olleet raja
jääkärit P Teurajärvi ja J Tiensuu hiihdos
sa, rajavääp S Keskinarkaus ja rajakers R 
Tolonen suunnistuksessa sekä rj M Turpei
nen ammunnassa. 

Saavutuksista mainittakoon rj P Teura
järven pronssimitalihiwito Suomen olym
piajoukkueen jäsenenä v 1980 ja raja','.ääp 
S Keskinarkauksen MM-hopeamitali vies
tisuunnistuksessa v 1979 sekä puolustus
voimien mestaruudet vuosina 1979 ja 
1980. Kilpailtaessa puolustusvoimien mes
taruuskilpailujen yhteydessä Presidentti 
Kekkosen kiertopalkinnosta on vartiosto 
ollut toiseksi paras joukko-osasto vuosina 
1979 ja 1980. 

Ammattitaitoa ja koulutustasoa osoitta-
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RVL:n 60-vuotisjuhlavuonna 1979 paljastettiin 
Rovaniemen keskustassa vartioston vanhan alu
een muistomerkki. 

vissa RVL:n rajapartio- ja varusmiesten si
sitaitomestaruuskilpailuissa on v 1980 saa
vutettu sekä joukkue- että partiokohtaiset 
mestaruudet. 

Ansiokkaasta palveluksesta Lapin raja
vartiostossa on Jalkaväen Säätiön mitalilla 
palkittu seuraavat varusmiehet: 

1/78 saapumiserä 

230 

korpraali Ilkka Tero V i e 1 t o j ä r • 
V i 
kersantti Ali Onni Olavi Niva 

11/78 saapumiserä 
korpraali Lauri Olavi N e v a 1 a i • 
nen 
korpraali Markku Olavi K a n g a s 
kersantti Esa Sakari T u r u n e n 

IIl/78 saapumiserä 
- korpraali Teuvo Juhani I m p o n e n 
- korpraali Antero Matias K y n g ä s 

kersantti Vesa Olavi V i r ta ne n 
- kersantti Raimo Olavi T e n h u n e n 

1/79 saapumiserä 
korpraali Harri Aatos V a i n i o n -
pää 
kersantti Auvo Antero N i v a 
upseerikokelas Ilkka Mikael J o k e • 
1 a 

11/79 saapumiserä 
korpraali Tuomo Kalevi S e i k k u -
1 a 
alikersantti Heikki Juhani P e 1 t o. 
mäki 

IIl/79 saapumiserä 
korpraali Esa Aulis M ä k i n i e m i 

- korpraali Markku Tapani A i k i o 
kersantti Tenho Tapio J o k e 1 a i . 
nen 
kersantti Jukka Ensio H y y p i ö 

1/80 saapumiserä 
- korpraali Jorma Olavi K o k k i n e n 
- jääkäri Kai Antero V ä h ä k u o -

pus 

Lisäksi vartioston kertausharjoituksissa 
on mitali luovutettu v 1979 reservin aliker
santti Teuvo Martti Pekkariselle ja v 1980 
reservin alikersantti Seppo Olav(Yiijoutsi
järvelle. 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartioston toimin
ta on jatkunut totuttuja toimintatapoja 
noudattaen. Päätehtävämme rajanvarti
ointi on voitu toteuttaa suunnitelmien mu
kaisesti rajan läheisyydessä asuvan väestön 
tukemana. 

Rajavartiosto on uusinut viime aikoina 
eräitä rajanvartioinnissa tärkeitä vartio-

Rajavartiomies työssään tornissa. 

torneja. Uudet teräsrakenteiset tornit täyt
tävät hyvin nykyajan työturvallisuusvaati
mukset. Tekniikan kehityksestä huolimat
ta tärkein rajanvartiointia suorittava yk
sikkö on edelleen maastossa jalan tai hiih
täen liikkuva partio. 

Yhteydenpito SNTL:n rajaviranomai
siin on oi'lut suhteellisen vilkasta. Sitä on 
aiheuttanut erityisesti rajanylikulku neljäs
sä rajanylityspaikassa, joissa suomalaiset 
eri yhtiöiden työntekijät tuovat päivittäin 
puutavaraa Suomeen. Rajanylityspaikat 
ovat Värtsilä, Ilomantsin Haapavaara, 
Lieksan Kokkojärvi ja Lieksanjoki. 

Henkilöstötilanne on ollut hyvä ja hen
kilöstön vaihtuvuus muista syistä kuin 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi on ollut eri
tyisen pieni. Rajavartijaksi pyrkijöitä on 
ollut huomattavasti runsaammin kuin mitä 
on voitu ottaa palvelukseen. Puhelinkes
kusten automatisoitumisen myötä työttö
miksi jääneitä puhelunvälittäjiä on sijoi
tettu uudelleenkoulutuksen jälkeen Poh
jois-Karjalan rajavartiostoon lähes kaksi
kymmentä. He palvelevat erilaisissa toi
mistotehtävissä. 

Varusmiehistä tahdotaan kasvattaa 
maanpuolustustahtoisia ja taitavia sissi
taistelijoita reserviin. Koulutus on tasaises
ti nousujohteista koko palveluksen ajan. 
Koulutusta edistää se, että palvelukseen 
tulevat varusmiehet ovat Pohjois-Karjalan 
rajakuntien hyvää ainesta. 

Urheilumenestys puolustusvoimien mes
taruuskilpailuissa on ollut hyvä. Rajavarti
osto voitti vuosina 1979 ja 1980 Tasavallan 
Presidentti Urho Kekkosen kiertopalkin
non, josta kilpaillaan puolustusvoimien ja 
rajavartiolaitoksen joukko-osastojen kes
ken puolustusvoimien hiihto-, suunnistus
ja ampumamestaruuskilpailuissa. Valta
kunnan edustustehtävissä on ollut 12 raja
vartiomiestä, joiden saavutuksista mainit
takoon mm rajajääkäri Olavi Heikkisen 
olympiaedustus Moskovassa sekä kaksi 
hänen saavuttamaansa CISM:n mestaruut
ta. 

231 



Kesällä 1980 Onttolassa paljastettu rajamiespe
rinteen muistomerkki. 

Merkittävänä yhdyssiteenä rajavartios
tossa aikaisemmin eri tehtävissä palvelleen 
ja nykyisen henkilöstön välillä toimii Poh
jois-Karjalan rajamieskilta r .y. Rajamies
killan toiminnan aktiivisuuden eräänä 
osoituksena ·on kesällä 1980 Onttolassa 
paljastettu rajamiesperinteen muistomerk
ki. 

Lähes kymmenen vuotta rajavartioston 
komentajana ollut eversti Eero Naapuri 
siirtyi eläkkeelle 29. 12. 1979. Hänen teh
täväänsä jatkaa eversti Teuvo Paanila. 
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Jalkaväen Säätiön mitalilla on palkittu 
alla manitut varusmiehet: 
1/78 saapumiserä 
- vänrikki Erkki Olavi K o t i 1 a i -

nen 
- kersantti Kari Olavi K o h o n e n 

11/78 saapumiserä 
- vänrikki Esa Tapani P o n k i 1 a i -

nen 
- vänrikki Terho Tapio M e r i 1 ä i -

nen 
kersantti Jorma Onni P i k k a r a i -
nen 
korpraali Matti Ilmari H ä r k ö n e n 

III/78 saapumiserä 

- kersantti Esko Juhani Ta rva i -
nen 

- korpraali Markku Olavi K a r e i -
nen 

1/79 saapumiserä 
- korpraali Arto Uolevi P e k k o n e n 
- kersantti Markku Voitto H u o h -

vanainen 

11/79 saapumiserä 
korpraali Reijo Tapio M ä k k e 1 i 

- kersantti Jouni Juhani T u r u n e n 

III/79 saapumiserä . 
korpraali Arto Mikael L e m i n e n 

- kersantti Olli Antero I k o n e n 

1/80 saapumiserä 
- korpraali Tuomo Tapio I k o n e n 
- kersantti Pekka Antero L a u t a -

nen , 

RAJAKOULU 

Rajakoulu on Rajavartiolaitoksen raja
vartiohenkilöstön ja varusmiesten koulu
tuspaikka. Rajakoulu on itsenäinen 
joukko-osasto Kaakkois-Suomen rajavar
tioston yhteydessä, joka vastaa koulun 
huollosta. 

Kuluneena 2-vuotiskautena Rajakoulun 
toimintaedellytykset paranivat oleellisesti 
lisäsiiven valmistumisen myötä vuoden 
1979 alkupuolella. Uudessa osassa on toi
misto-, opetus- ja majoitustiloja. Nyt Ra
jakoulussa on nykyaikaiset opetus- ja ma
joitustilat eri kursseille. 

Rajakoulussa on annettu pääasiassa ra
javartiointi- ja sissiryhmänjohtajakoulu
tusta painopisteen ollessa 'rajavartiointi
koulutuksessa. Vuosina 1979-80 on kou
lutettu 9 henkilökunta ja 12 varusmies
kurssia, joilla on saanut koulutusta 176 
päällystöön kuuluvaa, 106 rajavartijaa ja 
631 varusmiestä. Vuonna 1979 järjestettin 
viimeinen rajavartiomestarikurssi, jonka 
suoritti 31 toimiupseeria rajavartiolinjalla 
ja 20 toimiupseeria huoltolinjalla. Uudessa 
koulutusjärjestelmässä kyseistä kurssia 
vastaa Päällystöopiston II jakson E osa. 

Rajakoulun henkilökunnalla kuluneet 
kaksi vuotta ovat olleet työntäyteisiä. Ope
tustyön ohessa on uusittu vanhoja opetus
ohjelmia ja tehty esityksiä koulutusjärjes
telmän muuttamisen vuoksi uusien kurs
sien opetusohjelmiksi. 

Tärkeimmistä tapahtumista mainitta
koon seuraavat: 

koulun lisäsiiven tupaantuliaiset olivat 
16.2.1979 

Rajakoulun uusiin tiloihin tutustui Tasavallan Presidentti laitoksen 60. vuotispäivänä 21. 3. 1979. 
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Rajakoulun johtaja everstiluutnantti Jorma Jokinen, koulun lippu ja alhaalla vasemmalla rajakou
lun plaketin toinen puoli, joka kuvaa sissiryhmänjohtajaa työssään. 

Tasavallan Presidentti tutustui koulun 
tiloihin 21. 3. 1979 RVL:n 60. vuosi
päivänä 
RVL:n päällikkö on tarkastanut kou
lun opetuksen molempina vuosina tär
keimpien henkilökuntakurssien yhtey
dessä 
Rajakoulun henkilökunta on menesty
nyt hyvin sotilasurheilukilpailuissa, 
joista parhaimmat suoritukset ovat 
vuoden -80 pv:n suunnistusmestaruus
kilpailuissa ylil Martti R u o k o s e n 
voitto ikämiesten yli 40 v sarjassa ja 
koulun sijoittuminen toiseksi yleismes
taruudessa. 

Jalkaväen Säätiön stipendillä on palkit
tu seuraavat oppilaat: 
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- rajavartioluutnanttikurssi 5 
rajayliv Hannu V i i k k i rajavartio
linjan priimus 
rajayliv Kari H a r j u huoltolinjan 
priimus 
rajayliv Antero J u s s i I a paras tut
kielma 

rajavartijan peruskurssi 1/80 

rajajääkäri Matti S h e m e i k k a 
priimus 
rajajääkäri Petri N i e m i n e n 
rajajääkäri Tapio K i i s k i n e n 

- rajajääkäri Hannu K y m ä I ä i n e n 

PÄÄESIKUNNAN JALKA V ÄKITOIMISTO 

Jalkaväkitoimisto on jalkaväen tarkas
tajan työelin jalkaväen ja sen koulutuksen 
johtamisessa ja kehittämisessä. Se on eril
linen toimisto pääesikunnan koulutusesi
kunnassa. 

Toimiston henkilöstö muodostuu toi
mistopäälliköstä, neljästä toimistoupsee
rista sekä kirjaamon toimihenkilöistä. Toi
mistopäällikkö on everstiluutnantti ja 
muut upseerit ovat majureita ja kapteenei
ta. 

Toimistopäällikkö (evl H Koskelo) vas
taa ennen kaikkea jalkaväen kehittämiseen 
liittyvistä asioista. Hän huolehtii jalkavä
kitoimiston ja pääesikunnan eri osien väli
sestä yhteistoiminnasta. Toimistopäällik
kö on jalkaväen tarkastajan sijainen. 

Seuraavassa on toimistoupseereiden teh
täviä valotettu tämän hetken tärkeimpien 
työsarkojen osalta: 

1. toimistoesiupseerin (maj P Pyötsiä) 
tehtäviin sisältyy mm 
- jalkaväen kertausharjoituksiin kuulu

vat asiat 
ja 

- jalkaväen tiedusteluun liittyvät asiat. 
2. toimistoesiupseerin (maj S Suorsa) 

tehtäviin kuuluu mm 
- jalkaväen varusmieskoulutukseen liit

tyvät asiat ja 
- sissikoulutuskysymykset. 

3. toimistoesiupseerin (maj E Riuttala) 
tehtäviin sisältyy mm 
- jalkaväen taktilliseen kehittämistoi

mintaan liittyvät asiat ja 
- ampuma- ja harjoitusalueiden kehittä

minen. 
4. toimistoupseerin (kapt M Virta) teh

täviin kuuluu mm 

- jalkaväen tekniseen kehittämistoimiin 
liittyvät asiat ja 

- panssarialaan sisältyvät asiat. 
Edellä esitetyt tehtävät, jotka ovat vain 

osa jalkaväkitoimiston toimialasta, anta
vat kuvan työkentän laajuudesta ja vaati
vuudesta. Näiden asioiden valmistelu ja 
toimeenpano edellyttää niitä hoitavilta 
henkilöiltä perehtyneisyyttä toimialaansa 
sekä suunnittelukykyä. Asiantuntemus 
saavutetaan ensisijassa henkilökohtaisen 
kokemuksen kautta. Siksi jalkaväkitoimis
ton upseereiden tulisikin omata monipuo
linen joukko-osastotuntemus. Ajan tasalla 
pysymiseen tarvitaan jatkuvaa asioiden 
seuraamista sekä käyntejä joukkojen har
joituksissa ja leireillä. 

Jalkaväkitoimiston on oltava kiinteässä 
yhteistoiminnassa pääesikunnan muiden 
osastojen ja toimistojen kanssa. Kosketta
vathan pääaselajin suunnitelmat ja toi
minnat useimmiten varsin monia aloja. 
Toisaalta muidenkin aselajien ja toimialo
jen suunnitelmat ovat usein sidoksissa jal
kaväkeen. Jalkaväen kehittämiseen liitty
vien asioiden ollessa tavallisimmin näitä 
yhteistoimin valmisteltavia kokonaisuuk
sia, tarvitaan paljon aikaa niiden suunnit
telu- ja toteutusvaiheissa. Tuo ajan tarve 
tulee todennäköisesti lähivuosina kasva
maan jalkaväen kehittyessä maavoimien 
myötä. Suunnitteluvalmiuden kohottami
nen pakottaa keskittymään kehitystyöhön 
ja jättämään ajankohtaisista asioista huo
lehtimisen yhä enemmän sotilasläänien ja 
joukko-osastojen tehtäväksi. 

Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa 
jalkaväkitoimiston tärkeimpänä tehtävänä 
on huolehtia jalkaväen taistelijoiden mää-
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rästä , koulutustasosta ja varustuksesta. 
Jalkaväen taistelijalla tarkoitetaan kivää
ri-, kranaatinheitin-, panssarintorjunta- ja 
panssarimiehiä sekä sissejä. Nämä sotilaat 
muodostavat taistelukentän selkärangan. 
Jos tämä selkäranka ei kestä, ovat muut
kin toimet, hyvinkin tehtyinä, turhia. 
Huolestuttavinta tällä hetkellä on jalka
väen taistelijoiden vähäinen määrä varus
mieskoulutuksessa. Lisääntyvät kertaus-
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harjoitukset tulevat parantamaan tätä ti
lannetta. Näissä harjoituksissa on kuiten
kin yhä enenevässä määrin kyse jalkaväen 
taistelijoiden uudelleen kouluttamisesta. 
Emme tule selviämään näistä kasvavista 
koulutusvelvoitteista nykyisellä pääasiassa 
varusmiskoulutusta varten luodulla järjes
telmällä. On välttämätöntä toteuttaa yhä 
edelleen uudistuksia kertausharjoituskou
lutuksen hyväksi. 
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