


JALKAVÄEN 

VUOSIKIRJA 
1973-1974 



Mikkeli 1974 - Mikkelin Painos Oy. 

JALKAVÄEN 
VUOSIKIRJA 
1'973-1974 
(XI) 

Toimituskunta: 

Eversti 
V Tervasmäki 

Everstiluutnantti 
I Halonen 

Majuri 
H Särkiö 

Toimituskunta huomauttaa, että se 
jättää kirjoittajille vastuun heidän 
esittämistään mielipiteistä. 

Julkaisija ja 
kustantaja: 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Maurinkatu 1 
00170 Helsinki 17 

KIITOS 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 

parhaimmat kiitoksensa kaikille sää
tiön toimintaa tukeneille yhdistyksille, 
liikelaitoksille ja yksityisille henki
löille. Säätiön hallitus tulkitsee lah
joituksenne luottamuksenne osoituk
seksi suomalaiselle jalkaväelle - suo
malaiselle jalkaväkimiehelle - ja roh
kenee vakuuttaa, että nykypäivän jal
kaväkimies ei säästä vaivojaan pyr
kiessään olemaan luottamuksenne ar
voinen. 
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EVERSTI VALO NIHTILÄ 

* 27. 4. 1896 
t 24. 10. 1973 

KEiNRAALILUUTN AN'l'TI 

ALI KOSKIMAA 

* 19. 7. 1906 
t 15. 2. 1973 
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Jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri Jukka Pajula. 
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TAISTELUT AITO - T AISTELUTAHT01 

Jalkaväkemme on muutamana viimek
si kuluneena vuonna elänyt perustavaa 
laatua olevien uudistusten aikaa. Luet
telematta näitä kaikkien hyvin tunte
mia uudistuksia voidaan todeta, että 
tämän päivän jalkaväkemme omaa or
ganisaationsa, aseistuksensa ja muun 
välineistönsä sekä taktiikkansa puo
lesta entistä huomattavasti paremmat 
edellytykset selviytyä sille taisteluken
tällä kuuluvista tehtävistä. Miten te
hokkaasti nämä parantuneet edelly
tykset kyetään käyttämään hyväksi, 
riippuu johtajien taidon ohella ensisi
jaisesti joukkojen koulutustasosta ja 
hengestä, toisin sanoen taistelutaidos
ta ja taistelutahdosta. 

Taistelutaidossa on - siitä huoli
matta, että tiedän kouluttajien teke
vän parhaansa - varmastikin toivo
misen varaa. Tämä johtuu ennenkaik
kea uhkaavaksi muodostuneesta kou
luttajapulasta sekä koulutusvälineiden 
ja harjoitusmateriaalin niukkuudesta. 
Näissä olosuhteissa on kenties entis
täkin selvemmin keskityttävä taistelu
taidon kannalta tärkeimpien seikko
jen, kuten aseenkäsittely- ja ampuma
taidon, maastonkäytön sekä joukon 
osana ja joukkona toimimisen taidon 
opettamiseen ja harjoitteluun. Tinki
mättömän kurin ylläpitämisen ja fyy
sisen kunnon kehittämisen on luon
nollisesti' sisällyttävä koulutukseen sen 
kaikissa vaiheissa. Valitettavista puut
teista ja vaikeuksista huolimatta jal
kaväkemme koulutustaso - taistelu-

taito - ei ainakaan toistaiseksi anna 
aihetta vakavaan huoleen. Kiitos tästä 
lankeaa vaivojaan säästelemättömälle 
kouluttajahenkilökunnalle, jonka vaa
tivan ja vastuullisen työn merkitystä 
haluan aivan erityisesti korostaa. 

Mitä tulee otsikon jälkimmäiseen 
osaan - taistelutahtoon - on valit
taen todettava, että maassamme vai
kuttaa voimia, jotka parhaansa mu
kaan pyrkivät maanpuolustushenkeä. 
eli taistelutahtoa horjuttamaan. Mikäli 
tällaiset pyrkimykset onnistuisivat, 
merkitsisi se koko puolustusvoimien 
kehittämis- ja koulutustyön menemis
tä hukkaan, sillä vaikka meillä olisi 
mitenkä tehokas aseistus ja korkea 
koulutustaso tahansa, jos henki pet
tää, sortuu sen mukana kaikki muu
kin. Tämän vuoksi varusmiesten ja 
reserviläisten maan puolustushengen 
kasvattaminen on muodostunut yhä 
keskeisemmäksi koulutuksen koko
naiskentässä. Tässä työssä olemme 
silloin surkeasti epäonnistuneet, jos 
miesten maanpuolustusasenteet varus
miespalvelun aikana kehittyvät kiel
teiseen suuntaan, niinkuin joidenkin 
tutkimusten perusteella valitettavasti 
näyttää jossakin tapahtuneen. Syy on 
tällöin luonnollisesti meissä itsessäm
me. Toivon, että jokainen kouluttaja 
ja esimies tajuaa, mikä ainutlaatuinen 
tilaisuus meille sotilaille tarjoutuu 
nuorisomme kouluttamiseksi ja kas
vattamiseksi varusmiespalveluksen ai
kana ja että jokainen myös todella 
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tuntee sen suuren vastuun, mikä tuon 
ajan oikeasta käyttämisestä itse kulle
kin lankeaa. Me tiedämme kaikki, että 
varusmiestemme koulutuksessa on 
edelleen kehittämisen varaa ja että 
miesten kohtelussa ja käsittelyssä ta
pahtuu vieläkin suoranaisia virheitä, 
jotka sitten heijastuvat kielteisinä 
asenteina koko maanpuolustusta koh
taan. Nykyisenä aikana, jolloin puo
lustusvoimia arvostellaan hyvinkin 
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Helsingissä 15. 1. 1974. 

Jalkaväen tarkastaja 
Kenraalimajuri 

herkästi, meillä ei ole varaa harkitse
mattomaan, taitamattomaan tai välin
pitämättömään menettelyyn yhden
kään miehen osalta. Huolehtikaamme 
siitä, että me emme omalla toimin
nallamme tai käyttäytymisellämme an
na yhtään ilmaista asetta niiden kä
siin, joiden pyrkimyksenä on koko 
maanpuolustushengen - taistelutah
don - romuttaminen. 

JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniajäsenet, jalkaväenkenraali Sakari Simelius 

eversti evp Valo Nihtilä t 24. 10. 1973 

Kunniapuheenjohtaja, kenraaliluutnantti A E Martola 

Valtuuskunta: Hallitus: 

puheenjohtaja 
varapuheenjoht 

kenrl V Koppinen puheenjohtaja ev V Tervasmäki 
kenrm P Multanen varapuheenjohtaja evl I Halonen 

Jäsenet: 

Johtaja 

Sotilasmestari 
kenraalimajuri 
professori 

A Ahola 

M Aulasvuori 
B Backström 
J Gallen 

kenraaliluutnantti A Ehrnrooth 
kauppaneuvos 

kenraalimajuri 
E Hukkataival 

0 Kaakinen 
kenraaliluutnantti O Korhonen 
kenraaliluutnantti A Maunula 
johtaja M Melamies 

Jäsenet: 

varatuomari 

pääsihteeri 
eversti evp 
toiminnanjohtaja 

Sihteeri: 
majuri 

U Aaltonen 
J Autti 
0 Hankala 
G Lehti 

H Särkiö 

toimitusjohtaja V Nikander 
maanviljelysneuvos P Perttuli 
eversti 
agronomi 

kenraalimajuri 
varatuomari 

varatuomari 
kauppaneuvos 
kansleri 
johtaja 

S Rusama 

Säätiön kotipaikka on Helsingin kau
punki ja toiminta-alueena valtakunnan 
alue. 

A Santavuori 
E Setälä 
A Stenvall 
Lauri K J Tukiainen 

K A Vakkuri 
K Waris 
A Virkkunen 

kenraaliluutnantti O E Ylirisku 

Säätiön osoite: 
Maurinkatu 1 Helsinki 17 

Postisiirtotili 6582-5 

Pankit: 

KOP, Museokatu 18, Helsinki 
PYP, Eteläranta 10, Helsinki 
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Valmet-haulikko 
osuva valinta. 

Vedä metsästyskengätjalkaasi, pusero yllesi. Lähde astelemaan 
metsän holvistoon, missä sammal pehmeästi myötää askeltasi. 
Kävele pois arjesta, kiireestä ja paineesta. 
Tunne riistamaiden kiihkeä syke ympärilläsi, varma Valmet
ase kädessäsi. 

VALMET ·METSÄSTYSHAULIKOT 
"Valmet 212" Kai. 12/70 
Piipun pituus 711 mm (28") 
Yläplippu täyssuppea, alaplippu puolisuppea. 
Paino n. 3,2 kg 
1-2 IHpaisinvaihtoehdot. 
Saatavana myös tähtäyskiskolla ja 
automaattisella ejektorilla varustettuna. 

Valmet Oy ToQI.ulan Tehdas 
40100Jyväskylä 10 Puh. 941-19100 

Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen 

TÄ'HYSMIIN'A J0 1KAM:IEHEN ASEENA 

Yleistä 

Jalkamiehen osa on kautta aikojen 
ollut katsoa vihollista silmästä sil
mään. Ennenvanhaan taisteluetäisyys 
oli miekan tai keihään ulottuma, sit
ten nuolien ja tuliaseiden luotien mu
kaantulo lisäsi ja1kamiesten taistelu
syvyyttä paljonkin, mutta nykypäivinä
kin loppuratkaisu tapahtuu lähinnä 
lähitaistelussa, rynnäkössä. Taisteleva 
jalkamies on yleensä ollut vihollisensa 
näkyvissä ja sen vastatoiminnan suo
ranaisena kohteena. Hyökkäävä mies 
tarjoaa kuitenkin suuremman maali
kohteen kuin suojautuva puolustaja, 
minkä vuoksi hyökkäyksen onnistumi
sen edellytyksenä on joko suuri mies
ylivoima, voimakas tulivalmistelu tai 
yllätys, jollaiseen pyritään mm. kouk
kauksin ja maahanlaskuhyökkäyksin. 
Panssarivoimillaan suurvallat ovat 
pyrkineet lisäämään hyökkäysväkensä 
suojaa ja tulivoimaa. Vasta-aseet ovat 
kuitenkin kehittyneet siinä määrin, 
että nykyaikaisen puolustajan vasta
rinta on nujerrettava jo ennenkuin 
panssarit ilmestyvät näkyviin. Tämä 
kallis, suuresti teknillinen ja äänekäs 
aselaji ei siedä järjestettyä vastarin
taa. Aavikoilla ja lakeuksilla sen teho 
pii,äsee paremmin esille. 

Edellä mainitut seikat näyttävät 
muodostavan nykyisen jalkamiehen 
osalta taistelun kuvan pääpiirteet. 
Puolustajan "niskaan" suunnataan 
monenkaltaisen tulivalmistelun ras
kaat iskut, kun puolustustuki'kohdat 
ja ..pesäkkeet on ensin paikannettu. 
Nykyaikaiselle tiedustelulle tämä ei 
ole vaikea tehtävä. Tulivalmistelun 

jälkeen onkin ehkä hyvin vähän puo
lustajia katsomassa vihollista silmäs
tä silmään rynnäkkökiväärien tai sin
kojen tähtäimien läpi. 

Tähysmiina aseena 

Tähysmiina on kuitenkin ase, mi'kä 
saattaa perusteellisesti muuttaa tais
telun kuvaa edellä selostetusta. Tämä 
johtuu seuraavista syistä: 

- tähysmiina - kranaattiin verrat
tava, sirpaleillaan vaikuttava taistelu
väline - voidaan laukaista niin etääl
tä, ettei laukaisija paljastu, ainakin 
200 metrin etäisyydeltä, sähköisesti 
paljon kauempaakin, 

- pienenkin tähysmiinan vaikutus
alue ulottuu 50 %:n tappiollisena aina
kin 25 m:n päähän, mistä johtuen 
laajatkin miinakentät saadaan aikaan 
nopeasti ja vaatimattomin miinamää
rin, 

- yksi mies voi käyttää ainwkin 
viittä mi:inaa, jolloin esim yhden kilo
metrin pituisen, aukottoman miinari
vin valvontaan voi riittää neljä miestä 
edellyttäen, että tähystysala on estee
tön. 

Nämä tähysmiinan ominaisuudet te
kevät siitä pelottavan ja vastatoimen
piteiden osalta tavallisista miinoista 
täysin poikkeavan aseen. Tähysmiinan 
laukeaminen on viholliselle merkkinä 
siitä, että häntä täihystetään jostakin 
ja voidaan siis myös ampua tuliaseil
la. Miinan ilmaräjähdys lyö läheisyy
dessä liikkuneet maahan monen kym
menen metrin säteellä kuolleina, haa
voittuneina tai suojautuneina. 'Kauem
panakin kulkeneet todennäköisesti py
sähtyvät ainakin hetkeksi, sillä kai'kki 
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~ km 

Kuva ~ 

tajuavat uusien räjähdysten mahdolli
suuden missä tahansa lähialueella. Jos 
miinakenttä on rakennettu useammas
ta miinarivistä (kuva 1) synnyttää sen 
läpimeno varmuudella lamauttavan 
miinakauhun. Toisen tai kolmannen 
miinaräjähdyksen kohteeksi joutunut 
osasto tuskin jatkaa etenemistään il
man pioneerien raivaustoimintaa tai 
voimakasta tykistötulta. Raivaaminen 
vaatii noin 100 m:n levyisen käytävän 
puhdistamisen laukaisulangoista. Ete
neminen langan lähelle saattaa pysäh
tyä jo 20 metriä ennen lankaa kysei
sen miinan tarkoitukselliseen räjäyttä
miseen, jolla raivaajat pyritään tu
hoamaan. Samassa langassa saattaa 
olla useampia perättäisiä miinoja, jol
loin katkaisukohdan toisella puolella 
olevat miinat jäävät toimintakuntoon. 
Raivaajat voidaan yrittää tuhota myös 
aseella tulittamalla, vaikkakin tähys
tyspaikan paljastumista olisi pyrittävä 
viimeiseen asti välttämään. Tykistö
tulen käyttö voi tulla aina aluksi ky
seeseen raivauskeinona, mutta miinoi
tusten toistuessa se muodostuu epä
mielekkääksi tavattoman ammuskulu
tuksen ja toiminnan hitauden ja han
kaluuden takia. ,sensijaan panssaroitu
jen ajoneuvojen 'käyttö miinakentän 
yhteydessä tulee todellisuudessa var
maan olemaan ensimmäiseksi ajateltu 
keino. Panssariurat ja yleensäkin pans
sareille kulkukelpoiset asemien osat 
on siis suljettava sinkojen, panssari
tähysmiinojen, tähyssinkojen, ansasin-
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kojen ja telamiinojen avulla. Tavalli
silla tähysmiinoilla voidaan silloin py
säyttää jalkaisin liikkuvat viholliset. 

Tähysmiinojen käyttö 
puolustuksessa 

Kuvan 1 mukaisen miinakentän raken
taminen kestänee neljältä mieheltä 
3-4 tuntia, mutta vahvennetulta jouk
kueelta vain kymmenkunta minuuttia, 
koska edestakainen lankojen viritys
kävely jää siHoin pois. Vastaavasti 
tällainen singoilla vahvennettu jouk
kue rakentaa 3--4 tunnissa 8-10 sa
manlaista miinakenttää, joilla tehdään 
mahdolliseksi n 1 1/2 km leveän ja 
3 km syvän alueen jatkuva miinatais
telu (kuva 2). Vaikka tälle alueelle ei 

11/2 km 

o = taistelupari 
Kuva 2 

sijoitettaisi mitään muita joukkoja, 
on sen fäpäiseminen vaiikeata. Voidaan 
kuvitella, että tällainen joukkue toi
mii puolustusvyöhykkeen sellaisella 
osalla, jossa on tilaa, tai viivytys
alueella. Jakautuneena tähystäjä- ja 
panssarintuhoojapartioihin koko 1 1/2 
x 3 km':n alueelle joukkue ei ole 
kovimmaJlakaan tulella kokonaan lyö
tävissä ja tavalliset koukkausyritykset 
kilpistynevät taempana oleviin miina
kenttiin. Vihollisen on alusta alkaen 
pakko ryhtyä taisteluun tähysmiinoja 
vastaan, sillä puolustajia he tuskin 
näkevät lainkaan. Raivauskeinot on 
edellä selostettu. Maastosta riippuu 
voiko vihollinen käyttää panssariajo
neuvoja, ja puolustajan tuhoojapar
tioiden ja ansoitusten tehosta riippuu, 
kuinka ajoneuvot pääsevät ja uskaJ
tavat ajaa eteenpäin. Tykistötulen 
käyttö koko 3 km syvän alueen läpäi
semiseksi edellyttää n 100 m leveän 
käytävän ampumista sellaisella kra
naattitiheydellä, että ainakin pääosa 
laukaisulangoista ,katkeaa. T"åmä on 
niin suuri tykistöllinen tehtävä, että 
tuskin mikään jouMto on siihen va
rautunut. Työntyminen pitkään ah
taaseen käyt~vään vihollisen aseman 
sisässä on sinänsä hyvin vaarallista. 
OUpa aluetta läpäisemässä komppa
nia tai rykmentti se huomaa saaneen
sa erittäin vaikean tehtävän, jossa 
normaalit taktilliset menettelytavat ei
vät tuota tulosta. He tuntevat olevan
sa suorasuuntaustykistön tulessa, jos
sa tykkejä ei näy eikä niiden lähtö
laukauksia kuule. Ilmeisesti jo tehtä
vän alkuvaiheessa joukko joutuu mii
nakauhun valtaan, jota jokainen myö
hemmin räjähtänyt miina yhä lisää. 
Joukko ei senjälkeen enää kulje omin 
voimin eteenpäin vaan vaatii jatkuvan 
raivauksen. Se ei tiedä, että vastuksen 
aiheuttajana on vahvennettu joukkue, 

eikä asiaa auta, vaikka tietäisikin 
sen. 

Tähysmiina jokamiehen aseena 

Tähysmiina olisi annettava aseeksi 
jokaiselle miehelle. Nykyajan nuoret 
miehet ovat erittäin hyvin perillä kai
kenlaisesta tekniikasta, myöskin maa
laisnuoret. Autot, moottoripyörät, 
maanviljelyskoneet, radiot ja kaiken
laiset kodinkoneet ovat melkein kai
kille tuttuja. Sen vuoksi tähysmiima
tekniikan opettaminen heille ei ole 
suuri asia ja vahinkotapauksien luku 
jäisi varmasti hyvin pienek!si. Tähys
miinoilla korvattaisiin erinomaisella 
tavalla tykistöllisten aseiden tuli, vas
taahan miinan räjähdys tarkasti osu
neen herätesytytiinkranaatin osumaa 
ollen vieläkin yllättävämpi esiintymis
tavan puolesta. Tähysmiinoja ympäril
leen virittänyt vartio, ,asepesäike, ryh
mä tai mtkä tahansa osasto on ikään
kuin hyvin valmistellun tykistötorjun
nan suojaama. Tämä torjunta on aina 
käytettävissä ja osuu siihen, mihin se 
on tarkoitettu. Osaston turvallisuuden 
tunne ja sen mukana itseluottamus 
jo rohkeus kasvavat suuresti tähys
miinakentän ansiosta. Erityisesti y1lä
tyshyökkäysten torjunnassa tähysmii
nat lienevät voittamattomia aseita. 
Tällöinhän ei mikään vihollisen etu
käteistoiminta - tulivalmistelu tai 
raivaaminen - ole kohdistunut lau
kaisulankoihin, joten miinakenttä on 
täysin käyttökunnossa. Pimeällä voi
daan miinat räjäyttää äänihavaintojen 
perusteella. Jos vihollinen on toden
nut tähysmiinavaaran, se tuskin ryh
tyy etenemäänkään pimeällä, sillä mii
nakauhu on silloin vielä paljon voi
makkaampi kuin valoisalla. Tämä puo
lustuksellinen saavutus on sinänsä 
niin suuriarvoinen, että jo senvuoksi 
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kannattaa kaikialla käyttää tähysmii
noja, missä on miehiä. Sangen lyhyes
sä hetkessä he saavat kulku-urat ja 
kokonaiset maastoalueet räjähtelevien 
ammusten maalialueiksi. 

Ei liene aivan helppoa kuvitella, 
millaiseksi 1 000-miehisen pataljoonan 
puolustusvoima muodostuisi, jos jo
kaisen miehen mukana olisi yksikin 
tähysmiina. Laukauksina tähysmiinat 
vastaisivat silloin n. 'kahdeksaa kevyen 
patteriston tuli-iskua, mutta sirpalete
hollaan sitäkin vielä moninker,taisem
pana. Pataljoonan puolustusasema voi
si suuruudeltaan olla paljon suurempi 
kuin normaalisti ja torjuntakysy mo
ninkertainen. On selvää, että etum
maisten tukikohtien tähysmiinakentät 
eivät vihollisen tulivalmistelussa pysy 
käyttökunnossa, mutta syvemmällä si
jaitsevat pysyvät. Selustan elimien tä
hysmiinoillla suljettaisiin selustan tiet 
virittämällä miinat teiden ja urien 
varsille. Tiet olisivat täysin oman lii
kenteen· käytössä huolimatta miinoi
tusten täydestä torjuntavalmiudesta. 
Varmuuden vuoksi voisi laukaisulan
kojen kiinnittämisen miinoihin jättää 
viimeiseen hetkeen. 

Kun yksinkertainen, mutta tehokas 
tähysmiina ei paina juuri yhtä kiloa 
enempää eikä sen hintakaan nouse 
kuin murto-osaan tavallisen kranaatin 
hinnasta, on oikeastaan liian vaatima
tonta ajatella puolustusta yhden tä
hysmiinan voimalla miestä kohti. Vii
saampaa olisi heti pyrkiä useampaan, 
joskaan niitä ei pitäisi ahtaa miesten 
reppuihin yhtä enempää. 

Erilaisia käyttömahdollisuuksia 

Nopeasti rakennettavia tähysmiina
kenttiä voidaan käyttää mitä moni
naisimpiin tarkoituksiin. Vaaralliset 
maahanlaskuaukeat voidaan sulkea 
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tehokkaasti käyttämällä n. 50 miinaa 
ja 10 Jn!estä 1 km':a kohti. Aukeamil
ta johtavat tiet ovat myös pienin 
miesmäärin suljettavissa, esim 10 mie
hellä ja 50 miinalla 2 km:n pituudelta. 
Vaaralliset maihinnousukohdat ja niis
tä johtavat tiet ovat samoin edullisia 
tähysmiinoituskohteita. Kaiikki selus
tan vartiointikohteet, sillat, voimailai
tokset jne. on asiallista varmistaa tä
hysmiinoin, jolloin vartiomiehen on 
oltava näkösuojassa kuten etulinjan
kin val1tiomiehen, voidakseen tarpeen 
vaatiessa laukoa miinansa. Hyökkäyk
sessä paljastuvat sivustait ov,ait no
peasti ja vähin voimin varmistetta
vissa vihollisen vastaiskuja vastaan, 
samoin saavutettu tavoite. Nimen
omaan välittömästi uhkaavaa vaaraa 
vastaan on tä:hysmiinakenttä nopeim
min ja tehokkaimmin aikaansaatu suo
ja (kuva 1). Vihollisen selustassa tä
hysmiina on sissien käyttämänä ehkä 
kaikkein tärkein ase. 

Johtopäätöksiä 

Kaikissa liikuntataistelun olosuhteissa 
tähysmiina on kauhua herättävä, tu
hoisa ja 1taistelukenttää päivällä ja 
yöllä hallitseva ase, joka hyöklkääjän 
on otettava huomioon, olipa tehtävällä 
kuinka kiire tahansa. Taistelu tähys
miinoja vastaan on taistelua :näkymä
töntä vihollista vastaan. Viimeinkin 
on jalka.mies saava tilaisuuden itseään 
millään tavalla paljasta.matta iskeä 
vihollista kaukaa, tarkasti ja tuhoi
sasti. Taistelukentän kuva muuttuu 
perinpohjaisesti. Muutos koituu puo
lustajan hyväksi, mutta aikaansaa 
hyökkääjälle vaikeita ongelmia, joista 
lamauttava miinaikauhu lienee merkit
tävin. Tähysmiina on köyhänkin ase 
ja käyttökelpoisempi kuin rikkaan 
ydinasearsenaali. 

Kenraaliluutnantti Aatos M a u n u 1 a 

KENRAALI PAAVO TALVELAN JOHDOLLA 
TAPAHTUNUT AUNUKSEN RYHMÄN 
VIIVYTYSOPERAATIO KESÄLLÄ 1944 

1 JOHDANTO 

Omistan tämän tutkielmani jalkaväen
kenraali Paavo T a 1 v e 1 a n muistolle 
(19. 2. 1897-30. 9. 1973). 

Tämä lahjakas, monipuolinen ja 
tarmokas mies jätti pysyvät jäljet 
Suomen maanpuolustuksen ja talous
elämän historiaan. Hän osallistui myös 
kunnalliseen ja valtiolliseen toimin
taan. Nuorena jääkäriupseerina hän 
poikkeuksellisissa oloissamme 1918 
yleni vuodessa luutnantista majuriiksi. 
V 1925 hän suoritti priimuksena Sota
korkeakoulun tutkinnon. Heimosotien 
aikana hän osallistui Itä-Karjalan ret
kiin 1919 ja 1921-22 joukko-osaston 
komentajana ja ylipäällikkönä. Hän 
oli silloin 22-25 vuoden ikäinen. 

Paavo Talvela saavutti joukkoineen 
legendaarisen maineen Tolvajärven 
voitokkaissa taisteluissa heti '11alviso
dan alussa 1939. Jatkosodan aikana 
1941 hänen johtamansa VI A:K mursi 
Laatokan Karjalassa neuvostojoUJkko
jen puolustuksen, eteni salamasodan 
tapaan Aunukseen, Syvärille, Äänis
järvelle ja Petroskoihin. Kenraalima
juri Talvela sai teräsmiehen maineen 
ja Mannerheim-ristin. Tämän jälkeen 
hän oli parisen vuotta ylipäällikön 
edustajana Saksan suuressa pääma
jassa. Vuonna 1966 Tasavallan Presi
dentti ylensi Paavo Talvelan jallm
väenkenraaliksi. 

Samoihin aikoihin, kun ratkaiseva 
muutos Suomen strategisessa tilan-

teessa tapahtui Neuvostoliiton onnis
tuneen hyökkäyksen johdosta Saksan 
Pohjoista Armeijaryhmää vastaan vuo
den 1944 alkupuolella ja maayhteyksien 
avautuessa Leningradin kautta Karja
lan Kannakselle, sai kenraaliluutnantti 
Talvela siirron Suomen Maaselän kan
naksella toimivan II AK:n komenta
jaksi. 

Neuvostojoukkojen kesäkuun 9. pnä 
1944 alkanut suurhyö~äys Karjalan 
kannaksella muutti nopeasti yleisti
lanteen koko Suomen puolustusvoi
main kannalta katsottuna. Kaikkia 
irtisaatavia voimia ryhtyi Päämaja kii
reesti siirtämään Kannakselle, johto
suhteita järjestettiin uudelleen ja an
nettiin tilanteen vaatimia toimintaoh
jeita kaikilla eri aloilla. 

Ylipäällikkö päätti alistaa kaikki 
Kannaksella olevat joukot operatiivi
sessa suhteessa saman komentajan 
alaisuuteen. Aunuksen !Ryhmän komen
taja kenraaliluutnantti K L O e s c h 
määrättiin Kannaksen joukkojen ko
mentajaksi ja kenraaliluutnantti P 
T a 1 v e 1 a s t a tuli nyt Aunuksen Ryh
män komentaja. Tämä tapahtui 14. 6. 
44. Monet toimenpiteet molemmilla 
Kannaksilla olivat silloin jo täydessä 
käynnissä. 

Tämän kirjoittajan osana oli ke
sällä 1944 toimia Aun RE:n operatii
visen toimiston päällikkönä. Sodan 
päätyttyä kuuluin työryhmään, jonka 
tehtävänä oli laatia käsikirjoituksia 
Suomen sota 1941-45 nimiseen teo'k-

17 



Jalkaväenkenraali Paavo Talvela 1897-1973. - SA-Kuva. 

18 

seen. Ylipäällikön taihto oli, ettei tässä 
sota.historiassa suoriteta kritiikkiä. 
Hänen mielestään jätettäköön se myö
hempien aikojen ja toisten henkilöi
den huoleksi. Tärkeätä oli kirjata tie
dot, mitä Jatkosodassa todella tapah
tui. Kun näistä tapahtumista on kulu
nut jo noin 30 vuotta, lienee etäisyys 
riittävän suuri objektiivisille arvioin
neille ja arvosteluille. Avoin ja tasa
puolinen asiain tarkastelu saattaa olla 
opiksi ja hyödylksi erityisesti niille, 
joilta sota.kokemukset suurten jouk
kojen johtamisessa puuttuvat. 

Tämä tutkielma ei ole sotahistoriaa 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Ra
joitun pääasiassa käsittelemään ope
raaitioiden kehitystä, epäonnistumisten 
ja onnistumisten syitä ja seurauksia 
sekä annetun tehtävän toteutumista 
- lopputulosta. Sotatoimien yleispiir
teet pyrin selvittämään lähinnä tilan
nepiirrosten avulla. 

Kenraaliluutnantti Paavo Talvelan 
voimakas persoona, kiinteä ja impul
siivinen johtamistapa painoi leimansa 
sotatoimien suunnittelutyöhön ja toi
mintaan. Läheinen kosketus ylipäällik
köön antoi hänelle voimaa ja itseluot
tamusta vaikeuksien ja ristirHtojen 
sattuessa. Kesällä 1944 kyseessä oli 
Laaitokan - Aänisjärven - Seesjärven 
- Ilomantsin alueella laajalla vyöhyk
keellä, vaikeissa olosuhteissa, taipah
tuva viivytysoperaatio ja taistelu yli
voimaista vihollista vastaan. Olihan 
rintamavastuu laajimmillaan - sitten 
kun Laatokan rannikon puolustus Sor
tavala ml ja Maaselän kannaksella toi
miva II AK operaatioiden koordinoi
miista varten alistettiin Aunuksen Ryh
män komentajalle - etulinjaa pitkin 
mitattuna n 650 1km ja viivytysalueen 
syvyys paiko}tellen yli 300 km. 

Karjalan kannas oli tietenkin pää
sotanäyttämö. Siellä tultaisiin nytkin 

ratkaisemaan Suomen kohtalo, mutta 
tämä ei ,tal'lkoita, etteikö, tilanteen 
hallinnalla myös Laatokan Karjalassa 
olisi ollut valtakunnallinen merkitys. 
On paljon puhuttu voimien virheelli
sestä jakautumisesta Kannaksen ja 
itäisen rintamamme vlillillä. Tässä yh
teydessä on tarpeetonta tähän asiaan 
puuttua. Todettakoon vain millainen 
joukkojemme ryhmitys Karjalan, Au
nuksen ja Maaselän kannaksilla oli 
kesäkuun alussa 1944 ja missä sijaiit
sivat eri puolustusasemat. Tämä on 
esitetty kuvassa 1. Karjalan kannak
sella oli yhteensä 8 yhtymää ja pää
aseman etulinjan pituus maa.rintamal
la noin 60 km. Aunuksen kannaksella 
oli 8 yhtymää ja etulinjan pituus maa
rintamalla 180 km sekä Aänfsjärvi ml 
380 km. Maaselän kannaksella olivat 
vastaavat luvut 4 yhtymää ja 80 km. 
Teoriassa voidaan ajatella että Karja
lan kannaksella olisi etulinjasta kuulu
nut kullekin pataljoonaILe 1,5 km, Au
nuksen kannaksella kolminkertainen ja 
Maa.selässä kaksinke11tainen määrä. To
dellisuudessa tietenkin etulinjan puo
lustus ikai:kkiana oli paljon harvempaa, 
koska reservejä oli suhteellisen run
saasti. Jos mukaan otetaan laajat ve
sistörintamat, on Auo.R:n rintama.vas
tuuseen Laatokana, Aänisjärvelfä ja 
Seesjärvellä lisättävä yhteensä noin 
400 km ja vastaavasti Kannaksellla 
SuomeIJJlahden ja Laaitokan sivustat 
huomioon ottaen noin 200 km. 

Puolustuksemme murtuminen Kan
naksella aiheutti kiireellisen lisävoi
mien siirron sinne; Aunuksen Ryh
mästä 3 yhtymää (,Lopuksi myös Aän 
RPr siirrettiin pois) ja II AK:sta 2 
yhtymää, jolloin Kannaksen joukko
jen vahvuudeksi tuli 3 armeija.kuntaa, 
13 divisioonaa tai prikaatia. AunR:ään 
jäi lopuksi 3 divisioonaa ja 1 prikaati 
sekä II .A:K:aan 1 divisioona ja 1 prikaa-
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ti. Kenttätykistöä oli keskimäärin pat
teristo toiminnassa olevaa pataljoonaa 
kohti ja muita tukijoukkoja suurin 
piirtein normaalit määrät. 

Tiettävästi ylipäällikkö oli arvioinut 
Kannaksen kestävän melkoisen tiiviin 
puolustuksensa ansiosta. Suhteellisen 
suuret voimat Itä-Karjalassa merkit
sivät, että alue pystyttäisiin varmuu
della pitämään ja käyttämään sitä 
neuvotteluvalttina tulevissa rauhan
neuvotteluissa. Tämä ajatusrakennel
ma romahti puolustuksen pettäessä 
Karjalan kannaksella ja yleismaailmal
lisen tilanteen kehityksestä johtuen 
Suomen ,lopulta joutuessa sanelurau
han eteen. Aunuksessa ja ·Laatokan 
Karjalassa olikin kesällä 1944 kysy
mys siitä, saadaanko voimat taistelu
kuntoisina vedettyä koti-Suomeen ja 
pystytäänkö idästä hyökkäävä viholli
nen pysäyttämään niin, ettei se pääse 
murtautumaan Sisä-Suomeen tai Kan
naksella olevien joukkojen selkään. 

Tämä viivytys- ja puolustusoperaa
tio oli kenraali !Paavo Talvelan viimei
nen sotilaallinen voimankoetos. Hän 
oli silloin 47 vuoden ikäinen. 

II IRTAUTUMISVALMISTELUT JA 

VETÄYTYMISSUUNNITELMA 

Yleissotilaallisen tilanteen kehitys ke
vättalvella 1944 merkitsi sitä, että 
Neuvostoliitto saattoi panna Suomen 
puolustusvoimat kovalle koetukselle 
ja ratkaisevaan kamppailuun. Koke
mus osoitti, että sen sotilasjohto pys
tyi yllättävän nopeisiin suurten voi
mien ikeskittämisiin ja painopisteiden 
vaihteluihin. Voitiin päätellä, että Itä
Karjalassa venäläisten ensimmäisenä 
operatiivisena päämääränä täytyi olla 
Muurmannin rautatien ja Vienan ka
navan haltuun ottaminen. Tällöin suo-
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malaiset joukot oli tuhottava tai lyö
tävä kauas länteen silloisista asemis
taan. 1Syvärin ja Äänisen suunnissa 
toimi vihollisen 7. Armeija ja Maase
län suunnaNa 32. Armeija. Nämä kuu
luivat armeijankenraali Meret s ko
vin johtamaan Karjalan rintamaan. 

Luotettavien tietojen hankkiminen 
vihollisesta oli vaikeaa. Lentotieduste
lu ei tuottanut tarvittavia tuloksia ja 
tiedustelupartiot eivät yleensä pysty
neet läpäisemään rintamalinjaa, yli
loikkareita tuli vähän ja väkivaltaisia 
tiedusteluja säännösteltiin ylijohdon 
taholta. AunRE:ssa oli se käsitys, 
että vihollisella oli rintamavastuussa 
Syvärillä 4 yhtymää ja erikoisjouk
koja sekä reservissä selustassa aina
kin 2 divisioonaa. Tässä vaiheessa mei
käläisillä oli ehkä hienoinen miesyli
voima. Sen vuoksi pääteltiin, ettei 
toistaiseksi vakavampaa hyökkäystä 
ollut odotettavissa. Mutta heti kun 
Karjalan kannaksen suurtaistelu alkoi, 
vihollisen aikomukset paljastuivat 
myös Syvärin suunnalla. Rintaman 
keskiosan selustaan oli keskitetty 3-4 
uutta divisioonaa. Tähy,styksellä ja 
ilmakuvista voitiin päätellä, että kesä
kuun puolivälin jälkeen yhä uusia 
joukkoja oli saapumassa lähinnä Lo
tinapellon suuntaan. 

Ennakkovalmisteluja 

On väitetty, ettei Aunuksen Ryhmä 
ollut valmistautunut pahimman vaih
toehdon - vihollisen suurhyökkäyk
sen varalta. Tämä ei pidä paiookaansa. 
Eri asia on, olivatko valmistelut ru.t
täviä ja tapahtuivatko ne oikeissa pai
nopistesuunnissa sekä se, !kyettiinkö 
näiden esivalmistelujen tarjoamat edut 
tositilanteen tullen käyttämään tehok
kaasti hyödyksi. Tuotakoon esiin mm 
seuraavat valmistelut. 

Dl020 !l 

Kuva 1 Karjalan ja Aunuksen kannasten joukkojen yleinen ryhmitys kesä
kuun alussa 1944. 

Lhmoittamistöitä kiihdytettiin 
kaikkialla. Etwnaisen pääaseman pää
puolustuslinja tuki- ja sulkulinjoineen 
sekä taempine asemineen omasi hy
vän puolustuskyvyn. Ensimmäinen 
taempi pääasema, Laatokka - •Pisi -
Sammatus - Syväri - Ääninen, oli 
melko vahva (mm noin 300 betonikor
sua ja yli 3 km panssariestettä), jos
kin osittain keskeneräinen. Siinä oli 
ollut töissä rakentajajouk:kojen pää
osat. Toinen taempi asema, Pitkäranta 
- Loimola eli U-asema oli hyvällä 
alulla. Sitä ryhdyttiin rakentamaan 
1943 ja sen miehitykseksi laskettiin 

tarvittavan 3 divisioonan voimat. Eräi
tä rintamaoikaisuja valmisteltiin. Niin
pä 15.Pr:n tuli va1mistella vetäytymi
nen epäedullisesta etUilinjasta lyhyem
mälle Laatokka - Kuuttilahti-linjalle. 
Samantapaista oikaisua valmisteltiin 
7.D:ssä Äänisen lounaisrannalla. Pans
sariesteitä rakennettiin Aunuksen rin
taman koko syvyydessä ja panssari
urat tiedusteltiin ja kartoitettiin. 

Eräitä tienrakennus- ja korjaus
töitä pantiin alulle kevättalvella 1944. 
Ra1lkaisevan tärkeätä osaa niistä tuli 
näyttelemään tieura Nurmoila - Sän-
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tämä - Vitele, mutta myös tiekor
jauksilla Pisi - Alavoinen, Karjalan
kylä - Sammatus, Kuittinen - iSaari
koSki ja Mäkrijärvi - Kotkatjärvi oli 
huomattava merkitys. 

- Selustan suojaaminen järjestet
tiin tehostetulla tavalla lähinnä maa
hanlaskujen ja tuholaistoiminnan va
ralta. Muodostettiin varareservejä. 

- Varakomentopaikkoja ja uusia 
viestiyhteyksiä ryhdyttiin rakenta
maan. Toimenpiteet eivät olleet kui
tenkaan riittäviä. 

Itä0Karjalan sotilasmateriaalin 
evakuointivalmistelut oli aloitettu jo 
1943. Maaliskuussa 1944 niitä pantiin 
käyntiin !kolmessa eri vaiheessa. 

- Joukkoja pyrittiin myös koulut
tamaan. Tätä tarkoitusta varten jaet
tiin joukoille mm uudet juuri Sak
sasta saapuneet panssarikauhut ja 
-nyrkit. 

Käsitykseni on, että merkittävin 
valmistelu Aunuksen Ryhmän tulevaa 
toimintaa ajatellen oli se operatiivi
nen sotapeli, joka Päämajan käskystä 
AunRE:n johdolla pidettiin komenta
jille ja esikunnille helmi-maaliskuus
sa 1944 Nurmoilassa {VI AKE), Lat
vassa (V AKE) ja Äänislinnassa (Aun 
RE ja ÄänRlPrE). Tässä s·otapelissä 
kiteytyivät ne operatiiviset ajatukset 
ja suunnitelmat, joita sitten viivytyk
sen alkuvaiheessa noudatettiin. Taem
pien asemien tiedustelu, tietyöt, ko
mentopaik!lmjen ja huollon järjestely 
yms sai sopivan alkusysäyksen. Eiikä 
suinkaan yhtään liian aikaisin. Oli suo
rastaan kohtalonomaista, että eräät 
komentajat tositilanteen tullen ja ai
kapulan ahdistamina, saatitoivat käs
kyissään vain viitata sotapelissä teh
tyihin ratkaisuihin. Päämajan opera
tiivisen osaston päällikkö eversti V 
N i h t i 1 ä seurasi kiinteästi sotapelin 
kul!kua. 
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Suurhyökkäys Karjalan kannaksella 
alkaa. Sen vaikutus Aunuksen ja Maa
selän kannaksen tilanteeseen. 

Karjalan kannaksella 9. 6. 44 alkanut 
suurhyökkäys vaikutti pian myös Au
nuksen kannakseen. Täällä oli parhail
laan käynnissä divisioonien vai'hlto. 
Maaselän kannakselta tullut 4.D oli 
ottamassa vastaan 7.D:n asemia. 7.D 
sai puolestaan ·käskyn siirtyä ylipäälli
kön reserviksi osin Laatokan rannalle 
U-aseman linnoittamistöihin ja osin 
II AK:n selustaan. Myös AunR:n ko
mentajan reserviä 20.Pr:ia, sijoitettiin 
patalj oonirttain rintamavastuuseen. 
Puolenpäirvän aikaan 10. 6. saapui Pää
majan · käsky, jolla kaikki vaihtotoi
menpiteet peruutettiin. Syvärille mat
kalle olleet 4.D:n rautatiekuljetukset 
käännytettiin heti Viipuria kohti. Pe
rille ehtineet joukoit käännytettiin ta
kaisin junakuormaUJksia varten. 4.D:n 
viimeisetkin osat lähtivät 16. 6. 17. 
D:aan kuuluva II/KTR 8 suunnattiin 
myös kohti Kannasta. 

Karjalan kannaksen tilanteen yhä 
huonontuessa tuli ylimmältä johdolta 
uusia siirtokäskyjä. 12. 6. annetun käs
kyn mukaan tuli 17.D ja 20,Pr siirtää 
Kannakselle heiti kuljetustrlanteen sal
liessa. 20.iPr l~hti 15.-17. 6. ja 17.D 
16.-2-0. 6. 44. AunR:n komentajan pyyn
nöstä 17 .D lähetettiin marnsille tietä 
Aunus - Tuulos - Vitele - Pitkä
ranta. Kuormaukset tapahtuivat mars
sitien varrella olevilta asemilta ikalus
totilanteen mukaisesti. Divisioona 
kuormattiin viidessä vuorokaudessa. 
Vihollisen i!lmatoiminta ei aiheuttanut 
vakavia häiriöitä, vaan joukkojen siir
rot alkuvaiheessa sujuivat melko hy
vin. 

Kesäkuun 12. pnä antamallaan ikäs
kyllä Päämaja oikeutti AunR:n ja II 
AK:n ylivoimaisen vihollisen hyökä-

tessä ratkaisuun antautumatta siir
tymään taempiin asemiin (Pisi -
Sammatus - Syväri). Tämän perus
teella AunR:n komentaja määräsi, et
tä kaikki etulinjan ja taemman ase
man välissä olevat varastot, joilla 
taistelun kannalta ei ole merkitystä 
tuli heti siirtää pois. Linnoittamisen 
painopiste pääitettiin keskittää nyt 
Pitikärannan - Loimolan asemaan (U
asemaan). Päämajalle tehtiin esitys, 
että Syvärin ja Äänisjärven suunnissa 
olevat 12 linnoitusrakennusyksikköä 
saataisiin suunnata U-.asemaan siellä 
ennestään töissä olleen 6:n rakennus
ylksi!kön lisäksi. Siirrot sittemmin ta
pahtuivatkin ajalla 18.-22. 6. 

Kenraaliluutnantti Talvela Aunuksen 
Ryhmän komentajaksi. Ylipäällikön 
käsky. Viivytyssuunnitelma. 

Kenraaliluutnantti Paavo Talvela otti 
Aunuksen Ryhmän komentoonsa 16. 6. 
44. Hän perehtyi heti tilanteeseen, hy
väksyi meneillään olevat toimenpiteet 
ja teki päätökset jatkosta. Hänen ja 
esikuntansa 'käsitykset yhtyivät voi
mien periaatteellisesta käytöstä sota
pelin hengen mukaisesti. Talvelan en
simmäinen käsky annettiin 15. 6. Sen 
muikaan 

- 15.Pr:n oli siirryttävä puolustuk
seen Laatokan - Kuuttilahden val
miiksi rakennettuun puolustusase
maan, joka oli nykyistä asemaa 10 
km lyhyempi. Samalla sen oli irroi
tettava pataljoona reserviksi. Prikaa
tin oli määirä siirtyä 16. 6. klo 18.00 
mennessä, mutta jostakin syystä sen 
taisteluosat vetäytyivät vasta yöllä 
17.-18.6. 

- 5.D:n oli valmistauduttava jättä
mään Syvärin voimalaitos ja siirryit
tävä valmiiksi rakennettuun asemaan 
Syvärin pohjoispuolelle. 'I1oimenpide 

pantiin täytäntöön aamuyöllä 17. 6. 
- 8.D:n ja koko V ~:n (11. ja 

7.D) oli harvennettava etulinjaansa ja 
siirryttävä osille voimistaan taempaan 
puolustusasemaan Syvärin pohjoisran
nalle. Tähän oli sijoitettava puolet 
tykistöstä ja 1/4 jalkaväen v!llhvuudes
ta. Tässä yhteydessä divisioonan tuli 
irroittaa JR 4 (p. II P) VI AK:n re
serviksi 5.D:n selustaan. Vetäytyminen 
oli suunniteltu aloitettavaksi 18. 6. il
lalla, mutta Päämaja kiirehti ja mää
räsi sen tapahtuvaJksi vuorokautta ai
kaisemmin. Viimeisetkin varmistus
osastot vetäytyivät Syvärin taa aa
mulla 19. 6. 

Vetäy,tyminen onnistui yleensä hy
vin, paikoin vihollisen huomaamatta. 
Paikoin jälkivarmistusjoukot joutui
vat kiivaisiin taisteluihin pienehköjen 
vihollisosastojen kanssa. 

Samana aamuna, kesäkuun 15. pnä, 
jolloin kenraaliluutnantti Talvelan en
simmäiset käskyt lähtivät liikkeelle 
tuli Päämajasta tieto, joka olennai
sesti vatkutti AunR:n puolustusmah
dollisuuksiin: V .AK:sta on rautateitse 
kuljetettava y!ksi divisioona Karjalan 
kannakselle samoin V AKE (kenraali
majuri Svensson) ja pääosa armeija
kuntajoukkoja heti kun armeijakun
nan kiomentaja on ehtinyt järjestellä 
puolustusryhmityksen taemmassa ase
massa ja luovuttaa rintamavastuun V 
AK:n alueella 7.D:n komentajalle. Luo
vutus ja vastaanotto tapahtui 18. 6. 
ja V A.KE lähti Karjalan Kannakselle. 

Kenraaliluutnantti Paavo Talvela oli 
hyvin huolissaan rintamansa oikeasta 
sivustasta, Laatokan rannasta. Se ei 
kuulunut Aunfa:lle, vaan Päämajan 
alaiselle Laatokan Rannikkoprikaatille. 
Siitä huolimatta se hänen mielestään 
oli nyt jotenkin varmistettava. Tä
män kirjoittajalle ihän ilmaisi aavis
tuksensa matkallamme Nurmoilaan 14. 
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tai 15. 6. sanomalla: "Aavistan, että 
vastapuoli tekee kuten Aunuksen ret
ken aikana 1919 nousemalla maihin 
selustassaiIIlme Vitelessä". Päämajalle 
Talvela ehdotti 15. 6., että mahdollisen 
maihinnousun varalta selustassamme 
KannaJkselle siirrettävä 17 .D marssii 
Laatakan rannan suunnassa ja kuor
mataan juniin kuten edellä on ku
vattu. Nyt tulleen käskyn perusteella 
hän ehdotti, että myös 11.D marssii 
Laatokan rannan suunnassa kuten 
17.D ja toimii AunR:n varareservinä. 
Aavistus oli oikea. Vihollinen suoritti 
maihinnousun Tuuloksessa 23. 6. ja 
katJk.aisi rauta- ja maantieyhteyden 
Laatokan rannalla. 11.D:n KTR 4:n 
osat, PionP 28 ja VP 32 joutuivatkin 
taisteluihin ja aluksi varmistamaan 
miltei miehittämätöntä rannikon osaa. 

Ylipäällikön käsky Itä-Karjalan jättö,. 
misestä tuli 16. 6. 44. Sen mukaan vf. 
hollisen suurhyökkäys Karja.lan kan
naksella ja siinä todettu materiaali
ylivoima ja operaationopeus pakotta
vat vetå"mään voimia pois Itä-Karja. 
lasta Karjalan kannaksen kautta uh
kaavan, vielä syvemmän etenem~en 
ehkäisemiseksi ja täten myös Itä-Kar
jalan rintamia välillisesti uhkaa.va,n 
selustavaaran välttämiseksi. AunR ja 
11 AK siirtyvät suunnitelmalliseen ve
täytymiseen Siwmen raja.a kohti, joka 
käsittää viivytystaistelun minimivoi
min sekä irtisaatavien voimien (Aun 
R:stä kaksi divisioonaa ja 11 AK:sta 
yksi divisioona) matkamarssin Kan
ta-Suomeen, tilanteen salliessa rauta
tiekuljetuksin. AänRPr :n raskas kalus• 
to henkilöstöineen on heti irroitetta
va Suomeen kuljetettavaksi, minkä 
jälkeen muu osa prikaatia jää Aun 
R:n pohjoiseksi saumaosastoksi. 

Vetäytymisoperaatioiden eri liikkei
den ja vaiheiden yhtenäistämistä var-

24 

ten ylipäällikkö alisti II A:K:n Aun 
R:n lmmentajalle. 

Ylipäällikön käskyn perusteella Aun 
RE:ssa laadittiin Ryhmän vetäytymis
suunnitelma ja annettiin heti sen mu
kaiset käskyt: 

- 1. vaiheessa koko V AK (11. 
ja 7.D) sekä VI AiK:n 8.D siirtyvät 
taempaan puolustusasemaan, mistä jo 
edellä on rkerrottu. Tässä vaiheessa 
15.Pr ja 5.D pitävät etulinjan aseman
sa. ÄänRPr lähettää heti raskaan !ka
lustonsa Suomeen. 

- 2. vaiheessa 11.D irroitetaan 
rintamasta ja se marssii Mäkriälle ja 
Aunukseen, mistä se junakuljetuksin 
ja aluksi osin marssien siirtyy Kan
nakselle. V A:K:n jolllkikojen saavuttua 
Syvä:rille sen komentaja luovutt,aa rin
tamavastuun 7.D:n komentajalle ja 
siirtyy esilkuntineen ja armeijaJkunta
joukkoineen Kannakselle kuten edellä 
on kerrottu. 7.D valmistautuu viivyttä
mään Äänisen rantatien suunnassa 
sekä ryikmentin voimin rautatien suun
nassa Latvaa kohti. 8.D vedetään puo
lustulkseen Pisin - Sammatuksen -
Mäkrijärven asemaan. ÄänRPr tyhjen
tää Klimetskin saaren ja Äänisniemen 
vetäytyen Suojun Kontupohjan 
alueelle. 

- 3. v a i h e e s s a VI A:K vetäytyy 
Pisin - Sammatuksen - Mäkrijärven 
asemaan (P,SS-asema) ja 7.D vetäytyy 
luodetta kohti edellisessä vaiheessa 
mainitulla tavalla. ÄänRPr organisoi
daan uudelleen maarintaman vaati
musten mukaisesti ja valmistautuu 
viivyttämään Äänisjärven - Säämä
järven ja osin Munjärvenlahden -
K!angasjärven suunnissa. 

Toinen ja kolmas vaihe katsottiin 
totmintaohjeeksi. 

Suunnitelman perusajauts oli ylk.sin
kertainen ja selvä. Oikealla siivellä 
oli puolustettava lujasti samaan ai-

kaan kun vasenta siipeä Äänisjärven 
rannan suunnassa ja keskustassa ve
dettiin taakse aluksi ainakin 150 km. 
Taemman puolustusaseman osan Pisi 
- Sammatus - Mä:krijärvi tuli olla 
se "sarana", jonka varassa rintaman 
kääntymisen tuli tapahtua. Tämän 
vuoksi liikenevät voimat - mm 8.D 
- oli ryhmitettävä tämän puolustus
aseman vahvistamiseksi. Äänislinnasta 
oli ,tarkoitus luopua noin kesä-heinä
kuun vaihteessa. Siihen mennessä kat
sottiin AunR:n ja II AK:n evakuointi
kuljetukset päättyneeksi. Siirtyminen 
Suomen rajaa kohti voisi tapahtua 
suunnitelmallisesti kuten ylipäällilkkö 
oli käskenyt. Tämä oli kuitenkin hel
pommin sanottu kuin tehty. AunR/E:n 
muista varautumistoimenpiteistä mai
nittakoon 

- Muodostettiin uusia reserveJa 
ryhmän komentajan käyttöön. Os2sto 
Virkkunen (noin pataljoona) pantiin 
kokoon taistelU'kelpoisista selustan 
huo1to-, tiedotus- ym miehistä. I/JR8 
ja RsPsto28 otettiin Ryhmän reser
viksi. Pioneerikomentajan erärstä yk
siköistä muodostettiin taisteluyksiköi
tä jne. 

- Evakuointi- ja hävitysohjeita täy
dennettiin. Ryhdyttiin jyrilmtiin toimen
piteisiin sotilaallisesti toisarvoisen ma
teriaalin evakuoinnin estämiseksi. Pol
tetun maan taiktiilklka kiellettiin. Sivii
liväestöä kehoitettiin pysymään aloil
laan. 

- Linnoittaminen keSkite1Jtiin nyt 
U-asemaan, jonne saatiin lisää 9 ra
kennuspataljoonaa ja 8 nostomies
komppaniaa. 

Hankittiin Päämajasta kartat 
vanhoista puolustusasemista Jänisjoki
linjalta ja sekä kotialueelta Oriveden 
- Pyhäselän - Joensuun - Pielisjär
ven alueilta. (= SALPA-asema) 

- Kaikkea tiedustelua tehostettiin. 

Tilannekuva AuiliR:n johdossa alkoi 
selvitä. 19. 6. otettu ilma~uva osoitti, 
että Lotinapellon ja Ohtanjärven vä
liLle oli tullut 60 uutta kenttätykistön 
patteriasemaa, it-asemia, panssarivau
nuja ja maastoajoneuvoja sekä noin 
400 venettä ja ponttoonia, jotka oli 
sijoitettu jokiuomiin. Takana jatkui 
vilkas juna- ja autoliikenne. 

20. 6. vihollinen kaivoi rynnäkköuria 
ja purki miinoituksia Syvärin rannal
la. Tytkistö suoritti tarkistusammun
toja. Ei siis ollut epäilystäkään siitä, 
mitä oli tuleva. Pääylimenoaluekin 
näytti selvälltä. H-hetkeä ei tarvinnut 
kauan odottaa. Kuvassa 2 on esitetty 
joukkojemme pääpiirteinen ryhmitys 
20. 6. 44 ja silloin käytettävissä olevat 
tiedustelutiedot vthollisesta. 

111 NEUVOSTOJOUKKOJEN HYÖK· 
IUYSOPERAATIO ALKAA, SYVÄ· 
RIN YLIMENO JA TUUWKSEN 
MAIHINNOUSU. 
AUNUKSEN RYHMÄN SIIRTY
MINEN VIIVYTYKSEEN 

Vihollinen ylittää Syvärin 

Venäläisten suurhyökkäys Aunuksessa 
a~oi 21. 6. 44 eli 12 päivää myöhem
min kun päävotmien hyökkäys Karja
lan kannaksella. Ylimenohyökkäys Lo
tinapellon molemmin puolin alkoi aa
mulla klo 7.00. Siihen osallistui aluksi 
noin armeijakunnan voimat erittäin 
vahvan tykistön ja noin 200 lentoko
neen tulen tukemana.') Ensimmäisen 

1 ) NL:n sotahistorian mukaa.n yli 3000 
7. Lima A:n lentokonetta tuki hyökkäys
tä LotinaI11Pellon ja Laatdkan väliseLlä 
alueella. Tykistön ruliva1mi:stelru kesti 3 
t 32 min ja siihen osallistui yli 1800 tyk
kiä, he1tintä ja raketinheitintä. (SR 
Hurme 1964) 
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Tuuloksen maihinnousualuetta. Horisontissa TK-kuvaajan mukaan näkyvissä 
17 vihollisalusta. - SA«uva. 

päivän aikana hyökkäys saavutti noin 
17 km:n levyisen ja 3 km:n syvyisen 
sillanpääaseman. Puolustuksessa oli 
meidän TstOs 23:n ErP 15 noin 10 
km:n levyisellä kaistalla, siis sangen 
harvassa puolustuksessa. Kahden seu
raavan vuorokauden kuluessa meidän 
VI AK:n joukkomme kovien taistelu
jen jä~keen ryhmittyivät taemman 
pääaseman (PSS-asema) puolustami
seen. Vihollisen ylimeno eri kohdissa 
jatkui niin, että kahden kolmen päi
vän kuluttua ainakin kolmen armeija
kunnan joukkoja, arvJolta 10 divisioo
naa tai prikaa:tia, oli käytettävissä 
tässä painopistesuunnassa suomalais
voimien lyömiseksi ja hyökkäyksen 
jatkamiseksi luoteeseen. Merkittävän 
osan tästä hyöklkäysoperaatiosta muo
dosti maihinnousu Tuuloksessa. Sen 
suoritti 70. ja 3. Mer.ijalkaväikiprikaati 
23.-24. 6. Kahden päivän aikaporras
tus Syvärin ylimenohyökkäyksen ja 
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Tuuloksen maihinnousun välillä oli 
taitavasti laskettu samoin paikan va
linta. Maantie- ja rautatieyhteyksien 
katkeaminen VI AK:n selustassa oli 
vähällä muodostua kohtalokkaaksi. 
Onneksi juuri keväällä tehty tieura 
Nurmoila - Säntämä - Vitele oli 
käytössämme. Kun vihollisen maihin
nousseet joukot liittyivät Syvärin yli 
edenneisiin päävoimiin ja kun NL:n 
ylin sotilasjohto aI1Jtoi v.ielä reservis
tään yhden armeijakunnan (CXXVII 
AK), oli Neuvostoliiton 7. Armeijalla 
Äänisjärven rannan suunnassa etenevä 
368.D ml yhteensä neljä armeijakun
taa muodostuen 17 yhtymästä (9 divi
sioonaa ja 8 prikaatia, josta 2 pans
sariprikaatia). Tämän lisä1ksi oli run
saasti ylemmän johdon joukkoja ku
ten psv-, rynnäikkötykki-, krh-, rake
tinheitin- ja ylijohdon kenttäty,kistön 
yiksilk.öitä. Lisäksi armeijan hyökkäys
tä tuki vaihvat ilmavoimat sekä Laa-
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Kuva 2 Ryhmitys Aunuksen kannaksella 20.6.1944 (Tiedustelutietoja venä
läisistä joukoista 16.6.1944). 

tokan ja Ään.isjärven laivastot. Kesä
kuun aikana laskettiin Aunuksen kan
naksella toimineen lähes 3000 lento
konetta, joista ilmatorjuntamme pu
dotti yli 100. Heinäkuun alkupuolis-

kolla vihollislentojen määrä nousi lä
hes samaan. Niin myös viholliselle 
tuotetut lentokonetappiot. 

Voimasuhteet huomioon ottaen neu
vostojoukoilla oli kaiklki mahdollisuu-



det lyödä tai tuhota suomalaiset jou
kot. Murskaamalla suomalaist.en puo
lustus ja etenemällä nopeasti Laato
kan rannan suunnassa johonkin Jänis
jokilinjan - Sortavalan alueelle olisi
vat Aun.R:n ja osin II AK:n selusta
yhteydet samalla katkenneet. Näin 
olisi saattanut avautua tie Kannaksen 
jotllkkojen selustaan ja Sisä,Suomeen. 

M:tä AunR:ään ja II AK:aan tulee, 
kenraaliluutnantti Talvelan suunnitel
mailla ylipäällikön käskyn toteuttami
seksi näytti olevan hyvät toteutumis
mahdollisuudet. PSS-aseman murtumi
nen ja VI A:K:n ennenaikainen irtau
tuminen taemmasta puolustusasemas
ta sekä Tuuloksen maihinnousun tor
junnan epäonnistuminen merkitsi al
kuperäisen suunnitelman - järjestel
mällisen viivytyksen - romuttumista 
ja taistelua monissa kriittisissä vai
heissa aina siihen saakka kunnes vii
vytysalueen takarajalla U-asemassa 
puolustus piti ja läpimurtoyritykset 
lyötiin vastahyökkäyksin ta:kaisin. 

Neljän kysymyksen koe 

Arvost.eltaessa AunR:n toimintaa en
simmäisen viivytysvaiheen aikana 21. 
-27. 6. 44 voidaan perustellusti esit
tää seuraavat kysymykset 

1. Olistko Syvärin ylimenohyökJtäys 
voitu torjua ja mi:ksi sivustat Laato
kan ja Äänisjärven rantojen suunnas
sa laahasivat jäljessä? 

2. Tuuloksen maihinnousun torjun
nan epäonnistumisen syyt? 

3. Oliko perusteltuja syitä VI AK:n 
irtautumiseHe sen jälkeen kun 15.Pr:n 
asema Pisissä murtui 24. 6. ja miksi se 
murtui? 

4. Mtksi U-asema kesti? 
Suurhyökkäyksen torjunnan alku

vaihe koko Syvärin rintamaosal'la su
jui hyvin tyydyttävästi ja yleensä an-
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nettujen käskyjen mukaisesti. Kun 
etulinjan miehitys oli melko harva ja 
vihollisen paikallinen ylivoima valtava, 
ei ole ihme, että vihollinen parin en
simmäisen vuorokauden aikana loi laa
jan sillanpään ja siirsti useita divi
sioonia Syvärin yli. Reservejä suoma
laisilla kyllä oli, mutta niitä ei käy
tetty vastahyökkäyksiin, vaan takana 
olevien varustettujen asemien miehi
tyikseen. Tämä oli täysin johdonmu
kaista. Olihan kysymyksessä suunni
telmallinen siirtyminen viivytykseen 
ylipäällikön tahdon mukaisesti. Ku
vassa 3 on esitetty VI AK:n ryhmitys 
22. 6. klo 12.00. Toteamme, että rin
taman keskiosassa Lotinapellon tien 
suunnassa taistelee JR 44 ja Kinkie
vassa JR 2. 8.Divisioonasta irroitettu 
JR 4 on miehittänyt väliaseman Ieni
mäjoki - Karjalankylä. Tämän ase
man lävitse vetäytyivät JR 44 ja JR 2 
taemman pääaseman miehitykseksi. 

JR 4 (p.II P) vetäytyi vuorostaan 
PSS-aseman lävitse AunR:n reservi:ksi 
Mäkriän pohjoispuolelle. 8.D:n JR 45 
ryhmitettiin vasemman Siiven jatkoksi 
Mäkrijärven tasalle. VI AK otti reser
vikseen 4 pataljoonaa ja JR 45:n joh
toportaan. 

Vetäytyminen ei suinkaan ollut pe
rääntymistä ja juoksemista, vaan an
karaa taistelua omien toimintamah
dollisuuksien hallitsemiseksi. Tätä ku
vaavat mm tappioluvut. VI A:K:n kent
täsairaaloihin tuotiin kolmen ensim
mäisen päivän aikana yhteensä 1286 
haavoittunutta. Valtaosa niistä oli 
5.D:stä. 

Aunuksen Ryhmän puolustusryhmi
tys ja vihollistiedot 24. 6. on esitetty 
kuvassa 4. 

5. Divisioonan CJR 2 ja JR 44) puo
lustus hyvin rakennetussa PSS-aseman 
keskustassa piti hyvin, kun vihollinen 
24. 6. aloitti sitä viastaan valmist.eHun 

Kuva 3 VI AK:n ryhmitys 22. 6. klo 12. 

hyökkäyksen. Noin 20 panssarivaunua 
tuhottiin. Hyökkäyksen suorittivat 
XXXVII A:K:aan kuuluvat kaartindi
visioonat. Vapaaehtoinen linnoit.etun 
aseman jättäminen yöllä 24.-25. 6. tun
tui ehkä kohtuuttomalta. 

PSS-asema murtuu Pisissä. Vastahyök· 
käys Tuuloksessa epäonnistuu 

Kuten piirroksesta 3 ilmenee 15.Pr laa
hautui perässä. Vielä 21. 6. illaHa VI 
AK:n komentaja käski 15.Pr:n taiste-

lemaan sitkeästi Kuuttilahden linjalla. 
Vihollinen ei pahemmin ahdistellut. 
Mutta seuraavana aamuna prikaatin 
vasen sivusta oli auki 15 k.m 'pituu
delta. Oli luotettu liiaksi Saarimäen 
suon estearvoon ja niin sitten yöllä 
22.-23. 6. tapahtuikin yllätys. Viholli
nen ryhtyi suurin voimin (272.D) 1hyök
kääimään suon yli Saarimäkeä vas
taan. Aluksi hyökkäys reservejä käyt
täen pystyttiin pääiosin torjumaan, 
mutta kun voimakas valmisteltu ja 
tykistön tukema hyökkäys täällä ja 
Laatokan rannan suunnassa 24. 6. klo 
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16.00 alkoi, johti se puolustuksen mur
tumiseen ja arvaamattomrin seurauk
siin. Tilannetta ei hallittu. Paonomai
nen vetäytyminen Alavoisten suuntaan 
a1koi. 

Myös 7.Divisioonan itäinen siipi laa
haasi jossakin määrin jäljessä. Jälki
varmistusosastot olivat Syvärillä vielä 
23. 6. aamulla. Tarkoitus oli, että 7.D 
oikealla siivellään (Rylunä Tikika) tais
telisi sitkeästi ja asettuisi Kaskanassa 
puolustukseen sekä, että Ryhmä Iko
nen asettuisi puolustukseen Derevjan
nojessa. VI AK:n tilanteesta johtuen 
kenraa1liluutnantti Talvela harkitsi 
23. 6. parhaaksi marssittaa viipymättä 
Ryhmä Tikan Kaskanan kautta Sima
nistoon ja Ryhmä Ikosen Äänislinnan 
kautta Vilgaan. Vielä 26. 6. oli jälki
varmistusosasto ,Soutjärvellä, jolloin 
se joutui taistellen avaamaan jälki
yhteytensä pohjoiseen. 

Tilannekuva kuvassa 4 antaa selvän 
käsityksen omien ja vihollisvoimien 
ryhmityksestä 24. 6. Aunuksen Rylunän 
komentajan kenraaliluutnantti Paavo 
Talvelan näkökulmasta katsottuna ti
lanne oli alkuperäisen suunnitelman 
mukaan hallinnassa. PISS-asema, se 
kääntösarana, näytti pitävän hyvin. 
Itäisellä siivellä olevia 7.Divisioonan 
joukkoja täytyi kiirehtiä ja niiden siir
toja taaksepäin oli autettava auto
kuljetuksin. 

Ainoa kauneusvirhe oli Tuuloksen 
maihinnousu, joka alkoi 23. 6. AunR:n 
komentaja oli kuitenkin optimisti. 
Hän piti itsestään selvänä, että mai
hinnousseet joukot voidaan tuhota ja 
ne on tuhottava. Olihan reservejä käy
tettävissä. Omat reservinsä, kolme eril
listä pataljoonaa ja yksi raskas patte
risto, hän heti alisti VI AK:n komen
tajalle kenraalimajuri A B 1 i c k i 11 e 
tätä tarkoitusta varten. Ja lisää Aun 
R:n reservejä oli tulossa, mm Os Lun-
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nas 2 pataljoonaa ja 1 raskas patte
risto. 

Maihinnousun torjunnan epäonnistu
misen olennaisimmat syyt olivat seu
raavat 

Vihollisella oli alkuvaiheessa 
murskaava ylivoima. 3,MerijvPr saapui 
kahtena perättäisenä laivasaattueena, 
yhteensä 70-80 kuljetusalusta. Niitä 
tuki 12 tykkivenettä ja lähes 200 len
tokonetta. 24. 6. suoritti maihinnousun 
70.MerijvPr. Vastuu rannikon puolus
tuksesta kuului Laatokan rannikkopri
kaatin RTR 13:lle. Rannikkotykistöä 
oli heikennetty siirtämällä Kannaksel
le 4-tykkinen rautatiepatteri sekä kak
si muuta tällä alueella ollutta ja tor
juntaan sopivaa patteria. Tuuloksen 2-
tykkisen 76 mm:n patterin vihollisen 
ilmavoimat tuhosivat juuri ennen mai
hinnousua. Paikallisista torjuntajou
koista oli vain rippeitä paikalla. 

- Omat vastatoimenpiteet kehittyi
vät hitaasti ja tipottain. Kaikki vai
kutti kovin improvisoidulta. Komento
suhteet vaihtuivat neljä kertaa ensim
mäisen päivän aikana (RTR:n komen
taja evl Korvenheimo, JR 45:n 
komentaja ev Ko t i 1 aine n, H'DK 
3:n komentaja evl 1R o os ja lopuksi 
VI AK:n evl V i i s,t erä). Asiallisesti 
katsottuna VI AK:n komentaja ken
raali B 1 i c k alistaessaan kaikki lä
hellä irti saatavissa olevat yksiköt 
maihinnousun torjuntaan otti myös 
rintamavastuun, mikä oli täysin luon
nollista. Myös LaatRPr:n komentaja 
kiirehti oma-aloitteisesti alistamaan 
hänelle II ja IV /RTR 13:n. 

- Eräs perussyy onkin etsittävissä 
epäasiallisista johtosuhteista. Koke
mus osoitti, ettei rannikikotykistöllä 
ollut mitään mahdollisuuksia suureh
konkaan maihinnousun torjuntaan. 
Siihen olisi nyt tarvittu iskukykyisiä, 
liikkuvia maavoimia, jotka etukäteen 

Kuva 4 AunR:n ryhmitys PSS-asemassa 24.6.1944. (Tiedustelutietoja 
vihollisesta). 

olisivat tehtäväänsä varautuneet ja 
kouliintuneet. Mitä teemme sellaisella 
organisaatiolla, jota heti taistelun al
kaessa on muutettava ja ehkä juuri 
pahimman kriisin vallitessa kuten nyt 
Tuuloksessa tapahtui. Päämaja korjasi 
lopulta (30. 6.) tämän virheen siirtä
mällä AunR:n oikeaa rajaa Sortavalan 
(ml) seuduille, jolloin rintamavastuu
ta tuli 150 km lisää. Täällä olisi väli
rajan pitänyt olla alun pitäen. On näet 
tunnustettava, ettå. me AunR:n johdos
sa näissä olosuhteissa olimme olleet 
liian huolettomia Laatokan suhteen. 
Minulla on se vakaumus, että jos 

kenraaliluutnantti Talvelalla olisi ol
lut enemmän valmisteluaikaa, komen
tosuhteita olisi ennakolta uudelleen 
järjestetty. Hänen realistista näkemys
tään Laatokan rannikon uhanalaisuu
desta ja AunR:n oikean sivustan ar
kuudesta osoittaa selvästi hänen yli
päällikölle tekemänsä ehdotus, että 
Kannakselle siirtyvien 17. ja 11.Divi
sioonien pääosat marssitetaan Pitkä
rannan suuntaan ja kuormataan ju
niin Laatokan rantaradan asemilta. 

Tuuloksen maihinnousun ja VUpu
rinlahden Talvisodan taistelujen ko
kemukset vaikuttivat ratkaisevasti sii-
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hen, että puolustusvoimiamme rauhan 
tultua uudelleen järjesteltäessä ran
nikkot~kistö liitettiin maav01mun. 
Näinhän tapahtui myös ilmatorjunta
tykistölle. 

- Tuuloksen maihinnousutorjunnan 
epäonnistumisen välitön syy oli kui
tenkin PSIS-aseman murtuminen 15. 
Pr:n kaistalla Pisissä 24. 6. klo 16.00 ja 
VI AK:n komentajan :kenraalimajuri 
B 1 i c k i n samana iltana klo 22.10 te
kemä päätös koko armeijakunnan ve
täytymisestä 50--60 km taemmaksi Vi
teleen tasalle. 

VI ARMEIJAKUNTA IRTAUTUU 
PSS-ASEMISTA 

Irtautuminen alkoi 25. 6. klo 4.00 Aun 
R:n komentaja sai tästä tiedon 6 
tuntia myöhemmin. Rintama oli sil
loin jo liikkeessä. Kuka vastaisi seu
rauksista? Tieto tapahtumista jä11kytti 
kenraaliluutnantti Paavo Ta 1 v e 1 a a 
suuresti. Eikä ihme. Huolella luotu 
"sarana" särkyi juhannusmyrskyn tuu
liin, vieläpä vastuunalaisen komenta
jan tietämättä. Kenraalimajuri Blick 
katsoi tilannetta lähinnä oman armei
j akuntansa kanna! ta. Kenraaliluut
nantti Talvelan oli vastattava koko 
Aunuksen ja Maaselän kannaksesta. 
VI AK:n irtautuminen merkitsi uhkaa 
7.D:n sivustaan sekä sen ja II AiK:n 
jälkiyhteyksiä vastaan. Tämän aukon 
täyttäminen vaati mm kokonaisen di
visioonan, 8.D:n, käyttöä tämän sau
man tukkimiseksi. Oli vahinko, että 
kuusi kallista tuntia kului hukkaan. 
Alkoi kriisien vaihe, joka päättyi vasta 
U-aseman puolustukseen. Talvelan vaa
timuksesta VI AK:n komentaja ken
raalimajuri Blick siirrettiin pois tästä 
tehtävästä ja kenraaliluutnantti Talve
lan alaisuudesta Kannakselle 2.D:n ko
mentajaksi, mistä kenraalimajuri I A 
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E Martola 7.7. siirrettiin VI AIK:n 
komentajaksi. Väliajalla johti VI 
AIK:aa 5.D:n komentaja kenraalima
juri K A T a p o I a. 

Tal'kastelkaamme, mitä Pisissä ta
pahtui 24. 6. Taemman pääaseman -
PSS-aseman - miehitykseksi oli pri
kaatin komentaja sijoittanut kaksi 
vahvennettua pataljoonaa. Oikealla oli 
kahdella pst-tykkijoukkueella vahven
nettu III/1'5.Pr ja vasemmalla komp
panialla vahvennettu II/15.Pr. Etulin
jan pituus edellisellä oli 9 km ja jäl
kimmäisellä aina 16 km. Reserveinä 
oli IV /15,Pr, I/JR 44 ja RajaJP 3. Puo
lustusta tuki kolme patteristoa. Ryh
mitys 24. 6. klo 12.00 ja vihollisen 
hyökkäysurat on esitetty kuvassa 5. 

Kuva 5 15.Pr:n ryhmitys ja puolustus. 
asemat Pisissä 24. 6. klo 12. 

Heti alkuun on todettava, että puo
lustusryhmitys oli virheellinen. Juuri 
tämä onkin eräs perussyy tulevien ta
pahtumien onnettomalle kululle. Oli 
outoa, että 25 km pituisen ja melko 
hyvin linnoitetun aseman miehityk
seksi sijoitettiin vain 2 pataljoonaa. 
Nehän eivät voineet puolustaa, ai
noastaan varmistaa. Kaikki käytettä
vissä olevat 5 pataljoonaa olisi pitä
nyt ryhmittää pääpuolustuslinjan mie
hitykseksi. Pataljoonaa kohti olisi täl
löin tullut noin 5 km:n osuus asemas-

ta joskin puolustuksen olisi pitänyt 
olla vielä tätäkin tiiviimpi. Olihan VI 
AIK:n ja AunR:lla runsaasti muita re
servejä kuten edellä kerrotusta ilme
nee; vieläpä senkin jälkeen, kun Aun 
R:n reservit, 3 erillistä pataljoonaa, 
oli lähetetty Tuuloksen maihinnousun 
torjuntaan. 

Mutta oli tapahtunut toinenkin vir
he. Aikaa puolustusvalmisteluihin täs
sä linnoitetussa asemassa oli liian vä
hän. Ryhmittyminen puolustukseen, 
tulisuunnitelmien teko ja ampuma
alan raivaus olisi vaatinut edes vuoro
kauden-parin pituisen ajan. Nyt pri
kaatin pääosat tosin saapuivat pai
kalle noin vuorokautta aikaisemmin, 
hidasteltuaan Kuuttilahdessa tätä en
nen tarpeettoman kauan ,mutta ne 
joutuivat kuitenkin heti sidotuksi Saa
rimäen alueen taisteluihin PSS-aseman 
omistuksesta, johon vihollinen yllät
täen oli tunkeutunut Saarimäen soi
den yli yöllä 22/23. 6. Tämä taas oli 
mahdollista syystä, että prikaatin si
vusta oli 15 km pituudelta jäänyt 
avoimeksi ja laahautui perässä kuten 
edellä on ,kerrottu. Vihollisen 272D:n 
koukkaukselle yli Saarimäen ylipääse
mättöminä pidettyjen soiden on an
nettava täysi tunnustus. Samoin 114. 
D:n tarmokkaalle etenemiselle 15.Pr:n 
perässä. Pääaseman esteet ylitettiin 
eräänlaisia mattoja käyttäen. 

Kuka sitten kantaa vastuun 15.Pr:n 
hei'lmsta puolustuksesta? !Kaikesta 
päättäen sekä prikaatin että armeija
kunnan komentajat. Ehkä myös Aun 
RE, koska emme paikan päällä val
voneet esimiehemme tahdon toteutu
mista. Kenraaliluutnantti Ta 1 v e I a n 
ideanhan piti kaikille olla selvä: PSS
asema toimii saranana, jonka varassa 
Itä-Karjalan rintamaa käännetään. Sen 
vuoksi siinä tuli olla tiivis, torjuva 
puolustus. Miksi se ei Pisin - Saari-

mäen alueella olisi kestänyt yhtä hy
vin kuin Sammatuksessakin, jossa 5.D 
selvästi torjui kaartin divisioonien 
(XXXVII Kaartin AK) Ja panssari
joukkojen sisäänmurtoyri.tykset. 

Tuuloksen ja Pisin tapahtumien yh
teisvaikutus. Syitä ja seurauksia. 

Pisin ja Tuuloksen tapahtumat kyt
keytyivät kiinteästi toisiinsa. Vaikka 
evJ Viisterän vastahyökkäys Tuulok
sessa 24. 6. klo 15.00 (·ks kuva 4) ei 
johtanutkaan toivottuun tulokseen, 
olisi Talvelan mukaan heti tullut ryh
tyä uuden suuremmilla joukoilla ta
pahtuvan vastahyökkäyksen valmiste
luihin. AunR:lla ja VI AK:lla oli yh
teensä vielä reservinä noin 2 rykmen
tin voimat (mm JR 4:n ja JR 45:n 
johtoportaat) ja useita kenttätykistö
patteristoja. Jos näistä vai~kapa puo
let olisi voitu keSkittää Tuuloksen 
uuteen yritykseen, olisi vahvuus siellä 
noussut läihes divisioonan taisteluosien 
suuruiseksi. Onnistumisen mahdolli
suudet olisivat olleet melko hyvät. Eri
tyisesti myös sen vuoksi, että 25. 6. 
tu1i myrsky, jolloin osa vihollisen kul
jetuslaivastoa ajelehti Laatokalla oh
jauslkyvyttömänä ja maihinnousseet 
joukot kaikesta päättäen olivat huol
tovaikeuksissa. 

Kenraaliluutnantti Paavo Ta I v e
i a n oli vaikeata luopua vastahyök
käysajatuksesta. Vieläpä Pisin katas
trofin jälkeenkin 25. 6. hän vakavasti 
kehoitti VI AK:n komentajaa harkit
semaan uutta vastahyökkäystä Tuu
loksessa. Kaikki oli kuitenkin jo liian 
myöhäistä. Rintama oli liikkeessä, ei
kä sitä voitu pysäyttää ennen kuin 
uudessa puolustusasemassa Vitele -
Suurimäki - Varloi - Nuosjärvi -
Jessoila, mihinkä AunR:n joukot sai
vat nyt käskyn asettua puolustukseen. 

Kuten edellä on kerrottu VI AJK:n 
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komentajan kenraaliluutnantti B 1 i c
k i n omavaltainen irtautumispäätös 
johti sovittamattomaan ristiriitaan esi
miehensä AunR:n komentajan kenraa
liluutnantti T a 1 v e 1 a n kanssa. Oli
han kysymyksessä myös selvä soti
laallisen kuuliaisuuden rikkomus. Olen 
myöhemmin asiasta keskustellut mo
lempien kanssa. Talvelan kanta ilme
nee edellä kerrotusta. Hän oli sitä 
mieltä, että reserveillä nämä tilanteet 
olisi ollut hallittavissa. Samoin hän 
yhä korosti, kuinka tärkeää on totte
leminen ja esimiehen käskyjen nou
dattaminen. Blick puolestaan kertoi, 
että hän tietoisesti toimi omin päin 
antaessaan irtautumiskäskyn, koska 
oli vakuuttunut siitä, ettei mikään 
muu ratkaisu voinut tulla kysymyk
seen ja koska ailma 'ei ollut hukatta
vissa. Viisterän vastahyökkäyksen epä
onnistuminen Tuuloksessa ja 15.Pr:n 
asemien murtuminen Pisissä sattui sa
maksi ajankohdalksi. Blick sanoi hy
vin tuntevansa vanhan jääkäritoverin
sa Paavo Talvelan ja varoi välittö
mästi ilmoittamasta heti tilanteessa 
tapahtunutta muutosta, koska piti var
mana, että Talvela olisi ehdottomasti 
kieltänyt irtautumisen. Blick sanoi no
jautuneensa ylipäällikön 1'6. 6. anta
maan käskyyn, jonka hän sanoi tun
teneensa ja katsoi, että armeijakunta 
on vedettävä ehjänä Suomeen ja vii
vytys suoritettava vähimmäisvoimin. 
Tätä taustaa vasten on nähtävä myös 
marsalkka Mannerheimin sovit
televa ratkaisu henkilöasian saamisek
si pois päiväjärjestyksestä. 

Käsitykseni mukaan näin perästä
päin on ma:hdotonta varmuudella, sa
noa kumpi ratkaisu Pisin murron ta
pahduttua olisi taktillisesti ollut oi
keampi, vastahyökkäys vaiko viivytys. 
Reservejä kyllä oli, mutta niiden ko
koaminen laajalta alueelta olisi vie-
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nyt runsaasti aikaa. Vihollisella oli 
myös täysi ilmaylivoima, joka vai
keutti joukkojen liikkeitä. Vaikka sil
loin ei tiedetty, mutta nyt tiedetään, 
että 15,Pr:ia vastaan hyökkäsi 2 neu
vostodivisioonaa ,(114. ja 272.D). Yili
voima ei sinänsä ollut murskaava ja 
ehkä kärkiosat olisi helpostikin ollut 
lyötävissä, mikäli 2-3 rykmentin voi
mat olisi ehditty ajoissa ryhmittää 
vastahyökkäykseen. 

Tämän vastahyökkäyksen olisi eh
dottomasti pitänyt onnistua ja voimat 
olisi pitänyt saada uudelleen irti. 
Muussa tapauksessa tilanteen hallit
seminen olisi ollut mahdotonta. Tätä 
riskiä kenraalimajuri B 1 i c k ei kat
sonut voivansa ottaa kaiken uhalla
kaan. Mutta yksi asia on varma: Huo
lella rakennetulla saranalla, PSIS-ase
malla, oli kaikki edellytykset kestää 
myös Pisin suunnassa 15.Pr:n alueella, 
jos olisi noudatettu kenraaliluutnantti 
Ta 1 v e 1 a n tahtoa, tiiviistä ja torju
vasta puolustuksesta. Eikä tässä ollut 
puutetta joukoista. Ja kuten edellä 
jo on sanottu, tilanne Tuuloksessa 
olisi hyvin saattanut kääntyä onnek
semme jos PSS-asema olisi pidetty. 
Ehkä perusteellinen sotatieteellinen 
analyysi voisi antaa mielenkiintoista 
valaistusta tähän kiistanalaiseen kysy
mykseen. Olihan kysymys kahden hy
vin pätevän ja ansioituneen suoma
laisen kenraalin vastakkaisesta käsi
tyskannasta ja erilaisesta tilanteen ar
vioinnista. 

IV AUNUKSEN RYHMÄN VIIVYTYS
OPERAATIO, PUOLUSTUS VIIVY
TYSALUEEN TAKARAJALLA, U
ASEMASSA JA VIHOLLISEN 
SUURHYÖKKÄYKSEN TORJUMI
NEN 

Kesäkuun 25. päivänä alkoi noin kaih· 
den viikon pituinen viivytystaistelu-

vaihe koko Aunuksen Ryhmän ja II 
Armeijakunnan alueella. Pitkät mars
sit, ankarat taistelut, vihollisen ilma
ylivoima ja levon puute asettivat 
joukkomme ja johtajamme kovalle 
koetukselle. Vihollisen saatua haltuun
sa Aunuksen kaupungin seudun tie
verkon, se nopeasti levitti voimiaan 
kaikkiin suuntiin. Luonteenomaista oli 
vihollisen häikäilemätön hyökkäys laa
jana rintamalla ilma-aseen, 'panssari-

v01mien ja runsaan tykistön ja rake
tinheittimistön tukemana. 

Neuvostojoukkojen voimaryhmät ja 
tavoitteet, omat vastatoimenpiteet en
nen takarajaa. 

Suomalaisille alkoi vähitellen selvitä 
neuvostojouk'kojen todellinen vahvuus, 
voimien ryhmitys ja operatiiviset ta
vottteet (ks. kuvat 6 ja 7). 

Kuva 6 AunR:n ryhmitys Viteleen-Varloin-Nuosjärven-Jessoilan linjalla 
keskipäivällä 28.6.1944. (Tiedustelutietoja vihollisesta). 
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Kuva 7 Ryhmitys Miinalanjoen-Vieljärven-Sotjärven linjalla 2. 7. 1944. 
(Tiedustelutietoja vihollisesta). 

- Laatokan rannan suussa meidän 
V,I AK:aamme (5.D ja 15Pr) vastaan 
hyökkäsi vihollisen IV AK, johon kuu
luivat 114.D, 272.D, 3.MerijvPr, 70.Meri
jvPr, PsPr, RynTykR ym. 

- Aunuksesta Suurimäen - Varloin 
suuntaan meidän 8.D:aamme vastaan 
hyökkäsi XXXVII Kaartin AK, johon 
kuuluivat 98.D, 99.D, 100.D, PsPr, kaksi 
ryn.tyk.rykmenttiä, KrhPr ym. 

- Prää.sän - Vieljärven - Sotjä:r
ven suuntiin eteni vihollisen XCIX 
AK, johon kuuluivat 18.D, 310.D, 65.D, 
Ryn'TIR, KrhR ym. Se suuntautui mei-
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dän 7.D:aa ja myöhemmin II .AK:aa 
vastaan. 

- Äänisjärven rantatien suunnassa 
kohti Petroskoita eteni hitaasti 368.D. 
Siihen ei aina ollut edes kosketusta. 

- Siinä vaiheessa, kun vetäytymi
nen oli saavuttanut valtakunnan van
han rajan seudut ilmestyi 6. 7. yllät
täen vielä viides uusi voimaryhmä, 
CXXV<II AK, hyökkäämässä etelästä 
Käsnäselän - Kolatselän suuntaan. 
Se oli ns. kevyt armeijakunta, johon 
kuuluivat 30 . .Pr, 32.Pr ja 33Pr. 

JR 2 vetäytymismarssilla 27. 6. 44. 
SA~uva. 

Kun otetaan huomioon, että Aun 
R:ään tässä vaiheessa kuului kolme 
divisioonaa ja yksi prikaati sekä Kän 
RPr:sta muodostettu taisteluosasto 
(noin rykmentin voimat), oli viholli
sella nyt maalla yli 4-kertainen yli
voima. Ilmassa ja vesistöalueilla sillä 
oli täydellinen herruus. Jotta järjes
telmällinen viivytys ja puolustus viivy
tysalueen takarajalla olisi ollut mah
dollista, ryhtyi AunR:n komentaja ken
raaliluutnantti Paavo Talvela esikun
tansa kanssa ja kaikkia yhtymiensä 
johtoportaita ja joukkoja hyväksi 
käyttäen kaikkiin asian v,aatimiin toi
menpiteisiin. Ensiksikin oli määriteltä
vä se puolustuslinja, jonne nyt taakse
päin liikkeellä olevat omat voimat oli 
pysäytettävä, järjestettävä kuntoon, 
ryhmitettävä pUIOlustukseen ja torjut
tava vihollisen ensihyökkäykset. Tä:ksi 
linjaksi määriteltiin Vitele - Varioi 
- Nuosjärvi - Säämäjärvi. Puolustus
aseman yleinen kulku ja voimiemme 
ryhmitys 28. 6. on esitetty kuvassa 6. 
Votmien kokoaminen tämän puolus
tusaseman suojaan ei ollut niinkään 
helposti toteutettavissa. Vihollisen Pi
sistä Laatokan rannan suunnassa eden-

neet joukot pääsivät yhtymään Tuu
loksessa maihin nousseihin voimiin 
26. 6. Tilanne meidän VI .AK:mme kan
nalta oli silloin vähällä muodostua 
kohtalokkaaksi. VI .AK:n ainoa huono
kuntoinen vetäytymistie Säntä:mä -
Vitele olisi saattanut helposti katketa, 
jos vihollinen olisi ajoissa toiminut 
sitä vastaan aktiivisesti. Kaikki VI 
AIK:n joukot ja kolonnat traktorien ja 
miesten avustamina suorittivat tämän 
vaarallisen "kujanjuoksun" aivan mai
hinnousualueen vieritse 26-27.6. Lop
puvaiheessa oli sen suojaksi rinta rin
nan pakko sijoittaa kokonaista kuusi 
pataljoonaa. Syntyi kiivaita jälkijouk
kotaisteluja. Yritys onnistui. Tosin 
materiaalia menetettiin, mm rautatie
kalustoa ja ajoneuvoja. Osa varastois
ta oli hävitettävä. 

f.:: _l'alalah Ii 39 

:"'"'.!:'\~ ... 

Hevoskolonna vetäytymässä Palalah· 
den tienviitan ohi Suurmäessä. 28. 6. 44. 

- SA-Kuva. 
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Jalkaväki taistelee Ylä-Vitelessä 28. 6. 44. - SA-Kuva. 

Toinen hyvin kriitillinen kohta oli 
samanaikaisesti Laatokan rannalla Vi
teleessä. Sinne oli ehditty saada vasta 
2 pataljoonan suuruinen Os Viisterä, 
kun vihollisvoimat Tuuloksessa yhtyi
vät. Jos vihollinen olisi aloittanut nyt 
käytettävissään olevilla voimilla (2 div, 
2 prik, ps-prik ym) hyökkäy,ksensä, 
olisi se helposti voinut murskata al
leen tämän heikon varmistusosastom
me ja tie tyhjään U•asemaan sekä sitä 
kautta Sortavalan suuntaan olisi saat
tanut avautua. Onni oli meille jälleen 
suotuisa. Joukkomme ehtivät Viteleen 
puolustusasemaan ennen vihollista. 
Vielä sittenkin, kun VI AK:n pääosat 
5.D ja 15.Pr, toimivat Laatokan rannan 
suunnassa tämä puolustus- ja viivytys
asemiemme repeytymisen vaara oli ko
ko ajan olemassa. Useita murtoja sat
tui, mutta ne pystyttiin hallitsemaan. 
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AunR:n komentaja otti 8.Divisioo
nan välittömästi johtoonsa. Se sai teh
täväkseen Varloin alueen puolustuk
sen. Sitä vastaan hyökkäsi Kaartin 
armeijakunta ja panssarivoimien pää
osat. Syntyi kovia taisteluja ja mur
tojakin. Huolto oli vaikeata alueen 
mitättömän tiestön vuoksi. A-tarvik
keita ja muonaa yritettiin pudottaa 
mm lentokoneista. Siepatuista radio
sanomista päätellen huoltovaikeuksia 
oli vihollisellakin, erityisesti panssari
vaunujen kunnossapidon suhteen. Ei 
voi olla ihmettelemättä, miksi neuvos
tojohto suuntasi valiojoukkonsa ja 
pääosan panssarikalustoaan tähän vai
keaan korpimaastoon. Eikä tämä vie
lä kaikki. Lännempänä Kolatselän -
Käsnäselän alueelle marssi vielä ete
lästä CXXVH AK kuten edellä on jo 
mainittu. 

7.Divisioona sai tehtäväkseen viivy
tystaistelua käyden vetäytyä Varloin 
- Nuosjärven - Vahatjärven tasalle 
huoltoyhteyksien suuntautuessa Loi
molaan. 7.D joutui koviin taisteluihin, 
mm vihollisen 65.D:n pääosien kanssa 
Topasjärven maastossa. Vastahyök
käy<ksessä 7.D:n JR 9 tuotti viholliselle 
30. 6. hyvin suuret tappiot. Nyt saa
tiin tässä suunnassa vähän hengähdys
taukoa joukkojemme uudelleen ryh
mittämistä varten. 

Äänisen iRannikkoprikaati vetäytyi 
vaivattomasti Äänislinnan - Jessoilan 
- Hyrsylän suunnassa. Vain heikko 
kosketus viholliseen oli olemassa. 

Päämaja antoi 30. 6. Aunuksen Ry,h
mälle toimintaohjeen, jossa viivytys
taistelun ensimmäisen vaiheen takara
jaksi määrättiin Rajakonnun - Viel
järven - Säämäjärven linja. Samalla 
käskyllä II AK palautettiin suoraan 
Päämajan johtoon ja ÄänRPr alistet
tiin II AIK:lle. 

Vihollisen painostus Laatokan ran
nan suunnassa sekä Vieljärven ja Tu
lemajärven suunnissa jatkui kuitenkin 
sellaisella voimalla, ettei Päämajan 
määräyksellä viivytysalueen uudesta 
takarajasta käytännöllisesti katsottu
na ollut mitään merkitystä. Viholli
nen käytti häikäilemättä voimiaan. Se 
ei kaihtanut maastokoukkauksia edes 
panssarivoimillaan. Vahvuuksien suh
de oli meille niin epäedullinen ja vii
vytystaistelu siksi vaikea taistelu1aji, 
että siirtyminen kriisistä toiseen oli 
toistuva ilmiö. Aunuksen Ryhmän joh
don oli pakko seurata erityisesti yh
tymien saumakohtia. Joukkojen siirto
ja suoritettiin autokuljetuksin ja ko
mentosuhteita muutettiin tilanteen 
vaatimusten mukaisesti. Kenraaliluut
nantti Talvela otti käskyissään käyt
töön uuden sotilastermin - "torjuva 
viivytystaistelu" - vastapainoksi taak-

sepäin juoksemiselle ja luvattomille 
asemista irtautumisille. Onkin myön
nettävä, että viivytyksen ' loppuvaihe 
oli selvästi aikaisempaa sitkeämpää. 
Usein viholliselle annettiin vastahyök
käyksin tuntuvia iskuja. Tärkeänä te
kijänä oli tietenkin taistelualueen 'ka
ventuminen. Voimamme ikäänkuin 
kasvoivat. Nyt saatettiin ryhtyä käyt
tämään tehokasta viivytystaktiikkaa, 
sellaista, jossa syvät murrot pystyt
tiin eliminoimaan. Molempien pää.tie
verkkojen suunnissa viivytti 2 yhty
mää, Laatokan rannalla 5.D ja 15.Pr 
sekä Vieljärven - Käsnäselän suun
nassa 7.D ja 8.D. Vuorottainen rintama
vastuu näkyi erityisen selvästi oikealla 
siivellä Miinalanjoen, Tulemajoen, Uuk
sun ja Keliojan asemissa. Vähitellen 
vakiintui käsitys, että "torjuvaa vii
vytystaistelua" kyllä voidaan käydä, 
jos on riittävästi voimia, jos joukot 
ja johtoportaat voidaan huoltaa ja 
lepuuttaa ja jos viestiyhteydet pelaa
vat. Sääntönä on pidettävä, että kun 
etumaisessa viivytysasemassa taistel
laan niin seuraavassa ollaan valmiina 
ja sitä vahvistetaan sekä kolmannessa 
tiedustellaan, suunnitellaan, linnoite
taan j,a sijoitetaan runkoaseistusta 
paikoilleen. 

U-aseman miehitys ja taistelut etu
maastossa ylivoimaista vihollista vas
taan. 

Al..lliluksen Ryhmän komentaja kenraa
liluutnantti Talvela katsoi, että tässä 
vaiheessa hänen tärkeimmäksi tehtä
väkseen muodostui puolustusedellytys
ten luominen viivytysalueen takaraja!l
la U-asemassa. Siihen oli neuvosto
joukkojen hyökkäys viimeistään py
säytettävä niinkuin ylipäällikkö oli 
käskenyt. Tämän aseman linnoittami
nen oli pahasti kesken. Taisteluval-
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mius oli suurin aseman eteläosassa 
Pitkärannan ja Uomaan teiden suun
nissa. Psv- ja piikkilankaesteet sekä 
tulipesäkkeet olivat yleensä valmiita. 
Taisteluasemia ja korsuja oli louhittu 
jopa kallioihin, mutta betonityöt oli
vat jääneet kesken. Lemetin ja Vuor
tanajärven alueella oli esteenä keino
tekoinen tulva-alue. U-aseman osin 
kenttälinnoitettua aseman osaa oli yh
teensä noin 25 km ja linnoittamatonta 
osaa 45 km. Miehityksen turvaamisek
si suunniteltiin ja rakennettiin vas
taanottoasemat Ristiojalle, Lavajä.T
velle ja Kotajärvelle, joita sittemmin 
tehokkaasti käytettiinkin hyväksi. U
aseman puolustusryhmitys, komento
paikat, viestiyhteydet ja huolto suun
niteltiin ennakolta valmiiksi. 

U-aseman panssarivaunuestettä välittö
mästi taisteluaseman takana. - SA· 

Kuva. 

Jo snna vaiheessa, kun BSS-asema 
murtui ja varsinainen viivyrtysvaihe 
alkoi, päätti kenraali Talvela kerätä 
huomattavan osan kenttä- ja linnoitus
tykistöstään U-aseman eteläisen sii· 
ven suojaksi. Muodostettiin Aun.R:n 
Tykistöryhmä Takkula, joka 
suurimmillaan käsitti 11 patteristoa. 
Sillä tulikin sittemmin olemaan suuri 
merkitys U-aseman kestokyvylle. Lin-
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noittamistöitä jatkettiin kiireellisesti 
erityisesti U..asemassa kaikin käytet
tävissä olevin voimin. Osan rakenta
jajoukoista Päämaja •kuitenkin siirsi 
töihin <Karjalan kannaksen selustaan 
- päätoimintasuuntaan. AunR:lle jäi 
4 linnoitusrakennuspataljoonaa ja 10 
työkomppaniaa. Ne sijoitettiin heinä
kuun alkupäivinä Aun.R:n seuraavaan 
taempaan puolustusasemaan Jänisjoki
linjalle. Sillä oli jo ennestään melkoi
nen taisteluarvo. Olihan asemaa lin
noitettu viimeksi Talvisodan aikana. 

Kun VI Armeijakuntamme Laatokan 
rannan suunnassa joutui vetäy.tymään 
laskettua nopeammin, oli tästä seu
rauksena kaksikin vaaraa, jotka Aun 
R:n johdossa oli kiireellä hoidettava. 
Ensiksikin ViI A!K:n joukot pyrittiin 
työntämään rantatietä pois ja yhä 
pohjoisemmaksi, jolloin läpimurron 
vaara rannan suunnassa kasvoi. Aun 
RE:n oli kaiken varalta Tykistöryhmä 
Takkulan lisäksi jo heitettävä eräs 
reservipataljoona tulppaosastoksi Koi
rinojalle. YlipääUikkö halusi U-ase
maan eteläosan ennakkomiehitykseksi 
koko 8.D:n, mutta tilanteen vaikeutu
minen Käsnäselän suunnalla ei sitä 
sallinut. Vain JR 45 voitiin sinne etu
käteen marssittaa. Toinen vaarallinen 
tilanne syntyi 8.D:n oikealla sivustalla 
ja selustassa, joka VI AK:n peräänty
misen takia alkoi aueta. Kuvasta 7 il
menee omien joukkojemme ryhmitys 
ja tiedossamme ollut vihollinen 2. 7. 44. 
Em aukon huomasi vihollinen ja kes
kitti pian Palojärven - Tulemajärven 
suuntaan 3 prikaatia käsittävän uuden 
kevyen armeijakuntansa (CXXVII 
.A!K.). Kenraaliluutnantti Talvela rat
kaisi tilanteen siten, että 7.D sai ottaa 
koko rintaman vastuun Vieljärven 
suunnasta ja 8.D:n joulwt ja johto 
vähin erin siirrettiin Tulemajärven -
Käsnäselän puolustukseen etelästä uh-

kaavaa vaaraa vastaan. Näissä suun
nissa syntyikin lujia taisteluja. Niinpä 
JR 8 joutui Tulemajärven !länsipuo
lella hetkeksi mottiinkin ja menetti 
raskaan kalustonsa (!Seurauksena oli 
myös komentajan vafhto). Vihollisen 
3.MerijvPr ja PsPr koukkasi korpi
maastoa pitkin Muljananjärven suun
nasta. Tämän vaaran torjumiseksi tar
vittiin yli rykmentin voimat. Hyök
käys .torjuttiin. 

Heinälkuun ensimmäisen viikon jäl
keen oli AunR:n johdolla vihollisesta 
seuraavanlainen kuva: Se oli keskitty
nyt AunR:ää vastaan kahdeksi suu
reksi voimaryhmäksi, joista eteläsii
vellä Pitkärannan tien suussa hyök
käsi IV AK ja johon kuuluivat edel
leen 114.D ja 272.D sekä 70.MerijvPr. 
Lentotiedustelu totesi, että lisää jouk
koj,a ja panssarivaunuja oli tulossa. 
Toinen, Käsnäs·elän - Kolatselän seu
duille suuntautuva voimaryhmä käsitti 
vihollisen päävoimat. 1Siihen kuului 
kolme armeijalkunt~a CXXVII AK, 
XXXVII Kaartin AK ja XCIX .A!K.. 

Niissä oli yhteensä 6 divisioonaa ja 7 
prikaatia (niistä 2 panssariprikaatia) 
sekä ylijohdon yksiköitä. Vaikka 65.D 
ja 69.MerijvPr tässä vaiheessa tiettä
västi jo etenivät Sotjärven - Hauta
vaaran suuntaan meidän II A!K:aam
me vastaan, on AunR:ää vastassa ole
van Käsnäselän - Kolatselän voima
ryhmän miesvahvuudeksi arvioitava 
yli 100.000 miestä. Voitiin olla varmoja 
että joukkoja riitti jokaiselle metsä
urallekin. Vastustaja oli opittu tunte
maan erittäin joustavaksi j,a nopeak
si painopisteitä luodessaan. Tiedettiin 
hyvin, että jos asemissamme syntyy 
murto missä tahansa, käyttää vihollis
johto sitä hyväkseen menestyksensä 
jatkamiseksi runsailla reserveillään. 
Kun voimaa riittää, on parasta hyö
kätä laajalla rintamalla. Silloin pal-

jastuu suomalaisen puolustuksen hei
kot kohdat. Näin näytti vastapuolen 
sotilasjohto ajatelleen. 

Kahden vihollisen voimaryhmän ope
ratiivisina ensimmäisinä tavoitteina ar
ve1tiin olevan: Pitkärannan ja Leme
tin suunnista murtautuminen U-ase
man eteläpäähän ja eteneminen aluksi 
Jänisjoki-linjalle sekä Käsnäselän -
!Joimolan suunnassa murtautuminen 
U-aseman pohjoispäässä Loimolaan ja 
Tolvajärvelle suomalaisten selustayh
teyksien katkaisemiseksi sekä osalla 
tai pääosalla voimistaan vyöryttää U
asema saarrostaen etelään ja edetä 
sitten eteläisen voimaryhmän kanssa 
Jänisjokilinjalle sekä operaation on
nistuessa edelleen Sortavalan suun
taan. 

Heinäkuun 7. pnä AunR:n komen
taja antoi käskyn puolustukseen ryh
mittymisestä U-asemaan ja sitkeän 
viivytystaistelun käymisestä etumaas
tossa. Tarkoituksena oli voittaa aikaa 
puolustusvalmisteluja, mm miinakent
tien rakentamista varten, sekä kulut
taa vihollista niin, ettei sen iskuky,ky 
riittäisi U-aseman murtamiseen. 

U-asema !luovutettiin AunRE:n toi
mesta taistelujoukoiille 5.-10. 7. ja 
joukot opastettiin paikoilleen. Kesken
eräisenäkin uusi puolustusasema he
rätti joukoissamme ansaittua luotta
musta. Taistelumieli alkoi kohota. 
Saatiinhan nyt edes hieman suojaa, 1e
poa ja huoltoa. 

Joukkojemme puolustusryhmitys VI 
.A!K.:n kaistalla 10. 7. - jolloin puoous
tusryhmitys oli valmis - on esitetty 
kuvassa 8. Osia voimista taisteli vielä 
pääaseman etupuolella. Niinpä 15.Pr 
viivytti Keliojan - Nietjärven maas
tossa, mutta siirtyi päivän kuluessa 
5.D:n asemien läpi VI AK:n reserviksi 
lähiselustaan. Samoin 8.D:n JR 4 ja 
osia JR 45:sta taisteli vastaanottoase-
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missa Pyhäjärven - Kotajärven -
Varpajärven kannaksilla, mutta nekin 
vedettiin päivän kuluessa kenraaliluut
nantti Talvelan kehoituksesta pääosin 
U-aseman miehitykseksi. Samalla oli 
todettu vihollisen kaartinjoUk.kojen 
etenevän Loimolan ja Syskyjärven 
suuntiin. 8.Divisioona alistettiin jäl
leen VI AK:n komentajalle kenraali
majuri M a r t o 1 a 11 e. 

Vihollisen hyökkäys Laatokan Karja
lassa torjutaan. Nietjärvi ja Loimola. 

Taistelu U-aseman omistamisesta allkoi 
10. 7. klo 15.00 ja sifä kesti noin viHron 
eli 17. 7. aamuun saakka. Ensimmäise
nä kohdistui voimakas psv:jen tukema 
hyökkäys Lemetin suunnassa 5.D:n JIR 
2:n asemia vastaan. Hyökkääjä sai 
vastaansa ennen kokemattoman suo
malaisen tykistötulikeskityksen (Ryh
mä Ta~kula 11 pstoa). Hyökkäys tor
juttiin ja vihollinen menetti mm lähes 
puolet panssarivaunuistaan. Myöhem
min ilmeni, että tätä ensimmäistä lä
pimurtoa yritti CXXVII AK ja 7.PsPr. 

11.-12. 7. hyökkäsivät vihollisen IV 
AK:n joukot vahvan tykistö-, raketin
heitin- ja psv-aseen tukemana Laato
kan rannan ja Nietjärven välisellä 
alueella. Tapahtui pieniä murtoja, jot
ka vastaiskuin yleensä selvitettiin. Puo
lin ja toisin tappiot olivat suuret. 
Käytiin lähitaistelujakin. Nietjärven 
rannana tuhottiin 10 panssarivaunua. 
U-asema kesti tämänkin sisäänmurto
yrityksen. Omalla voimakkaalla tykis
tötulella oli jälleen ratkaiseva merki
tys. Aikaa hukkaamatta vihollinen 
hyökkäsi myös vesitse Pitkärannan 
saariin, joissa syntyi kovia taisteluja. 
Putkisaari menetettiin 13. 7. Kaikki tä
mä oli kuitenkin alkusoittoa. Ratkai
seva taiS'telu U-aseman eteläpään omis
tamisesta tapahtui muutamia päiviä 
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myöhemmin. Katitsanlammen suun
nassa 8.D:n kaistalla vihollinen yrttti 
murtoa 10.-12. 7. Se onnistui tunkeu
tumaan asemiimme noin 2 km:n sy
vyyteen. Sotavankitiedon mukaan vas
tassa oli 99. Kaartin divisioona. VI 
AK:n komentaja kenraalimajuri Mar
tola määräsi 15.Pr:n !komentajan evers
ti Kuistion johtamaan vastahyökkäys
tä. Hänelle alistettiin kaikki käytettä
vissä olevat voimat. Vihollinen kärsi 
suuria tappioita ja U-asema oli jälleen 
hallussamme 13. 7. 

Vaarallisimmaksi tilanne näytti täs
sä vaiheessa muodostuvan U-aseman 
pohjoissiivellä. Tiedustelumme totesi, 
että Loimolan suuntaan 7 .Divisioonaa 
vastaan oli Käsnäselän suunnasta 
hyökkäämässä vihollisen kahden eri 
armeijakunnan joukkoja. Se levittäy
tyi nopeasti tähän korpimaastoon ja 
sai heti 10. 7. sisäänmurron Loimolan 
eteläpuolella. Murtoalue eristettiin ja 
puhdistettiin lopullisesti viikon kestä
neiden taistelujen jälkeen. Etelästä ja 
idästä U-aseman pohjoispäätä uhkaa
van vaaran torjumiseksi kenraaliluut
nantti Talvela pyysi Päämajalta lisä
joukkoja. Pyyntöön suostuttiin ja II 
AK:n JIR 56 ja ·ErP 2 koottiin Loimo
lanjärven eteläpuolelle. 7.D:n lmmen
taja kenraalimajuri I s a ks s on sai 
kenraaliluutnantti Talvelalta käskyn 
ryhtyä laajasuuntaiseen vastahyök
käykseen vihollisen etenemisen pysäyt
tämiseksi. Vastahyökkäys kahden ryk
mentin (JiR 56 ja JR 9) voimin Saari
järvelle ja Korpijärvelle pantiin täy
täntöön 10.-12. 7. kuten kuvassa 9 on 
esitetty. 

Vaikka vastahyökkäys ei johtanut
kaan vihollisen tuhoamiseen kuten oli 
oletettu - olihan vastassa panssari
joukoilla vahvennetu~ kahden divisioo
nan (WO.KaartinD ja 310.D) voimat 
- sen merkitys kaikesta päättäen oli 

,;,7. D:n joukkoja 

Aun. Q 
TALVELA 

ID: AK 
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Kuva 8 Ryhmitys U-asemassa ja tiedustelutietoja venäläisistä joukoista 
10.7.1944. 

suuri. AunR:n puolustusaseman vasen 
sHpi Loimolassa oli pelastettu. Vi
hollinen ryhtyi täällä nyt siirtämään 
voimiaan pohjoisemmaksi II AK:aa 
vastaan. Siellä alkoi uusi operaatio 
Loimolaa, Vegarusta ja Tolvajärveä 
vastaan. Näihin taisteluihin vihollinen 
käytti XCIX AK:n joukkoja sekä 
CXXVII Kevyttä AK:aansa, joka heti 
Lemetissä tapahtuneen epäonnistu
neen murtoyrityksen jälkeen oli irroi-

tettu rintamavastuusta ja siirretty ,Loi
molan itäpuolelle. 

Ratkaiseva taistelu U-aseman etelä
pään omLstamisesta alkoi Nietjärven 
maastossa heinäkuun 15. päivän aamu
na. Se kohdistui koko 5.Divisioonan 
asemia vastaan. Tykistön, kranaatin
ja raketinheittimistön tulivalmistelu 
oli yllättävän voimakas. Noin 200 pom
mitus- ja maataistelukonetta tuki maa-
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Kuva 9 7.D:n vastahyökkäys 10.-12. 7. 

voimien hyökkäystä. JiR 44 joutui ko
valle koetukselle. Nietjärven länsiran
nalla vihollinen pääsi murtautumaan 
etumaisiin asemiin. Paikalliset reser
vit käytettiin heti vastahyökkäykseen, 
mutta tämä ei riittänyt. Tilanne alkoi 
muodostua uhkaavaksi. Ks kuva 10. 

VI AK:n ja AunR:n komentajat ir
roittivat lisää reservejä noin 4-5 pa
taljoonaa. Oma 5.D:n komentajan 
kenraalimajuri Tapolan ja JR 44 ko
mentajan everstiluutnantti Rytkösen 
suunnittelema ja johtama vastahyök
käys alkoi aamuyöllä 16. 7. ,Syntyi ras
kaita lähitaisteluja taisteluasemien vyö. 
rytyksineen. Vasta seuraavana aamu-
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na vastahyökkäyiksemme johti lopulli
seen tulokseen, sisäänmurtuneen vi
hollisvoiman tuhoamiseen ja U-aseman 
täydelliseen haltuun ottamiseen. 'Myös 
ylipäällik)kö antoi taisteluun oman pa
noksensa lähettämällä 15. 7. koko käy
tettävissä olevan pommituslennoston 
(30-40 konetta) tukemaan yritystäm
me. Se pommitti vihollisen tykistöase
mia ja panssarivaunuja Nietjärven 
kaakkoispäässä ja Lavajärvellä. Nä:ky 
oli ainutlaatuinen, sillä tiedustelulen
toja lukuunottamatta ei ilmavoimien 
tukea tätä ennen oltu saatukaan. Toi
menpiteellä oli myös edullinen vai
kutus jouikkojemme mielialaan. 

UleriMr hJr. 
l'l!.~1riMr ~~nU~ 

Kuva 10 5.D:n taistelut Nietjärvellä 
15.-17.7. 

Nietjärven taistelujen jälkeen voi
tiin todeta vihollisen kärsineen suuria 
tappioita. Eniten menetti 114.D si
säänmurtoalueella, mutta myös 272.D:n 
kaksi rykmenttiä heikkeni pahoin. 
Panssarivaunuja tuhottiin useita kym
meniä ja sotasaaliiksi saatiin paljon 
jalkaväen aseita. Koko yritys ma:ksoi 
viholliselle kaatuneina noin 2000 mies
tä. Näin taittui hyökkäyksen käliki 
U-aseman eteläosassa. Helpottaakseen 
5.D:n puolustustaistelua ja saadakseen 
selville vihollisen mahdolliset ryhmi
tysmuutokset, joista tiedustelumme oli 
saanut viitteitä, päätti kenraaliluut
nantti Talvela ryhtyä hyökkäykseen 
rajoitetuin tavoittein koko 8.D:n kais
talla. Vastahyökkäys alkoi aamuyöllä 
16. 7. ja johti monin paikoin help
poon alkumenestykseen. Päivän ku
luessa pääosa hyökänneistä joukoista 

vedettiin kuitenkin takaisin U-ase
maan. 

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö 
8.D:n vastahyökkäyksellä olisi ollut 
edullinen vaikutus 5.D:n puolustuksel
le, mutta kokonaistilanteen kannalta 
sen avulla saatiin erittäin arvokkaita 
tietoja. Todettiin näet, että Sysky
järven - Varpajärven alueelta oli ir
roitettu kaksi ikaartindivisioonaa ja 
rintamavastuuseen oli sijoitettu 150. 
Linnoitusalue tykki- ja konekivääripa
taljoonineen. Ainakin tässä suunnassa 
oli päätetty nyt siirtyä puolustukseen. 
Pian sen jälkeen samanlaisia havain
toja tehtiin muuallakin AunR:n alueel
la. Vihollisen aktiivinen toiminta ja 
painostus siirtyi nyt pohjoisemmaksi 
II AK:aamme vastaan. Siellä hyök
käystä johti 32.Neuvostoarmeija, joka 
sai ainakin kahden armeijakunnan li
sävoimat (XCIX AK ja CXXVII .AK) 

AunR:n vastaiselta rintamaosalta. Tääl
lä taistelut jatkuivat aina heinäkuun 
loppuun saakka. Itäisen rintaman
osamme viimeinen suuri taistelu käy
tiin sittemmin Ilomantsissa 31. 7.-
13. 8. 44. Onnistunut vastahyökkäys joh
ti kahden vihollisdivi:sioonan saartami
seen ja perusteelliseen lyömiseen (176. 
D ja 289.D). Huomattakoon, että Tuu
loksessa maihinnousseet 3.MerijvPr ja 
70.MerijvPr olivat nyt Ilomantsissa sa
moin ennen AunR:ää vastassa olleet 
69,MerijvPr ja 29.PsPr. 

Heinäkuun puolivälissä AunR:n ko
mentaja saattoi todeta, että puolustuk
semme kestää. Vihollisen voimat oli
vat niin kuluneet, ettei se ilman uusia 
suuria vahvennuksia voinut enää me
nestyksellisesti jatkaa hyökkäystään. 
Myös ilmatoiminnassa tapahtui sa
maan aikaan ratkaiseva vähentymi
nen. Kaikki merkit viittasivat siihen, 
että Neuvostoliiton ylin sodanjohto oli 
tehnyt päätöksen hyökkäyksen kes-
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keyttämisestä tällä alueella. Samoin 
tapahtui heingkuun puolivälissä myös 
Karjalan kannaksella, jossa kovien 
taistelujen jälkeen puolustusasemat 
olivat kiteytyneet paikoilleen. Tiedus
telumme saattoikin jonkin ajan ku
luttua todeta, että Suomen vastaisilta 
rintamanosilta irroitettiin joukkoja 
pää:sotanäyttämölle Keski-Eurooppaan. 

Jo 14. 7. 44 Suomen Marsalkka M a n
ne r hei m lausui kiitoksensa Aunuk
sen Ryhmän komentajalle ja joukoil
le. Tehtävä oli täytetty. Suomalaiset 
joukot oli vedetty pois Itä-Karjalasta 
ja vihollisen hyökkäys pysäytetty Laa
tokan Karjalassa. Samana päivänä 
kenraaliluutnantti Talvela allekirjoitti 
AunR:n käskyn puolustuksen vakaan
nuttamisesta. Sen sisällöstä on syytä 
esittää eräitä näkökohtia 

- Puolustus on ehdottoman torju
vaa. Syvätkään sisäänmurrot eivät 
saa johtaa laajasuuntaiseen peräänty
miseen. 

- Kaikkien joukkojen, esikuntien, 
elimien ja lattosten on pystyttävä 
panssarintorjuntaan ja oman alueen
sa lähipuolustukseen. 

- Linnoittaminen suoritetaan etu
linjasta syvälle selustaan kaikin irti
saatavissa olevin voimin. Jokainen hal
litseva maastonkohta, tienristeys yms 
linnoitetaan. Kukin komentaja johtaa 
ja jatkuvasti valvoo vastuualueensa 
taisteluvalmiuden ~ohottamista. 

Raikentajajoukot AunRE:n johdossa 
työskentelevät Jänisjokilinjalla. Salpa
asemaa (Pyhäselkä - Höytiäinen -
Pielinen) tiedustellaan ja suunnitel
laan sen puolustamista yhdessä Pää
majan kanssa. 

Koulutus, erityisesti selustan 
joukkojen -taistelukoulutus pannaan 
viipymättä käyntiin 

Reservejä muodostetaan myös 
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selustajoukoista ja ,kaikkien reservien 
toimintaa eri tapausten varalta har
joitellaan 

- Vastuu rannikon puolustuksesta 
kuuluu maavoimien yhtymille. Aun 
R:lle Sortavalla ml ja VI AK.:lle Im
pilahti ml. Rannikkotykistö alistuu 
taiktillisen käytön suhteen tämän mu
kaisesti. 

Tilanteen näin helpottuessa Laato
kan Karjalassa suoritti ylipäällikkö 
eräitä komentosuhteiden muutoksia. 
Heinäkuun 17. päivänä 7.Divisioona lii
tettiin II AK:aan ja seuraavana päi
vänä 18. 7. klo 23,00 AunR:n rintama
vastuu siirtyi VI A!K:lle ja kenraali
majuri M a r t o 1 a 11 e. Aunuksen Ryh
män esikunta lakkautettiin. Kenraali
luutnantti Paavo Talvelan ylipäällikkö 
määräsi erikoistehtävään. Esikunnan 
muu henkilöstö siirrettiin muihin yh
tymiin mm osa Kannaksen joumkojen 
komentajan esikuntaan. 

Kenraaliluutnantti Talvela toteutti 
hänelle annetun tehtävän. Se olikin 
hänen viimeinen sotilaallinen johta
mistoimensa. 

V YHDISTELMÄ 

Lopuksi on aihetta hieman tarkastella 
vihollisen ja omien joukkojemme toi
mintaa, tehtyjä operatiivisia ratkai
suja, asetettuja päämääriä ja saavu
tettuja tuloksia. 

Kuten jo edellä on mainittu Aunuk
sen Ryhmä toteutti kenraaliluutnantti 
Paavo Talvelan johdolla ylipäällikön 
sille antaman tehtävän ja sai siitä 
tunnustuksen. Suomalaiset joukot ve
dettiin taistelukykyisinä pois Itä-Kar
jalasta Laatokan Karjalaan, jonne vi
hollisen suurhyökikäys noin kuukau
den kestäneiden taistelujen jälkeen py
säy,tettiin. Tehtävä oli raskas ja tap-

piot suuret. Joskus jokin yksikkö saat
toi hetkeksi menettää hallintansa ja 
raskaat aseensa mottiin joutumisen 
pelosta ja tarvtkkeiden loppuessa. 
Mutta pian oli joukko jälleen !komen
tajansa johdossa ja taisteli täysin nor
maalisti. Yksityisiä miehiä, varsinkin 
haavoittuneita joutui vihollisen van
giksi, mutta ei ainoakaan kokonainen 
yksikkö. Mitä lähemmäksi viivytys
alueen takarajaa tultiin sitä sitkeäm
mäksi kävi vastarintamme. Tappioista 
huolimatta itseluottamuksemme ja 
taistelukykymme kasvoi. U-asema kes
ti. 

Voidaan kysyä, miksi U-asema ikesti? 
Sehän oli paljon heikommin linnoitet
tu kuin esim PSS-asema, joka sortui 
päivässä. Miksi Viteleen - Varloin tai 
Salmin - Tulemajoen asemat eivät pi
täneet, vaikka nussa oli käsketty 
puolustautua. Uskoiko AunR:n johto, 
että U-asema pitää, kun se jo lin
noitti takana olevaa Jänisjokilinjaa 
ja tutki Salpa-aseman karttoja? 

Käsitykseni on, että tavallinen suo
malainen sotamies, jalkaväen taiste
lija, osaisi kyllä antaa oikean vastuk
sen. Hän näki kai,kesta, eikä v8hiten 
tarkkaillessaan esimiehiään, että U
asemassa asetutaan puolustukseen to
sitarkoituksella. Raskaat aseet ja ty
kistö ryhmittyivät paikoilleen, raken
nettiin komentopaik'koja, viestiyhteyk
siä, miinakenttiä jne. Huoltoel!met ja 
kuormastot jäivät aloilleen ja suojau
tuivat. Johtajat eivät enää hypänneet 
selustassa tiedustelemassa uusia vas
taanottoasemia. Eräin paikoin oli hy
vin rakennettuja linnoituslaitteiota tai 
niitä rakennettiin kiireesti omin voi
min. Tämä oli melko uutta tavalliselle 
miehelle. Hän kuten kaikki johtajat
kin ymmärsivät, mistä oli kysymys. 
Saatiin hieman lepoa ja huoltoakin. 
Voimamme kasvoivat ·kaistojen kaven-

tuessa. Aineellinen ja henkinen puo
lustuskyky lujittui rinta rinnan. 

' On lausuttu myös sellainen mieli-
pide, että puolustus kesti, koska jäl
leen oltiin pois vieraalta maalta, vaik
kakin v:n 1940 Moskovan rauhan ra
jan itäpuolella. En pidä tällaista tun
neseikkaa ratkaisevana, koska sotilas 
on yleensä realisti. Sen sijaan ,tieten
kin jokainen tunsi vaaran sitä uhkaa
vammaksi, mitä lähemmäksi omaa ko
tiseutua tultiin. Tämä pani jokaisen 
yrittämään parastaan. Syntyi erään
lainen Talvisodan henki, kun jälleen 
jouduttiin näissä Kollaan, Uomaan ja 
Lemetin maisemissa panemaan kova 
kovaa vastaan. 

Omat johtoportaamme tekivät tie
tenkin virheitä ja virhelaskelmia. Koet
tiin katkeria pettymyksiä. Joukoille 
asetettiin tehtäviä, joita ne eivät voi
neet täyttää, ?SS-aseman ennenaikai
nen murtuminen mm jäi pahasti kai
velemaan AunR:n komentajan mieltä, 
samoin tapahtumat Tuuloksessa. Eikä 
hän tätä koskaan voinut unohtaa. Ol
tiinko liian optimistisia omiin mah
dollisuuksiin nähden vai aliarvioitiin
ko neuvostojoukkoja. Emmekö oppi
neet tuntemaan venäläisten taktiikkaa 
ja menettelytapoja? Tuskinpa vain. 
Kenraaliluutnantti Talvela ja AunR'E 
vaistosivat erittäin herkästi vihollisen 
aikomukset ja ryhtyivät ajoissa varo
toimenpiteisiin kuten edellisestä on il
mennyt. Joukoille jaettiin erityisiä 
taktillisia ohjeita, jotka perustuivat 
tuoreisiin sotakokemuksiin. Tiedot vi
hollisesta olivat aluksi hyvin vähäiset, 
mutta muutaman ,taistelupäivän jäl
keen tilanne al'koi selvitä ja tieduste
lumme toLmi lopuksi hyvällä menes
ty,ksellä. Yllättävältä tuntui, että neu
vostojohto keskitti tälle rintaman
osalle näin suuret voimat. Loogisen 
sotilaallisen ajattelun mukaan ei voi 
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tulla muuhun tulokseen, kuin että 
täällä itäisellä rintamallamme hyök
käävällä kahdella armeijalla - 7.A ja 
32.A - täytyi olla suuriin saavutuksiin 
tähtäävät päämäärät. Karjalan kan
naksen tilanteen laukaisemiseen tar
peen vaatiessa saarrostamalla Laato
kan ympäri ja mahdollisuuteen tun
keutua melkein puolustuskyvyttömään 
Sisä•Suomeen olisi operaation suotui
sasti edistyessä tarjoutunut ainakin 
houkuttelevat näköalat. Ei!kähän so
dassa yleensä tunneta sääliä. Ei Suo
mea toki säästetty hyväntekeväisyy
destä, kuten on kuullut sanottavan.') 
Ajatusta pitemmälle tähtäävistä pää
määristä tukevat myös eräät NL:n so
tahist01'ialliset kirjoitukset, joissa mel
ko ankarasti on arvosteltu heidän 7. 
Armeijansa toimintaa. Ehkä se erin
omaisista saavutuksistaan huolimatta 
ei sittenkään täyttänyt kaikkia sii
hen kohdistettuja toiveita nimenomaan 
tavoitteiden suhteen. Kävikö niin, että 
ai'ka täällä ja Karjalan kannaksella 
loppui sittenkin kesken? Yleiseuroop
palaisen tilanteen kehitys vaati vas
tapuolen joukkoja suursodan paino
pisteeseen, mtkä ehkä koitui pienen 
Suomen pelastukseksi. Samalla taval-

•) NL:n virallisen v. 1964 jl.111kiaistun sota
historian mukaan, Taistelu Leningradista, 
II osa, VIII luku, Etelä-Karjalan vapawt
t.aminen, ilmeneekin, että 7. A:n yhteis
toimin 32. A:n kanssa oli lyötävä suo
malaiset ja valla-ttava Matkaselän-SOr
tavalan alue. Siinä myös sanotaan, että 
hyökJcäysvalmistclut eivät olleet riittä
vät, V10imien suuntaamisessa tehtiin vi<r
heitä, maasto oli vaikeata, vihollisen puo
lustusta ei kyetty murtamaan yhdelJä
kään kai.stalla. Vastahyökkäyksin se löi 
neuvostojoulw,t taikaisin lähtöasemiin. 4. 
8. 44 annettiin käsky siLrtymisestä puo
lustukseen. XXXVII Kaartin AK, 7. Tyk 
D, 29. PsPr ja eräitä muita yhtymiä ja 
joukko-osastoja sai käsk.Yl!l siirtyä toisille 
NL:n-Saksain rintaman kaistoille. 
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lahan yleiseurooppalainen tilanne al
koi vaikuttaa myös Talvisodan loppu
vaiheessa, jolloin Englanti ja Ranska 
ryhtyivät kiihkeästi tarjoamaan Suo
melle apuaan. Siihen, että lopputulos 
Aunuksessa ja Laatokan Karjalassa 
muodostui sellaiseksi kuin edellä on 
esitetty, vai:kutti epäilemättä myös vi
hollisen ja omien jouk!kojemme rat
kaisut, voimavarat ja toimenpiteet. 

Neuvostoliiton sotilasjohto suoritti 
loistavasti pelin avauksen Syvärillä, 
Tuuloksessa ja Pisissä. Se johti mei
dän PSS-asemamme ennenaikaiseen 
murtumiseen. Vihollinen käytti häikäi
lemättä suurta ylivoimaansa ja oli 
vähällä lyödä hajalle viivyttävät hei
kot voimamme. Meidän onneksemme 
se teki nähdäkseni myös eräitä vir
heitä, joista lähinnä on syytä mainita 
kolme. Ensiksi se suuntasi valiojouk
konsa ja pääosan panssarijoukoistaan 
Varloin, Tulemajärven ja Loimolan 
korpialueille, jossa jo pelkkä maasto 
vaikeutti etenemistä. Toiseksi, viholli
nen ei aavistanut mtten heikko taiste
lukykymme aluksi oli Viteleen - Sal
min suunnassa. Vahvoin panssarivoi
min siellä helposti olisi voitu saavut
taa miltei miehittämätön U-asema ja 
Jänisjokilinja. Kolmanneksi Tuulokses
sa maihin nousseet merijalkaväkipri
kaatit olivat onneksemme alkuvaihees
sa hyvin passiivisia. 

Kun Aunuksen Ryhmän komentaja 
kenraaliluutnantti Paavo Talvela 18. 7. 
1944 luovutti rintamavastuun, saattoi 
hän hyvällä omallatunnolla todeta, et
tä ylipäällikön antama tehtävä oli 
täytetty. Omat joukot oli johdettu ko
tialueelle taempaan puolustusasemaan. 
Tappioita kärsittiin, mutta tuhoutumi
selta vältyttiin. Huomattavia vihoJlis
voimia oli tuhottu ja vihollisen isku
kyky taltutettu. Alkoi uusi asema
sotavaihe, joka kesti aselepoon saak-

ka. Voimasuhteet, tehtävä ja tilanne 
huomioon ottaen kestänee kenraali
luutnantti Paavo Talvelan johtama Au
nuksen Ryhmän viivytysoperaatio ke
sällä 1944 vertailun minkä tahansa 
vastaavanlaisen sotatoimen kanssa. 

Laatokan Karjalan joukkoja ryh
dyttiin aseleposopimuksen mukaan he
ti syyskuun alussa kiireellä keskittä
mään Lapin rintamalle saksalaisten 
joukkojen lyömiseksi. Ensimmäisenä 
kuormattiin juniin 4. 9. 44 illalla 15.Pri
kaatin osia Leppäsyrjän, Impilahden 
ja Välimäen rautatieasemilta. Tragi
koomillista oli, että neuvostoarmeijan 
tykistö ja jalkavä:ki ampui täällä kii
vaasti etulinjaamme (yli 5000 kr) sa-

maan aikaan kun ensimmäiset jouk
komme olivat lähdössä pohjoiseen tais. 
tellakseen toista suurval~-armeijaa, 
Saksaa vastaan .NL:n puolella aloitet
tiin näet aselepo vasta 5. 9. klo 08 eli 
vuorokautta myöhemmin !kuin tuli lo
petettiin suomalaisten puolella. 

Suomen kansan on oltava kiitolli
nen niille miehilleen, sotamiehestä 
kenraaliin saakka, jotka uhrlvalmvf. 
na ja vaivojaan säästämättä tekivät 
kaikkensa vaikean tilanteen vakaut
tamiseksi ja tarjosivat näin diploma
tialle edellytykset Suomen irroi.ttami
seksi sodasta siedettävin ehdatn ja 
tasoittivat omalta osaltaan tietä rau
haan. 

Meistä on Teille 
hyötyä 

YHDYSPANKKI 
luottamuspankki 
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vakuutuksenne 
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on vähän· 

mutta riittää 

yhtä lähellä kuin lähin puhelin 
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Varatuomari Unto A a I t on en 

( Puolustustaloudellinen suunnittelukuntaJ 

ERÄITÄ NÄKÖKOHTIA 
TALOUDELLISESTA MAANPUOLUSTUKSESTA 

A. TAWUDELLISEN MAANPUOLUS. 
TUKSEN ASEMA JA TEHTÄVÄT 
TURVALLISUUSPOLITIIKKAMME 
KENTÄSSÄ 

Maamme turvallisuuspolitiikkaan si
sältyvät käsitteet ulkopolitiikka ja 
maanpuolustus. Maanpuolustus ym
märretään varsin usein vain puolus
tusvoimia koskevaksi ts. puhtaasti so
tilaalliseksi toiminnaksi, vaikka se 
olisi nähtävä koko 'kansaa koskevana 
puolustusvalmiutena. Maanpuolustus 
vaatii taakseen taloudellisen kestoky
vyn, joka ei rajoitu vain sotatalou
teen, vaan käsittää koko kansan elä
mismahdollisuuksien turvaamisen krii
sitilanteissa. Siten taloudellisen maan
puolustuksen tehtävänä on "valtakun
nan taloudellisen puolustusvalmiuden 
kehittäminen väestön toimeentulon ja 
talouselämän turvaamiseksi sodan 
taikka sodan vaaran tahi maan ulko
puolella sattuneen sodan tai vaikutuk
siltaan siihen verrattavan muun eri
tyisen tapahtuman aiheuttaneen poik
keuksellisten olojen aikana". (Laki 
puolustustaloudellisesta suunnittelu
kunnasta 20. 5. 1960) Puolustusneuvos
to on julkaisussaan 'Maanpuolustuk
sen tienviitat" asettanut taloudelliselle 
puolustusvalmiudelle seuraavan tavoit
teen: "Taloudellisen maanpuolustuk
sen toimenpitein on luotava sellainen 
tuotantokyky ja valmius taloudellisen 
toiminnan eri aloilla, että maanpuo-

lustuksen tarpeet ja väestön toimeen
tulo voidaan turvata kriisienkin ai
kana. Kauppasuhteissa tai esimerkiksi 
merenkulkumahdollisuuksissa sattu
vien häiriöiden, kuten myös sotaan 
joutumisen varalta on luotava var
muusvarastoja, joiden avulla ko. tar
vikkeiden säännöstelty käyttö turvaa 
toiminnan jatkumisen". 

B. TAWUTl'AMME UHKAAVAT 
KRIISIT 

Kuten edellä jo on todettu, taloudel
lisen maanpuolustuksen tehtävänä on 
torjua sellaisten taloudellisten kriisien 
vaiikutus, jotka aiheutuvat maamme 
ulkopuolisista tapahtumista joko selk
kauksista ulkomaiden välillä tai välit
tömästi maamme turvallisuuteen koh
distuvasta vaarasta. Taloudelliset krii
sit saattavat olla hyvin erilaisia ja 
niiden vaikutus tuntuu maamme ta
louteen joko nopeammin tai hitaam
min. Niiden kestoaika ja laatu voivat 
myös suuresti vaihdella. Kriisit saat
tavat aiheuttaa pitkiäkin lamakausia, 
mutta niiden kestoaikaa ja muita hait
tavaikutuksia voidaan tehokkailla en
nakolta suoritetuilla suunnittelu- ja 
valmistelutoimenpiteillä huomattavasti 
lieventää. Miten tähän voidaan päästä, 
riippuu lähinnä materiaalisesta val
miudesta. Erityisen merkityksellistä on 
ulkomaisten yhteyksien säilyttäminen. 
Kun tuonnilla ja viennillä on suh-
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teessa tuotantoon ja kulutukseen var
sin suuri osuus - vastaten n. neljäs
osaa kansantuotoksestamme - on ul
komaankaupan ylläpitäminen poilc
keuksellisissa oloissa avainasemassa. 
Kuten jäljempänä todetaan, me eläm
me nykyisin monien hyödykkeiden 
suhteen ulkomaisen tuonnin varassa. 
Asemamme puolueettomuudesta huoli
matta kaukanakin meistä käytävät so
dat tai muut vaikeat 'kriisit vatkeutta
vat tärkeiden ulkomaisten tavaroiden 
saantimahdollisuuksia. Vietnamin j a 
Korean sodat voidaan mainita tästä 
esimerkkeinä. Israelin kuuden päivän 
sota ja Suezin kanavan sulkeminen 
aiheutti polttoainekriisin koko Euroo
passa. Jopa luonnonesteetkin saattavat 
haitata tuontiamme. Meillä joitakin 
vuosia sitten vallinnut ankara talvi 
suurine polttoainekulutuksineen ja sa
tamien jäätymisineen oli vähällä ai
heuttaa polttoainekriisin. On hyvin to
dennälköistä, että kriisitilanteessa nor
maalit meritiemme uhkaavat koko
naan tukkeutua ja mallikuljetusteiden
kin aukijääminen saattaa olla kyseen
alaista. Kriisitilanteista ehkä luonteen
omaisimmat ovat siten 

- kriisi, jonka aikana maahamme 
ei saada elintärkeitä tuontitavaroita 
sen johdosta, että nämä ovat ulko
mailla vallitsevan tilanteen johdosta 
strategisesti tärkeitä tai kauppapoliit
tisista syistä muuten muuttuneet "ko
viksi", 

- kriisi, Jonka aikana kauppa- ja 
kuljetusyhteydet ovat katkenneet, mut
ta olot maassa ovat muuten normaalit 

- kriisi, jonka seurauksena puo
lustusvoimiin on 'kutsuttu huomattava 
osa tai kaikki asevelvolliset, jolloin 
myös edellä mainitut kriisin tunnus
merkit ovat olemassa 

- sotatila. 
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C. MAHDOLLISUUTEMME TORJUA 
TALOUDELLISET KRIISIT 

Verrattaessa edellisen kriisin aikaisiin 
mahdollisuuksiimme voidaan todeta, 
että maamme talouselämän kehitys on 
viime sotien jälkeen ollut ilahduttava. 
Maataloutemme on kyennyt korvaa
maan menetetyt peltoalat ja elintar
vtkeomavaraisuus on 'käytännöllisesti 
katsoen saavutettu. Käytettävissä ole
vat raaka-aineet ja teollisuuden tuo
tantokyky ovat voimakkaasti kasva
neet ja kasvu on myös kohdistunut 
aloille, jotka ovat tärkeitä kriisiajan 
tarpeiden tyydyttäjinä. Teollisuustuo
tannon volyymi on kasvanut keski
määrin 4-kertaiseksi. Teollisuus on sa
malla monipuolistunut ja on helpom
min mukautettavissa poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin. Se on myös suuntautu
nut uusille aloille, oltuaan ennen lähes 
yksinomaan ·kotimar'kkinateollisuutta 
ja se on nyt huomattavalta osalta 
vientiteollisuutta. Normaalioloissa teol
lisuustuotantomme näyttää turvatulta. 
Me emme kuitenkaan ole useiden tar
vikkeiden osalta omavaraisia, vaan 
täysin riippuvaisia ulkomaisesta tuon
nista. Monet teollisuuden raaka-aineet 
ja puolivalmisteet, polttoaineet sekä 
investointihyödykkeet ovat jatkuvasti 
tuontitavaraa. 

Vaikka .tuontitavaroiden saanti nor
maalioloissa tuntuu turvatulta, ei krii
sin ajan huoltoa suunniteltaessa voida 
luottaa tuonnin jatlkuvuuteen. Jo 
maantieteellinen sijaintimme on 'kaup
papoliittiselta kannalta epäedullinen. 
Kauppayhtey.temme saattavat helposti 
hä-iriintyä tai katketa. Tuontimme on 
vai'keasti ylläpidettävissä, vaikka eräi
tä "kovia" vientitavaroitamme vas
taan voitaisiinkin hankkia tärkeimpiä 
tuontitavaroita. Perustarpeet olisi sen 
tähden voitava tyydyttää omalla tuo-

tarmolla ja muulta osalta olisi nor
maaliaikana hankittava ainakin kriisin 
alkuvaiheen yli riittävät varastot. 

Minkälaiselta näyttäisi maamme ma
teriaalinen tilanne, jos kriisi puhkeaisi 
esime:r,kiksi talvikauden alkaessa ja 
meidän olisi tultava toimeen niillä 
materiaalisilla resursseilla, jotka maas
samme sillä hetkellä ovat emmekä 
ehkä saisi enää mitään tarvikkeita 
ulkomailta? Vastauksen antaminen ky
symykseen riippuu ensikädessä tarvik
keiden kulutuksesta, niiden varastois
ta ja tuotantomahdollisuuksista. Tark
kojen tuotanto- ja 'kulutuslukujen esit
täminen tämän kirjoituksen puitteissa 
ei ole mahdollista. Jonkinlainen kuva 
tilanteesta voidaan saada, kun pyrim
me selvittämään eräiden tärkeimpien 
materiaalien riittävyyden normaali
ajan varastomäärien perusteella. Täl
löin voidaan todeta, että ravintotar
vikkeista on leipäviljaa varastoissa 
keskimäärin n. 10--12 kuukauden tar
ve. Ravintorasvat riittäisivät 4 kuukau
deksi; nautintoaineet (sokeri, kahvi, 
tee, tupakka) 6 kuukaudeksi. ,Erilaisia 
maatalouden tarvitsemia raakalannoit
teita ja valmiita tuotteita on maassa 
keskimäärin 4-5 kuukaudeksi. Jos tal
vi on normaali, riittävät maassa ole
vat nestemäiset polttoaineet n. 6 kuu
kaudeksi ja kivihiili 8 kuukaudeksi. 
Teollisuuden raaka-aineista riittää 
tekstiiliteollisuuden villa 3 kuukaudek
si ja puuvilla a kuukaudeksi. Metalli
teollisuuden raaka-ainevarastot vastaa
vat eri teräslaatujen osalta n. 2--3 
kuukauden kulutusta. Tiukalla sään
nöstelyllä voidaan riittävyyttä tietysti 
huomattavasti jatkaa. 

Parantuneiden hankintamahdollisuuk
sien johdosta ovat talouselämän hal
lussa olevat varastot jatkuvasti su
pistuneet. Tähän ovat johtaneet myös 
puhtaasti taloudelliset intressit. Sekä 

valtiovalta että yksityiset yritykset 
rajoittavat jatkuvasti var~stoihin si
dottuja investointejaan. Taloudellisen 
puolustusvalmiuden kannalta asiantila 
on valitettava eikä ilman erikoisjär
jestelyjä ole mahdollista estää tämän 
sinänsä luonnollisen markkinatalou
den kehityksen jatkumista. Monet teol
lisuuden ja kaupan yritykset olisivat 
valmiit sijoittamaan omiakin varojaan 
tällaiseen varmuusvarastointiin, jos 
niille voitaisiin korvata siitä aiheutu
neet kustannukset. Ainoana laajamit
taisena ratkaisuna onkin nähtävä toi
vottavasti aikaansaatava yksityistä 
varmuusvarastointia koskeva lainsää
däntö, jonka perusteella varaston pi
täjille ·korvattaisiin valtion varoista 
varaston pidosta aiheutuneet pääoma
ja hoitokustannukset. Toimenpiteet 
tällaisen järjestelmän aikaansaamisek
si eivät kuitenkaan ole johtaneet 
myönteiseen tulokseen. 

Vuonna 195'8 säädettiin laki valtion 
varmuusvarastoista. Valtion varmuus
varastorahaston varoilla hankittiin 
vuosina 1958 ja 1963 yhteensä n. 140 
milj. markan arvosta tekstiiliteolli
suuden raaka-aineita, kumia, kemika
lioita, terästä, värillisiä metalleja sekä 
400 000 tonnia erilaisia polttoaineita. 
Viimemainitut sijoitettiin öljy-yhtiöil
tä vuokrattuihin maanpäällisiin säiliöi
hin. Nyt nämä varastot on saatu si
joitetuksi maanalaisiin säiliöihin, joita 
on valtion, kaupunkien ja 'kuntien se
kä öljy-yhtiöiden toimesta rakennettu. 
Samanaikaisesti ovat myös valtion 
nestemäisten polttoaineiden varmuus
varastot kasvaneet. Myös Neste Oy 
on rakentanut huomattavan määrän 
maanalaista varastotilaa raakaöljyä 
varten. Todettakoon tässä vielä, että 
maatalouden harjoittajat ovat hanlcki
neet itselleen n. 50000 färmarisäiliötä. 

Varmuusvarastovarastointia olisi 
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kaikin käytettävissä olevin keinoin ke
hitettävä. Hallituksen esitykseen val
tion tulo- ja menoarvioksi v. 1971 si
sältyvässä selvityksessä vv. 1972-74 
valtiotalouden kehitysnäkymistä tode
taan: "Varmuusvarastoinnin osalta oli
si vuosina 1972--74 tarpeen rakentaa 
vuosittain noin 600 000 m' nestemäis
ten polttoaineiden varmuusvarastoti
laa ja täyttää nämä varastot niiden 
valmistuttua, mikä aiheuttaisi n. 50----
55 milj. markan menot vuodessa. Sa
moin olisi tarpeen tehostaa muiden 
tavaroiden varmuusvarastointia siten, 
että varastoon hankinnat näiden osal
ta kohoaisivat noin 50 milj. markkaan 
vuodessa. Näin suuriin varmuusvaras
tointimenoihin ei valtiontaloudella ole 
katsottu olevan rahoitusmahdollisuuk
sia ilman erillistulolähteiden käyttöä. 

Myös mm. energiataloudellisista syistä 
olisi välttämätöntä ottaa käyttöön sel
lainen rahoitusratkaisu, jossa var, 
muusvarastojen kustannukset sisältyi
sivät nestemäisten polttoaineiden hin
taan. Tällaisen ratkaisuvaihtoehdon to
teutusmahdollisuudet ja taloudelliset 
vaikutukset on tarkoitus selvittää." 
Sanottu erillisrahoitusratkaisu on sit
temmin toteutettu nestemäisten polt
toaineiden varmuusvarastorahastointi
maksusta 29. 12. 1972 annetulla lailla. 
Maksujen tuotto ei kuitenkaan riitä 
tulo- ja menoarviossa esitettyjen ,ta
voitteiden toteuttamiseen. Kun edus
kunta on esittänyt toivomuksen, että 
valtion varmuusvarastointia olisi muu
tenkin kehitettävä, on laadittu suun
nitelma siitä, mitä tarvikkeita ja raa
ka-aineita olisi ensisijaisesti hankit
tava jo varastossa olevien tavaroiden 
lisäksi. Hankinta ehdotetaan jaetta
vaksi viidelle vuodelle. Pääosan tava
roista muodostavat metallurginen kok
si, eräät seosterä:kset, terästeelmät, 
kaoliini, lannoitteiden perusraaka-ai-
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neet, tekstiiliteollisuuden raaka-aineet 
sekä eräät säilyvät elintarviketeolli
suuden raaka-aineet. Uusia varoja ei 
kuitenkaan hankintoihin ole osoitettu. 

Kriisin aikana voitaneen elintarvike
huollon omavaraisuus ylläpitää. Maa
taloutemme alkutuotanto on suna 
määrin lisääntynyt, että säännöstellen 
tulemme tärkeimpien elintarvikkeiden 
osalta toimeen. Varsinainen leipävilja 
riittää tällä hetkellä suhteellisen run
saaseen jakeluun. Myös liha- ja maito
taloustuotanto vastaa kohtuullista ku
lutusta. Kotimainen juurikassokerituo
tanto peittää huomattavan osan nor
maalikulutuksesta, mutta ei täysin 
riittäne säännösteltyyn kulutukseen. 
Edellytyksenä maatalouden omavarai
suuden ylläpitämiselle on kuitenkin 
että sille on etukäteen varattu riittä
vät polttoaineet, välttämätön työvoi
ma sekä tarvittavat lannoite- ja kas
vinsuojeluaineet. Maatalouden tuo
tantosuuntausta on jossain määrin 
muutettava siten, että viljellään enem
män välittömästi ihmisravinnoksi kel
paavia, kaloririklmampia tuotteita. On 
myös välttämätöntä ryhtyä eräisiin 
elintarvikkeiden pakkoluovutus- ja 
säännöstelytoimenpiteisiin sekä pyrkiä 
hintapoliittisin toimenpitein ohjaa
maan tuotantoa. 

Teollisuuden omavaraisuuteen ei 
meillä sitä vastoin 'kriisiajan erikois
olosuhteissa ole perusedellytyksiä. 
Näin siitäkin huolimatta, että teolli
suutemme tuotantokapasiteetti sinän
sä on useimilla aloilla riittävä tyydyt
tämään vähimmäistarpeet. Tärkeim
pien joukkokulutushyödykkeiden val
mistus voinee jatkua, mutta monien 
erikoistuotteiden valmistusta, jota nor
maaliaikana ei ole olemassa, ei enää 
kriisin aikana ehditä aikaansaada. Nii
den tuotannon kehittäminen ei nor
maaliaikana ole pienessä maassamme 

taloudellisesti mahdollista. Kriisi tuo 
mukanaan uusia tarpeita ja näiden 
tyydyttämiseen tarvitaan merkittävä 
osa tuotantokapasiteetista. Kun meillä 
ei ole san.Qttavastikaan varsinaista so
tatarviketeollisuutta, on teollisuuden 
pystyttävä nopeasti muuttamaan tuo
tantonsa palvelemaan myös puolustus
voimia. Todettakoon myöskin, että 
kriisin ajan tuotannon käynnistäminen 
vaatii yleensä varsin pitkän ajan, jol
loin on tultava toimeen etukäteen 
hankituilla ja varastoiduilla tuotteilla. 
Monilla aloilla varastot eivät riitä 
edes lyhyttä aikaa peittämään tuotan
non ylittävää kulutusta. Jos teollisuu
delle voitaisiin osoittaa riittävän suu
ria tilauksia jo normaaliaikana, kas
vaisi kriisin puhjetessa vastaavasti 
tuotannon käynnistysnopeus. 

Kriisinaikaisen teollisuuden toiminta 
riippuu ratkaisevasti ns. strategisten 
raaka-aineiden saannista. Metalliteolli
suuden vakavimmat puutteet ovat täy
si riippuvuus koksin ja seosaineiden 
tuonnista. Myös kemian teollisuuden 
raaka-aineet ovat pääosaltaan ulkomai
sia, vaikka kotimainen raaka-ainepoh
j a onkin laajentunut. Tekstiiliteollisuu
den tarvitsemat villa, puuvilla ja eräät 
synteettiset tekokuidut ovat tuontita
varaa. Jalkineteollisuus tarvitsee krii
sin aikana ulkomaisia parkitsemisai
neita ja vuotia, kumiteollisuus raaka
kumia ja sen lisäaineita. Nämä raaka
ja käyttöaineet ovat vain rajoitetusti 
tai eivät lainkaan korvattavissa koti
maisella tuotannolla. 

Vaikein kysymys on energian tar
peen tyydyttäminen kriisin aikana. 
Ulkomaisten polttoaineiden käyttö on 
jatkuvasti lisääntynyt ja niiden tuonti 
näyttää vielä voimakkaasti nousevan. 
Jo nyt muodostavat maahan tuotavat 
polttoaineet tonnimääräisesti laskettu
na yli puolet kaikesta maahan tuota-

'vasta tavarasta. Maamme koko ener
giatarpeesta tyydytetään nykyisin yli 
60 % tuontipolttoaineilla _.'.. öljyllä ja 
hiilellä - ja tämän arvioidaan lähi
vuosina nousevan jo 70 %:iin. Neste
mäisten polttoaineiden tuonti tulee v. 
1973 olemaan n. 12 milj. tonnia. En
nuste vuodelle 1980 osoittaa tuonnin 
nousevan jo 17 milj. tonniin siitäkin 
huolimatta, että tällöin ovat energia
lähteinä mukana myös atomivoima ja 
maakaasu. Meillä ei ole mahdollisuuk
sia rakentaa suunnitelmiamme sen va
raan, että energiatarvetta voitaisiin 
sanottavastikaan tyydyttää kotimaisil
la polttoaineilla. Vesivoiman ja mui
den kotimaisten energialähteiden, lä
hinnä puun käytön lisäämiseen ei ole 
suuriakaan mahdollisuuksia. Myös
kään ei atomivoiman ja maakaasun 
sekä turpeen käytön lisäämisellä voida 
merkittävästi supistaa polttonesteiden 
tuontia. Kriisin alkaessa on pakko 
ryhtyä säännöstelemään polttoainei
den käyttöä, jotta maassa olevat va
rastot saataisiin riittämään mahdolli
simman pitkään. Välittömimmät polt
toaineiden säästöt voidaan saavuttaa 
kiinteistöjen lämmityksessä sekä säh
kön ja moottoriajoneuvojen käytön 
rajoittamisessa. Teollisuudella lienee 
eräitä mahdollisuuksia siirtyä osittain 
kivihiilen ja kotimaisten polttoainei
den käyttöön. 

D. PUOLUSTUSTALOUDELLINEN 
SUUNNITl'ELUKUNTA 

Vaikka toinen maailmansota oli anta
nut maallemme runsaasti katkeria k0-
kemuksia kriisiaikaisesta talouselä
mästä, jäi mahdollisten tulevien krii
siaikojen varalle suoritettava puolus
tustaloudellinen valmistelutyö yli kym
menen ensimma1sen sodanjälkeisen 
vuoden ajaksi kokonaan hoitamatta. 
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Tämä ehkä johtui siitä, että raskai
den sotakorvausten hoitamisessa oli 
kylliksi tekemistä eikä valtiohallin
tomme ollut katsonut aiheelliseksi 
asettaa tehtävää varten mitään toimi
elintä. 

Vasta v. 1955 valtioneuvosto asetti 
puolustustaloudellisen suunnittelukun
nan (Pl'S), josta v. 1960 annetulla 
lailla on muodostettu pysyvä suunnit
teluelin. Suunnittelukunnan jäsenet on 
kutsuttu talouselämän ja viranomais
ten edustajista siten, että eri aloilla 
tehtävät suunnitelmat voitaisiin jous
tavasti niveltää toisiinsa. Voidaankin 
sanoa, että suunnittelukunta on valtio
vallan ja talouselämän yhteinen elin 
valtakunnan maanpuolustustalouden 
kehittämiseksi. 

Suunnittelukunnan tehtävänä on 
- kartoittaa maan taloudellista puo

lustusvalmiutta ja tehdä esityksiä 
sen kehittämiseksi sekä 

- valmistella sodan tai laissa mää
riteltyjen muiden vakavien kriisi
tilojen aiheuttamien poikkeuksel
listen olojen varalta suoritettavia 
taloudellisen puolustusvalmiuden 
kehittämiseksi sekä väestön toi
meentulon ja talouselämän tur
vaamiseksi tarvittavia toimenpi
teitä. 

Suunnittelukunnan valmistelutehtä
vät koskevat kaikkia taloudellisen toi
minnan aloja, maa- ja metsätaloutta, 
teollisuustuotantoa, voimataloutta ja 
polttoainehuoltoa, rakennustoimintaa 
ja kuljetuksia, työvoiman käyttöä, tuo
tannon suojelua, ulkomaankauppaa ja 
rahoitusta sekä ennen kaikkea yksi
tyisten kansalaisten aineellisten tar
peiden tyydyttämiseksi tarvittavia jär
je.stelyjä eli kansanhuoltoa. 

Suunnittelukunta on kauppa- ja teol
lisuusministeriön alainen, mutta on 
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suunnittelutyössään itsenäinen. Sen 
suunnittelutehtäviin kuuluvat myös 
muiden ministeriöiden toimialaan kuu
luvat valmistelut. 

Toimintaohjeensa suunajttelukunta 
saa lähinnä puolustusneuvostolta. 
Suunnitelmien toteuttamiseksi tarvit· 
tavat esitykset suunnittelukunta tekee 
sille viranomaiselle, jonka toimialaan 
asia kuuluu. Laajakantoisista ja peri
aatteellisesti tärkeistä asioista on 
suunnittelukunnan kuitenkin hankit
tava puolustusneuvoston lausunto. On 
luonnollista, että suunnitelmien val
misteluvaiheessa suunnittelukunta on 
yhteistoiminnassa kaikkien niiden vi
ranomaisten ja talouselämän edusta
jien kanssa, joita asia koskee. 

Suunnittelukunnan puheenjohtajan 
ja jäsenet kutsuu valtioneuvosto nel
jäksi vuodeksi kerrallaan. Suunnittelu
kunnalla itsellään on oikeus asettaa 
erilaisia työelimiä, jaostoja ja toimi
kuntia ja kutsua niihin jäseniä. Suun
nittelukunta onkin ja:kanut eri alojen 
valmistelutehtävät pysyville eri alojen 
jaostoille ja näiden alaisille toimi
kunnille (teollisuudessa pooleille). Täl
laisia työelimiä on tällä hetkellä kaik
kiaan n. 40, minkä lisäksi suunnittelu
kunnan piirissä toimii joukko tilapäi
siä työryhmiä ja -valiokuntia. Täten 
työhön osallistuu varsin huomattava 
määrä maan talouselämän ja julkiseh 
hallinnon johtavia asiantuntijoita. 

E. TAWUDELLISEN MAANPUOLUS· 
TUKSEN JOHTO JA ORGANISAA
TIOT 

Taloudellisen maanpuolustuksen, ku
ten muidenkin siviilielämän alojen 
maanpuolustustoimenpiteitä johtaa val
tioneuvosto. Kriisin aikana valtioneu
vostoon on suunniteltu asetettavaksi 
erityinen ministerivaliokunta, jolle kes-

kitetään taloudellista maanpuolustusta 
koSkevien, valtioneuvoston piirissä kä
siteltävien asioiden valmistava käsit
tely. Toimenpiteet toteuttaa se minis
teriö, jonka toimialaan kyseinen asia 
kuuluu. Pääosa taloudellista maanpuo
lustusta koskevista asioista kuuluu 
kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
maatalousministeriölle, liikenneminis
teriölle, työvoimaministeriölle ja val
tiovarainministeriölle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön nor
maalina aikana hoitamien taloudellis
ta maanpuolustusta koskevien asioi
den määrä kasvaa siinä määrin, että 
väestön huoltamiseen kuuluvat asiat 
on siirrettävä uuden ministeriön hoi
dettavaksi. Tälle kriisin aikana perus
tettavalle kansanhuoltoministeriölle 
keskitetään säännösteltyjen kulutus
hyödykkeiden keräilyä ja jakelua kos
kevat asiat. 

Huomattava osa kriisin aikana val
tiovallan hoidettaviksi tulevista talous
elämän säännöstely- ja ohjaustehtä
vistä edellyttää nopeata päätöksen te
koa ja välitöntä toimeenpanoa. Tämän 
vuoksi tullaan myös useilla taloudelli
sen maanpuolustuksen ,aloilla tehtä
vien johto keskittämään valtakunnalli
sille päälliköille. Valtakunnalliset pääl
liköt on suunniteltu asetettavaksi joh
tamaan mm. seuraavia toimialoja 

- teollisuuden tuotanto 
- ulkomaankauppa 
- voimahuolto 
- polttoaine- ja puuraaka-ainehuolto 
- rakennustoiminta 
- maataloustuotanto 
- kuljetustoiminta ja 
- työvoiman ohjaus. 

Yhteistoiminnan varmistamiseksi 
muodostetaan useiden alojen ylimmän 
johtoportaan neuvoa-antavaksi asian
tuntijaelimeksi alan neuvottelukunta, 

jossa ovat jäseninä sekä talouselä
män että tarvittaessa mujden alojen 
edustajat. 

Seuraavassa käsitellään eräitä tär
keimpiä taloudellisen maanpuolustuk
sen organisaatioita. 

Teollisuusorganisaatio 

Teollisuuden kriisin ajan toimintaa 
suunniteltaessa on päädytty järjestel
mään, joka mahdollisimman vähän 
muuttaa normaaliajan toimintamuoto
ja sekä käyttää hyväksi teollisuuden 
oman asiantuntemuksen ja kokeneen 
järjestökoneiston. Tämän johdosta 
teollisuuden tuotantokenttää ei jaeta 
alueellisesti, vaan johtaminen tapah
tuu keskitetysti toimialoittain ao. alan 
järjestökoneistoa käyttäen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriöön 
sijoitettava valtakunnan teollisuus
päällikkö vastaa teollisuuden käynnis
sä pitämisestä, ratkaisee teollisuus
tuotantoon liittyvät kysymykset ja 
esittelee toimialansa asiat valtioneu
vostossa. Hänen alaisenaan tulee krii
sin aikana toimimaan kauppa- Ja teol
lisuusministeriöön perustettava teolli
suustuotanto-osasto. 

Normaaliaikana hoitavat teollisuu
den kriisin ajan tuotannon valmis
teluja sekä kriisin alkuvaiheessa myös 
ohjaamistoimenpiteitä puolustustalou
dellisen suunnittelukunnan teollisuus
jaoston poolit: metallipooli, metsäteol
lisuuspooli, kemian pooli, rakennusai
nepooli, tekstiilipooli, nahka- ja kenkä
pooli, kumipooli ja elintarvikepooli, 
jotka ovat muodostetut ao. toimiala
järjestön piiristä Mikäli kriisi kehit
tyy sellaiseksi, etteivät poolit pysty 
omin toimenpitein hoitamaan tuotan
non ohjaamista tarkoituksenmukaisel
la tavalla, perustetaan kauppa- ja teol· 
lisuusministeriön tuotanto-osastoon 
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pooleja vastaavat teollisuustoimistot 
joiden henkilöstö nimetään pooleista'. 

Voimahuolto-organisaatlo 

Voiman saannin turvaamiseksi krHsi
aikoina on välttämätöntä huolehtia 
keskitetysti voiman tuotannosta, kor
jaustoiminnasta, laitosten suojaami
sesta ja materiaalihankinnoista. Tä
män toiminnan johtaminen keskittyy 
kauppa- ja teollisuusministeriöön. Muo
dostettu voimahuolto-organisaatio pe
rustuu alan normaaliin järjestelyyn. 
Organisaation tehtävänä on normaali
aikana suunnitella ja ohjata alan toi
mintavalmiuden kehittämistä. Poik
keuksellisissa oloissa se viranomais
organisaationa johtaa voimahuoltoa. 

Voimapäällikön neuvoa-antavana eli
menä on voimahuoltoneuvottelukunta, 
jossa ovat edustettuina kauppa- ja 
teollisuusministeriö, eräät muut orga
saatiot ja alan yritykset. 

Valtakunta jaetaan alueellisesti voi
mapiireihin ja voima-alueisiin. Voima
alueet vastaavat yleensä yhden tai 
useamman sähkönjakeluyhtiön toimin
ta-aluetta. Voimasalueista on osittain 
muodostettu voima-alueryhmiä. 

Kansanhuolto-organisaatio 

Kriisin aikana perustetaan elintarvik
keiden sekä yleisiksi tarvikkeiksi luet
tavien tuotteiden jakelua, kauppaa, 
kulutuksen säännöstelyä sekä jakelua 
koskevien asioiden käsittelyä varten 
kansanhuoltoministeriö sekä alaisena 
'kansanhuoltopiirit ja kunnalliset kan
sanhuoltoelimet. Poiketen viimesotien 
aikaisesta kansanhuoltohallinnosta tu
lee uuden järjestelyn mukaisesti pe-
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rustettava kansanhuolto-organisaatio 
olemaan huomattavasti suppeampi 
kuin edeltäjänsä. Sen toiminta keskit
tyy valtaosaltaan säännöstely- ja jake
lutehtäviin. Sellaiset toimialat, jotka 
normaalisti kuuluvat jonkun hallinnon 
alaan jo toiminnassa olevalle organi
saatiolle jäävät edelleenkin näiden alai
suuteen. 

Kansanhuoltohallinnon korkein elin 
suunnitellun organisaation mukaan on 
valtioneuvoston kansanhuol tovaliokun
ta, johon puheenjohtajana kuuluu kan
sanhuoltoministeri sekä jäseninä eräät 
muut taloudellisia asioita käsittele
mään joutuvat ministerit. Valiokun
nan tehtävänä on käsitellä valmista
vasti kansanhuoltoa ja väestön toi
meentulon ja maan talouselämän tur
vaamista poikkeuksellisissa oloissa 
koskevat asiat. 

Kansanhuoltoministeriössä on ylei
nen osasto, elintarvikeosasto, tekstiili
ja jalkineosasto sekä jakeluosasto 

Kansanhuoltopiirien rajat noudatta
vat hallinnollista päänjakoa eräin poik
keuksin. Kansanhuoltopiirissä on pii
ritoimisto ja sen päällikkönä piirijoh
taja, joka johtaa kansanhuoltohallin· 
toa piirialueella. 

Kansanhuollon paikallisten tehtä
vien suorittamista varten on jokaises
sa kunnassa kunnanvaltuuston valitse
ma kansanhuoltolautakunta sekä kan
sanhuollon johtajan alaisena toimiva 
kansanhuoltotoimisto. Kansanhuolto
lautakunnan tehtävänä on järjestää 
paikallinen kansanhuoltohallinto. Kan
sanhuollon johtajan päätehtävänä on 
johtaa kansanhuoltotoimintaa kunnas
sa, huolehtia päätöksen täytäntöönpa
nosta sekä valvoa säännöstelymääräys
ten noudattamista. 

Generalmajor B. B a c k s t r ö m 

(Kommendören för Avdelta bataljonen 18/8 år 1944) 

NÅGRA ERFARENHETER AV DEN RYSKA 
PARTISANVERKSAMHETEN UNDER 
ÅTERTÅGSSTRIDERNA I AUNUS S01MMAREN 1944 

Inledning 

Den snabba tyska offensiven somma
ren 1941 förde de tyska armeerna 
djupt in i Ryssland. Den ryska civil
befolkningen stannade, sedan strider
na gått över, på sina hemorter och 
delar av splittrade ryska förband 
sökte sig till trakter, där ej tyska 
trupper fanns. Vid ,årsskiftet 1941/42 
började den ryska krigsledningen ord
na upp de förband, som befann sig i 
tyskarnas ryggområde, till en parti
sanarme. Denna försågs med operativ 
ledning, signalmedel och utrustning. 
I sig upptog dessa grupper, plutoner, 
kompanier och bataljoner civilperso
nal som stridande medlemmar. Dessa 
besatt dessutom stor lokalkännedom. 
Med den bofasta ibefolkningens hjälp 
kunde man ordna ett observationsnät 
av spejare, som iakttog tyskarnas 
verksamhet. Resultaten inrapportera
des till partisanförbanden, som sedan 
gjorde överraskande eldöverfall på 
ensamma förläggningar, sprängde järn
vägslinjer och broar samt förintade 
bilkolonner och pansarvagnar. Denna 
partisanverksamhet gjorde att tyskar
na måste binda betydande truppstyr
kor vid sitt ryggområde. 

Även vår fältarme stod i Aunus och 
Fjärr-Karelen djupt inne på ryskt 
område och hade den bofasta befolk
ningen bakom frontlinjerna. Bosätt-

ningen var dock här mycket gles, 
blott enstaka byar här och var längs 
vägarna och mellan dem vidsträckta 
ödemarker. Några sprängda ryska för
band hade ej stannat bakom våra 
linjer. Under ställningskrigets år 
märkte vi att det existerade parti
sangrupper, ty några sabotagedåd mot 
järnvägar och broar utförde de och 
utövade troligtvis även spaningsverk
samhet. Men några direkta anfall på 
värt ryggområde i Aunus förekom ej. 
Sporadiskt !fick vi alarm att någon 
misstänklig grupp rört sig på nägon 
plats och det var nu jägarplutonens 
uppgift att spåra upp denna. Men 
vanligtvis lyckades partisanerna und
komma. Platser, där vi päträffäde 
spår av dem, var Kaskana ödemarks 
södra del och Aunuksen suo. 

En bidragande orsak till deras 
skygghet var väl även de finska trup
pernas stora förmäga att röra sig 
obehindrat i skog och mark. Men att 
ett visst samröre med den bofasta 
befolkningen existerade kunde vi ana 
oss till. 

Vårt högkvarter publicerade tyska 
erfarenheter om den ryska partisan
verksa.mheten och författaren tog 
med stort intresse del av dem. Fråge
ställningen var: kommer vi vid en 
eventuell tillbakadragning av trupper
na att få pröva på aktivitet från parti
sanernas sida med ett eventuellt un-
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derstöd av den bofasta befolkningen, 
och huru bör denna a:ktivitet elimi
neras? 

Samverkan mellan den lokala befolk
ningen och ryssarnas flyg 

När ryssarnas offensiv mot vära 
trupper vid Syväri började den 21. 6. 
1944, satte de in rikligt med flyg. En 
nyhet var deras markstridsplan, som 
angrep trupper och träng pä läg höjd. 
Detta var en överraskning för oss. 
Nu drog jag mig till minnes ett drag 
i den fjärrkarelska terrängen. Den 
saknade lador. Höet lade man upp i 
stora stackar för att användas under 
vintern och försommaren, ty det var 
brist på betesmarker. Kunde ej dessa 
höstaekar antändas dä en trupp i tät 
formation marscherar förbi dem längs 
vägen? De skulle dä tjäna som värd
kasar och draga det ryska flygets 
intresse till sig. De kunde eventuellt 
antändas av den bofasta befolkningen. 
För att gardera truppen mot slika 
företag, anbefallde jag en större 
luftskyddsgruppering för kompanierna 
än reglementet föreskrev. Det kom
pani, som gick i täten, skulle utställa 
spetspluton och utsända sidopatruller 
för att ikontrollera, att inga männi
Skor fanns i närheten av stackarna. 
Denna min farhäga besannades snart. 
När patrullerna närmade sig och stac
karna var litet avsides samt nära sko
gsbrynet, var det oftast i närheten en 
karelare - vanligtvis en kvinna, som 
tog till harpasset. Huvudsaken var 
att ingen dylik verksamhet kunde 
äga rum och draga det fientliga 
flygets eld och bomber pä truppen. 
Vid Yläakja by öster om Tuulos bro
huvud såg jag avskräckande spär av 
denna verksamhet. Nägra timmar ti
digare hade de ryska markstridspla-
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nen skjutit sönder och samman en 
kolonn, som omfattade ett tjugotal 
hästar med kärror och fältkök samt 
lastbilar och brigadkommendörens bil 
frän 15. Brigaden. Cirka 300 m från 
denna plats steg ännu rök upp frän 
en nedbrunnen höstack. 

Vägen frän Syväri till finska grän
sen var läng och fienden hade denna 
ljusa sommartid ett fullständigt luft
herravälde. Det gällde att till varje 
pris upprätthälla truppens taktiska 
rörlighet och det gäHde speciellt träng
en. Denna var hästdragen. Dä vi på 
vär breddgrad har ,fyra ärstider, är 
vägarna pä vardera sidan dikade. 
Dessa diken utgjorde ett svärt hinder 
för de lastade fordonen. Det som 
mäste skyddas var dragkraften, alltsä 
hästen. För att vi ej skulle mista dem 
genom flygattacker, instruerade jag 
körkarlarna i följande tillvägagängs
mönster: tvä fordon bildar en marsch
rote sä a.tt den häst, som rusar 
gär efter den lugna. Fordonen är rik
ligt maskerade med färska lövruskor. 
Avståndet mellan fordonsrotarna är 
400 a 500 m. Två man medföljer varje 
fordon, en som körkarl och den andra 
som luftobservatör. Höres ljud av 
flyg, hoppar de ned pä vardera sidan 
om hästen, spänner snabbt ur denna 
och leder den över diket in i skogen 
eller bakom ett hus och lämnar kär
ran pä vägen. När flygfaran är över, 
spänner de snabbt i hästen och fort
sätter. Fyra beväpnade karlar i varje 
marschrote var tillräckligt för att av
skräcka partisanema och den lokala 
befolkningen frän angrepp på dem. 

Mitt antagande var att flygarna 
ville komma ät hästen och ej fordo
net. Vid Kuittinen by besannades det
ta antagande. En formation pä fem 
markstridsplan varseblev fordonen pä 
vägen, hästarna var bortförda i sko-

gen. Planen svängde och intog attack
formation för anflygningen. Ledar
planet och följande plan dök, men 
rätade upp sig sedan de på 20 m 
höjd överflugit fordonen. De tre övri
ga planen sänkte sig ej. Synbarligen 
ansåg ledarplanets pilot, att här har 
nägon annan av de egna flygarna 
varit före oss. Genom denna ätgärd 
förlorade bataljonen blott 3 hästar av 
96 under marschen frän Syväri till 
finska gränsen. Av våra tre motor
fordon gic'k samtliga förlorade genom 
träffar frän markstridsplan, ty de 
kunde ej taga sig över dikena i skydd. 

Samverkan mellan de anfallande ryska 
trupperna och den lokala befolkningen 

Dä de finska trupperna började ut
rymningen av Fjärr-Karelen, sökte sig 
den hofasta befolkningen därstädes 
från sina byar till skogarna med sina 
husdjur. Pä detta sätt var de skonade 
från att räka ut för vapenverkan från 
de stridande partemas sida. När vår 
bataljon den 25. 6. 1944 bemannade 
mottagsställningarna i terrängen norr 
om Alavoinen by i Aunus, var denna 
totalt tom. Där fanns ej ens hundar 
eller kattor. Eyn låg pä norra stran
den av Aunuksen joki, som mynnade 
ut i Ladoga. Denna livlöshet i byn 
verkade pä mig olycksbådande. Slkulle 
parliisanerna vid lägligt tillfälle slä 
till? Sedan 15.Br:s trupper dragit sig 
genom byn, sprängdes landsvägs
och jämvägsbron. De var belägna 
cirka 1 km från varandra. Jägarplu
tonen säkrade pä flodens norra strand 
vid de sprängda broarna. Inga båtar 
fanns pä södra stranden. De var av 
civilbefolkningen upplyfta pä norra 
stranden i terrängen mellan broama. 
Syftet med detta anade vi ej då. Nat-

ten 25/26. 6. var mulen och skymnin
gen tätare än vanligt. 

Vid midnatt närmade sig de rysk.a 
trupperna den södra stranden och 
gav med ffoklaanpor .Ijussignaler till 
den norra. Jägarna lade nu märke till 
att båtar roddes över till den ryska 
stranden, och öppnade eld. Även vårt 
artilleri ingrep. Ryssarna kom pä det
ta sätt överraskande över floden och 
jägarna vek under motstånd mot upp
tagsställningarna. Men de fick mot sig 
spridd gevärseld frän husen i byn. 
Cirka 'kl 02.00 hade de återkommit 
och rapporterade om det inträffade, 
samt antog att egna patruller be
skjutit dem. I gryningen anföll en rysk 
bataljon upptagsställningarna, men 
avvisades med svåra förluster. Nu 
inrapporterades att bland de unifor
merade trupperna funnits beväpnade 
civilpersoner. Efter det avslagna an
fallet, drog sig ryssarna bakät, men 
en 14 ärig pojke från Alavoinen kröp 
över och gav sig. Vid förhöret med 
honom framgick det att ryska mili
tärpersoner, som uppehöll sig i sko
garna pä värvinterna 1944, i all hem
lighet förberett ynglingar från denna 
by pä stridsverksamhet mot de finska 
truppema. De hade instruerats i vap
nens bruk. Gevär hade med flygma
skiner och fallskärmar nattetid trans
porterats till ödemarkerna 1. Aunus. 
Av lätt förstädda skäl inser vi att 
skjutövningar inte hade kunnat verk· 
ställas. överskeppningen med or,tens 
båtar var även föi.iberedd pä förhand. 
Sent pä kvällen den 25. 6. anlände 
partisangrupperna från skogarna be
väpnade med gevär, men civilklädda, 
till byn. Vär gruppering kände de 
noggrant Ull. De handhade översikepp
ningen av de ryska trupperna och en 
del av dem skulle förgöra Jagarna i 
byn. Att de ej lyckades med den 
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sistnämnda uppgiften, berodde pä den 
låga skjutskickligheten hos ynglingar
na och ovana vid stridsverksamhet. 
Jägarna hade nämligen inga förluster. 
Vid anfallet i morgongryningen följde 
de beväpnade med den ryska anfalls
bataljonen, närmast dock som väg
visare. Denna händelse gjorde, att var
je main i vär bataljon i fortsättning
en förhöll sig med misstänksamhet 
till all civilbefolkning öster om vår 
forna riksgräns. Någon uppständelse 
hos dessa stridsvana män ästad'kom 
ej denna episod. 

De ryska gardestruppernas överras
kande uppträdande i terrängen öster 
om Suurimäki ger ett exempel på 
civilbefolkningens insats som vägvi
sare. Från denna ·by sträckte sig 
cirka två mils vidsträckta och väglösa 
ödemarker mot öster och sydost. I 
Rautamäki by en km öster om Vite
leenjoki ,bemannade en pluton f.rän vär 
bataljon säkringsställningarna den 
28. 6. 44. I gryningen den 29. 6. togs 
byn överraskande av en bataljon, till
hörande 98. Gardesdivisionen. Detta 
var förbluffände. V•id vår bataljons 
motanfall pä dagen förintades denna 
trupp till största delen i skogsstrid. 
Av tagna fängar erfor vi att gardis
terna föregående dag startat sin öde
marksvandring från Kuksmäki längs 
stigar och räar. Vad berodde det på 
att denna manöver lyckades? Gardis
terna var totalt ovana med skogs
terräng, ty deras hemorter låg på 
stäpperna mellan Woronez och Sta
lingrad. Vid förhöret framgick det 
att karelare med god lokalkännedom 
verkat som vägvisare. 

En analog händelse upprepades den 
2. 7. 44 sent pä kvällen i terrängen 
mellan Ruokokoski och Pultsoila. En 
gardesbataljon hade på morgonen 

62 

nämnda dag startat framryckningen 
från trakterna av Kinajärvi norrut 
genom de väglösa skogarna öster om 
Viteleenjoki, övergick denna och av
skar vägen Suurimäki-Palalahti. En 
dei av viår bataljon blev här lnnesluten, 
men bröt sig ut i hårda skogsstrider. 
Här använde sig ryssarna åter av den 
civila befolkningens lokalkännedom i 
form av vägvisning, ty kartorna över 
dessa områden var mycket bristfäl
liga. 

Befolkningen som rapportörer 

Tidigare var det tal om signalering 
med brinnande höstackar, men det 
fanns ju även tekniska hjälpmedel 
såsom radio. Denna kunde med för
del användas för sändande av medde
landen om de finska truppernas rörel
ser. Ett sådant fall uppdagades av 
vår bataljon i Suurimäki den 28. 6. 44. 
Efter intermezzot i Alavoinen hade vi 
blivit mycket skeptiska mot den bo
fasta befolkningen. Vid grupperingens 
verkställande genomsöktes varje hus 
i byn från källare till vind. Befolk
ningen hade redan tidigare flytt tili 
skogs, men i ett hus päträHades en 
gamma! gubbe. Ytterligare hittades i 
samma byggnad en radiosändare av 
ryskt ursprung. På frågan varför han 
ej sökt sig med de övriga byborna 
till skogs? Svarade han att han var 
för gamma!. Radioapparaten sade han 
har varit i detta hus, sedan de ryska 
trupperna 1941 drog sig bort. Gubben 
anhölls och sändaren beslagtogs och 
därefter hade ej våra motständare 
nägon nytta av den. Denna by var en 
viktig vägknutpunkt så det var förstå
eligt, att just här var en dylik sän
dare placerad. 

Sammandrag 

De nyss relaterade händelserna för 
en av vära bataljoners vidkommande, 
antyder att även en rysk partisan
verksamhet var organiserad med till
hjälp av den civila befolkningen öster 
om vär forna riksgräns. I dessa fall 
åstadkomms inga allvarliga skador, 
beroende på förslagenhet och miss
tänksamhet hos bataljonen. Men det 

fanns säkert truppförband, som ove
tande om denna verksamhet led för-, 
luster. Att omfattningen av denna hos 
oss icke blev sä vidsträckt som på 
den tyska krigsskådeplatsen, berodde 
på den låga boendetätheten hos den 
fjärrkarelska civilbefolkningen. Dessa 
erfarenheter kan kanske tjäna som 
vägledning för de utbildare, som sko
lar vära värnpliktiga för verksamhet i 
sissikrigföring. 

VIRKISTÄVÄÄ VAIHTELUA KEITTlööNNE 
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Ye-everstiluutnantti J Suviniemi 

TURVALLISUUSPOLITIIKKAMME 
PUOLUSTUSPOLIITTISEN JA STRATEGISEN 
PERUSTAN TARKASTELUA 

1970 asetettiin Parlamentaarinen puo
lustuskomitea selvittämään "minkälai
set tehtävät puolustuslaitokselle tulisi 
asettaa turvallisuuspoliittisen koko
naisratkaisumme osana ja minkälai
siin suorituksiin puolustuslaitoksen 
tulisi kyetä". Komiteamietintö valmis
tui kesällä 1971. Julkinen, asiaperus
teinen puolustuskeskustelu vaimentui 
SALT-neuvottelujen ja ETYK:n vies
tintätulvaan radikaali- ja ääriliikeh
dinnän harhautusten saattamana. 

Kymmenen vuotta sitten kirjoitin 
Jalkaväen vuosikirjaan 196~1963 ar
tikkelin "Maanpuolustus ja Yhteiskun
ta. Piirteitä puolustuslaitoksen ja 
maanpuolustusjärjestelyjen rauhan
aikaisesta kehityksestä itsenäisyytem
me aikana sekä eräitä näkymiä maan
puolustuksemme tulevaisuudesta." Jal
kaväen vuosikirjan nykyinen toimitus
kunta on suonut minulle tilaisuuden 
uudelleen p~ata asiaan tämän saman 
peruskysymyksen pgitteissa. Olen kii
tollinen saamastani tilaisuudesta. 

A. ALUKSI PUOLUSTUSINFOR
MAATIOSTA 

Yleisessä tietoudessa turvallisuuspoM
tiikan puolustuspoliittiset ja strategi
set tekijät ovat yllättävän tuntematto
mia. Puolustuskeskustelun lisäännyt-

tyä 1960-luvulla on julkisessa mieli
piteiden vaihdossa voinut havaita häm
mästyttävää tietämättömyyttä. Jopa 
johtavat poliitikkomme saattavat esit
tää - tahallisesti tai tahattomasti -
maanpuolustuksen ja puolustuspoli
tiikan alalta täysin perusteettomia 
väitteitä ilman, että näistä johtopää
töksistä keskusteltaisiin, puhumatta
kaan, että niitä kumottaisiin. Seurauk
sena on ollut erityisesti maanpuolus
tuksen vastustajien taitavasti hyväk
seen käyttämä tilanne. Iskulausemai
silla pelkistyksillä esitetään sotilaalli
nen puolustusjärjestelmä moraalisesti 
tuomittavaksi, vanhentuneeksi, ydin
sodan aikakaudella tehottomaksi, kan
santaloudelliseksi tuhlaukseksi jne. 

Puolustusinformaatio puutteellista 

Yleistä tietoutta ei johda kuitenkaan 
harhaan pelkästään vääristelevä mie
lipiteen muokkaus. Myös sotilaallinen 
terminologia ja sen käyttäjät saatta
vat lisätä informatiivista epäselvyyttä. 
Käsitteet "puolueettomuuden suojaus", 
"syrjäinen sivusta-asema" ovat puolus
tuskysymyksemme osatekijöinä esitet
ty monasti määräävinä kokonaiskäsit
teinä ja iskulausemaisina yleistyksinä. 
Erityisesti puolustushaarojen ja asela
jien keskeisessä määrärahakilvoittelus
sa käsitetaktikointi on saavuttanut 
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piirteitä, joiden yhteydessä voidaan 
puhua pikemmin informaatiovalheesta 
kuin yksipuolisesta tiedotuksesta. 

Demokratiassa, kansanvallassa, puo
lustuspotentiaalin päätekijänä on 
maanpuolustustahto. Se voi perustua 
tilannekehitykselle ja tunteelle, jotka 
molemmat loivat meille Talvisodassa 
hämmästyttävän lujan puolustushen
gen. Mutta tänä päivänä, nyky-yhteis
kunnassa, puolustustahto on rakennet
tava ennenkaikkea tiedon perustalle. 

Avainasemassa on puolustusvoimain 
virallinen informaatio, sen tiedotus
toiminta ja maanpuolustuskurssit. Eri
tyisesti viimeksimainitut ovat tehneet
kin informatiivisessa mielessä aivan 
perustavaa laatua olevaa työtä. Siitä 
huolimatta on todettava, että puolus
tuskysymys on tänä . päivänä yhä 
enemmän muuttumassa turvallisuus
politiikassamme aliarvostetuksi tausta
tekijäksi. 

Parlamentaarinen komiteamietintö 
vesittyy 

Parlamentaarisen puolustuskomitean 
mietintöön ja sen toteutukseen ase
tettiin puolustusvoimissa suuret toi
veet. Komitean kokoonpanohan oli 
varsin arvovaltainen. Kun mietintö jul
kistettiin, se osoittautui pyöreähkök
si kompromissiasia:kirjaksi. Se ei sel
keyttänyt puolustuspolitiikan perustei
ta kuten siltä odotettiin. Se antoi oh
jeluontoisen suunnitelman puolustus
voimain kehittämiseksi vv 1972-1976, 
jona aikana perushankintavarat koho
tettaisiin 250 milj mk:n vuositasolle. 
Kiihtynyt inflatoorinen kehitys on nyt 
kuitenkin romuttamassa koko rahoi
tusohjelman. Vuoden 1974 budjetin 
inflaatiovajaus on arviolta noin 45 
milj mk, ja ennai~kotiedot vuoden 

66 

1975:n budjetista kertovat, että komi
tean suosittelema 25 milj mk:n vuosi
korotus on supistumassa 15 mHj 
mk:aan. Komiteamietintö on vesitty
mässä, ja puolustusvoimain kehittä
misohjelma on muuttumassa paperi
ohjelmaksi. Puolustuspoliittinen infor
maatio ei toimi. 

Parlamentaarisen puolustuskomitean 
"jälkeisenä" asetettiin toimikunta, jo
ka on ottanut itselleen puolustuslai
toskomitean nimen. Sen ensimmäinen 
osamietintö on ilmestyttyään herättä
nyt yleistä hämminkiä. Se ei käsittele 
puolustuspoliittisia peruskysymyksiä, 
vaan lähinnä turhautumis- ja harhau
tumiskysymyksiä. Puolustusinformaa
tio polveilee kuin Liisa ihmemaassa 
sivuasioista toiseen. 

Sotilaiden vastuu 

Vastuu puolustuskysymysten strategis
ten perusteiden informoinnista kuuluu 
meille sotilaille. Vaikeneva kenraali
kunta ja upseeristo ei ole kunniaksi 
puolustusvoimillemme. Se on joko 
osoitus puolustusmoraalin heikkene
misestä rauhanaikaisessa karriäärikil
pailussa, tai mikä on vielä arvelutta
vampaa, osoitus tietämättömyydestä 
ja sopeutumattomuudesta demokra
tian pelisääntöihin. 

Turvallisuuspolitiikan yhteydessä pu
hutaan usein myös informaatiosodas
ta. Puuttuvan tai väärän turvallisuus
poliittisen informaation johdosta suo
rittamatta jäänyt järjestely on verrat
tavissa tappioon taistelussa. Voidaan 
myös puhua jopa rintamakarkuruu
desta erityisesti silloin, kun informaa
tiota ei toteuteta, koska se on vas
taanottajalle epämieluinen ja ehkä en
nakkopäätösten vastainen. 

B. EUROOPAN VASTAKKAINASET
TELU JA SUOMEN PUOLUEET· 
TOMUUS 

Euroopassa on vastakkain 1949 perus
tettu Yhdysvaltain sotapotentiaaliin 
nojautuva Nato-liittoutuma ja 1955 yh
teistyö-, ystävyys- ja avunantosopimus
ten muodostamalta perustalta Varso
van liitoksi tiivistynyt, Neuvostoliiton 
sotapotentiaalille rakentuva sotilas
liitto. Liittoutumien ulkopuolella ovat 
Pohjois-Euroopassa Suomi ja Ruotsi, 

NATO
LlllTO 

ig49 

Norjan ja Tanskan kuuluessa Nato
liittoutumaan. 

Euroopan jakautuminen toisen maail
mansodan jälkeen 

Vastakkainasettelu on perustaltaan po
Uittis-ideologinen. Nato-liittoutuma on 
länsimaiseen parlamentarismiin perus
tuvaan yhteiskuntajärjestelmään no
jautuvien läntisten valtioiden sotilaal
linen puolustusjärjestelmä. Varsovan 
liitto on kommunistis-sosialistiseen 

VARSOVAN 
LIITTO 
1955 

NEUVOSTOLIITTO 

Kuva 1 Euroopan jakautuminen toisen maailmansodan jälkeen. 
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yhteiskuntajärjestelmään siirtyneiden 
valtioiden sotilaallinen puolustusjär
jestelmä. Liittoutumiin kuuluvat val
tiot kokevat toistensa omaan yhteis
kuntajärjestelmäänsä kohdistaman uh
kan kehitystään ja tulevaisuuttaan vaa
rantavana. ,sotilaallinen puolustusme
kanismi ei ole syy sinänsä vaan seu
raus. 

Sotilasliittoutumien johto-organisaa
tiot ja sotilaallisen taisteluvoiman 
yleisryhmittely Euroopassa on nähtä
vissä kuvassa 2. Kun tähän lisätään 
vielä kuvassa 3 esitetty super-suurval
tojen, USA:n ja NL:n ydinaseisiin pe
rustuva strateginen tskukyky - sa
malla ottaen huomioon vielä kolman
neksi super-suurvallaksi nousemassa 
olevan Kiinan taistelupotentiaali -
hahmoittuu koko meitä ja muuta Eu
rooppaa kattava ideologinen ja soti
laallinen vastakkainasettelu. - Kuvis
sa esitetyt tiedot perustuvat kaikki 
ylei:sissä tiedotusvälineissä olleisiin ar
tikkeleihin ja eri tutkimuslaitosten so
tilaallista vastakkainasettelua käsitte
leviin vuosijulkaisurhin. Esitetyt luvut 
ja tiedot ovat arvioita. Ydinräjähde
yhteenveto kuvassa 3 on arvio USA:n 
Ja NL:n käytettävissä olevasta räjäh
demäärästä ydinasesodan ensi vaihees
sa. 
Euroopan ja yli koko maapallon laa
jentunut vastakkainasettelu on toisen 
maailmansodan jälkeisen poliittisen 
kehityksen tulos. Rauhanomaisen rin
nakkaiselon politiikan myötä alkanut 
jännityksen lieventyminen on vahvis
tanut tätä sotilaspoliittisin perustein 
syntynyttä status quo-asetelmaa. 1960-
luvulta lähtien solmitut ydinaserajoi
tuksia koskevat sopimukset, asevoi
man supistamisneuvottelujen käynnis
tyminen nyt Wieniss_ä, Euroopan tur
vakokouksen jatkuminen Genevessä, 
SALT-neuvottelut ovat osana tästä jän-
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nityksen lieventymiseen johtaneesta 
kehityksestä. Neuvottelujen tuloksena 
syntynee sarja status quo-sopimuksia 
korvaamaan toisen maailmansodan 
rauhansopimusta ja ,luomaan perustaa 
kansainvälisen kanssakäymisen 'kehi
tykselle. 

Molempien liittoutumien vilpitöntä 
pyrkimystä rauhalliseen kehitykseen 
ei voi epäillä. Mutta turvallisuuspoliit
tinen nykyasetelma tulee tuskin tule
vaisuudessa muuttumaan. Sodan vaa
ran todellisuus on jälleen kerran konk
retisoitunut Lähi-Idän kriisin yhtey
dessä koko maailmalle. Kauas tulevai
suuteen on valtiöiden edelleenkin var
mistettava itsemääräämisoikeutensa 
aseellisella puolustusjärjestelmällä jo
ko sitoutumattomina tai liittoutumien 
jäseninä. Toisena vaihtoehtona on ide
ologinen alistuminen, jolloin voittaja 
ilmeisesti toteuttaa päättäväisesti ja 
nopeasti rauhanaatteen utopi:Stien ta
voitteen alistettujen miekkojen ta'ko
misesta auroiksi. 

Pohjois-Euroopan strateginen 
merkitys lisääntyy 

Meidän suomalaisten turvallisuuspo
liittinen ajattelu heijastelee perinteel
listä eristäytymis- ja syrjäänvetäyty
mishalua. Koko toisen maailmanso
dan jälkeisen ajan me olemme perus
telleet sotilaspoliittista asemaamme 
kuvaamalla sitä s y r j ä i seksi s i
v u s t a - a s e m a k s i, K e s k i -E u
r o o p a n painopistesuunnas
t a e t ä ä 11 ä o 1 e v a k s i, s u u r v a 1-
t a ry h m i t t ym i l l e vailla stra
tegista merkitystä olevaksi 
jne. Pohjois-Euroopan strategisiksi 
avainalueiksi on yleensä hyväksytty 
vain Tanskan salmet ja Pohjois-Ka
lotti. 

Kuva 2 Sotilasliittoutumien johto-organisaatiot. 

NATO-LIITTO yht 1 

24 divisioonaa 
6800- 7200 tak tillisto 

yd inl"'Cljähdettä 
4000 taistelu lento -

konattQ 

1~ 
Virginia 

VARSOVAN 
LIITTO yht 

3'2. divisioonoc (ven) 
3400- 3600 taktHris
ta ydinr-äjähdettö 
12 000 taistelu lentoT, 

_ konetto 

Huom USA:lla on Amerikan mantereella ja eri puolilla Aasiaa yht. n 600~ 
taistelukonetta. Nato-divisioona on vahvuudeltaan noin 1,5 kertaa suurempi 

vastaavaa NL:n yhtymää. 
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Kuva 3 Sotilasliittojen strateginen iskukyky 1972. 

USA 
18 lrintotuki

c lusta 
8 ohJusr-is

te1lijää. 
75+55 sukellus, 

venettä 
4oo SClO.ttajao 

.!S.!.!J:i8. 
3G sukellu~-

venetfo 
43 saatta ·aa 

!i!: 
20-'2'2 ristczi lijää 
'24o+60 sukellus-

venettc 
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Kuva 4 Pohjois-Euroopan sotilasmaan, 
tieteellinen asema. 

Napajäätikkö 

Pohjois-Euroopan sotilasmaantieteelli
nen asema 

Euroopan sotilaallinen vastakkainaset
telu antaa oikeuden toisenlaisiinkin 
johtopäätöksiin. Pohjois-Eurooppa on 
maantieteellinen kokonaisuus, joka 
rajoittuu Pohjois-<Atlantiin ja Jääme
reen. Kuolan-MuurmanSkin alue on 
Neuvostoliiton ainoa kautta vuoden 
avoinna oleva, suoraan läntiselle val
tamerelle avautuva satamaalue. Valta
meriherruudesta taisteluun kykenevä 
liittoutuma, joka suursodassa hallit
see Pohjois-Eurooppaa, hallitsee myös 
Pohjois-Atlantia ja Jäämerta. 

Taistelu Atlannista, jonka merkitys 
oli ratkaiseva sekä ensimmäisessä et
tä toisessa maailmansodassa, kuulu
nee mitä suurimmalla todennäköisyy
dellä myös ydinaikakauden suurvalta-

sotaan. Pohjois-Euroopan strateginen 
merkitys on suurvaltalaivastojen ke
hittyessä mieluummin suureneva kuin 
vähenevä. Strategiset avainalueet ei
vät rajoitu vain Tanskan salmiin ja 
Pohjois-Kalottiin. Koko Pohjois-Eu
rooppa on muodostumassa strategi
seksi avainalueeksi. 

Tätä johtopäätöstä tukee myös so
tilasliittoutumien vastakkainasettelun 
tasapainoittuminen Keski-Euroopassa. 
Se ei tarjoa kummallekaan ryhmitty
mälle selvää ratkaisumahdollisuutta. 
Onko silloin mielekästä pyrkiä aloit
teeseen siellä, missä molemmilla on 
painopiste. Eikö jo taktiikan ja stra
tegian perussääntöjen mukaista ole 
alkumenestyksen saavuttaminen siellä, 
missä vastustus on heik<ko ja menes
tys kuitenkin merkittävä. 

Katseet kääntyvät Pohjois-Euroop
paan sotilaalliseen hajanaisuuteen: Na
to-liittoutumaan kuuluva, vaikeasti 
puolustettava Norja, hyvin varustau
tunut, monipuolisen puolustuspoten
tiaalin omaava, puolueeton Ruotsi, 
sotilaallisen puolustuksen turvallisuus
poliittista merkitystä aliarvioiva, puo
lueeton Suomi, jolla lisäksi on ehdol
ilinen, kriisivaiheessa voimaan saatetta
vissa oleva avunantosopimus Neuvos
toliiton kanssa sekä Itämeren suun 
sulkeva, Nato-liittoutumaan kuuluva 
Tanska. 

Kun tähän vielä l~ätään toteamus 
harvaanasutusta Pohjolasta, jossa ydin
sodankin tuhovaikutus on rajoitetum
pi 'kuin tiheään asutussa Keski-Euroo
passa, jossa taistelutantereeksi ei en
simmäisessä vaiheessa joudu tärkei
den pääliittolaisten alueet, nousee Poh
jois-Euroopan strateginen merkitys 
yhä keskeisemmäksi. 

71 



Suontl on osa Eurooppaa 

Tilsitin sopimuksesta 1807 alkaen Suo
mi on ollut osana eurooppalaista tur
vallisuusasetelmaa. Ensimmäinen maa
ilmansota mahdollisti meidän itse
näisyytemme. Toiseen maailmansotaan 
me ajoimme itse itsemme. Silloisilla 
mannereurooppalaisilla mahtitekijöillä 
oli täysi oikeus 1939 määrittää Suomi 
sotilaalliseksi tyhjiöksi, jonka jompi 
kumpi voi alistaa valtaansa toisen 
vahingoksi. Niin eripuraisia ja niin 
huonosti puolustuskysymyksemme hoi
taneita me olimme ennen toista maa
ilmansotaa. 

1970-luvulla meidän on turvallisuus
poliittisesti tunnustettava itsemme 
osaksi Eurooppaa. Me emme voi enää 
määrittää asemaamme ottamatta huo
mioon kokonaisuutta. 

Muinainen uudisasUkas, joka näh
dessään joessa ylävirralle asettuneen 
naapurin salvoslastuja kirosi ja siir
tyi syvemmälle erämaahan, jos ei 
kyennyt tunkeilijaa karkoittamaan. 
Turvallisuuspolitiikka ei voi rakentua 
perinnäiseen suomalaiseen syrjäänve
täytymislhaluun. Se ei voi perustua 
myöskään ajattelulle, että kunhan nyt 
saamme olla rauhassa, sen jälkeen 
vaikka vedenpaisumus. 

Ruotsin puolustuskyky tasapaino
tekijänä 

Reaalinen puolustuskapasiteetti luo
daan vain suunnitelmallisilla, rauhan
aikaisilla puolustusvalmisteluilla. Täs
tä on oivana esimerkkinä Ruotsi, joka 
toisen maailmansodan päätyttyä on 
määrätietoisella puolustuspolitiikal
laan kehittänyt merkittävän sotilaalli
sen puolustuskyvyn. Tarkasteltaessa 
Pohjois-Euroopan asemaa suurvalta
liittoutumien voimapolitiikan kentässä 

72 

on Ruotsin puolustuskyky se tekijä, 
joka on varmistanut nykyisen status 
quo-asetelman Pohjois-Euroopassa. 
Myös edellä esitettyjä suurvaltaliittou
tumien toimintasuuntia ajatellen on 
Ruotsin puolustuskyky todellinen este. 

Tage Erlanderin sosialidemokraatti
sen Ruotsin määrätietoinen puolustus
politiikka toisen maailmansodan jäl
keen on merkinnyt koko Pohjois
Euroopan turvallisuuspoliittisen ase
man tasapainottumista. Ruotsin jät
täytyminen Nato-liittoutuman ulkopuo
lelle 1949 mahdollisti yhdessä !Paasi
kiven-Kekkosen ulkopo~itiikan kans
sa Suomen puolueettomuusaseman to
teutumisen. - Koska Suomen puo
lueet karistavat yltään Vapaussodan, 
kansalaissodan, kirouksen ja hyväksy
vät puolustuspolitiikan turvallisuus
poli:tiikan osatekijäksi myös käytäm
nössä? PuolustuskeSkustelun ohjaa
minen ammattiarmeijavaihtoehtoon, 
määrärahaniukkuudessa toimivien puo
lustusvoimien sosiaalisiin epäkohtiin, 
aseettomaan vastarintaan jne on vas
tuun kiertämistä. 

Miten Suomi sitten turvallisuuspoli
tiikallaan sijoittuu tähän eurooppalai
seen ja pohjoismaiseen kokonaisuu
teen? 

Puolueettomuus ja YYA-sopimus 

P u o 1 u e e t t o m u u s · k ä s i t e on 
kansainvälisoikeudellinen termi, joka 
merkitsee puolueettomaksi julistautu
neen valtion osalta pysyttäytymistä 
sodan ulkopuolella ja tasapuolista, 
samanlaista suhtautumista sotaa käy
viin. Erityisesti toisen maailmansodan 
jälkeen puolueettomuus-käsite on laa
jentunut koskemaan myös rauhan-ai
kaista asenneperustaa kansainvälisiin 
kiistakysymyksiin, varsinkin valtion 
suhdetta suurvaltaliittoutumiin. Ylei-

sesti se tulkitaan myös ennakkoilmoi
tukseksi puolueettomuudesta mahdol
lisen kriisin, sodan puhjetessa. 

Suomen puolueettomuus on oma
leimainen erityisesti YYA-sopimuksen 
johdosta, joka on ehdollinen, kriisi
vaiheessa, kun yhteisesti todetaan uh
kan syntyminen, ajankohtaiseksi muo
dostuva turvallisuussopimus. 

Poliittisessa mielipiteenvaihdossa var
sinkin ulkomailla on keskusteltu siitä, 
onko Suomen YYA-sopimus este Suo
men puolueettomuudelle kriisin ja 
sodan puhjetessa. Sopimus sellaise
naan ei estä kriisitilanteessa Suomen 
puolueettomuuden toteutumista, mut
ta YYA-sopimuksen sotilaallisten yh
teistoimintajärjestelyjen toteuttami
nen sodanuhkavaiheessa ja sodan puh
jettua mitätöi puolueettomuusvaihto
ehdon. 

Neuvostoliiton kannalta YYA-sopi
mus on turvallisuusjärjestely oman 
luoteisrajansa suhteen siellä olevan 
naapurivaltion kanssa. Sopimus mah
dollistaa Suomen puolueettomuuspoli
tiikan - kuten sen johdantolauseessa 
todetaan - mutta sen reaalisena edel
lytyksenä on, että Suomen suunnalta 
ei kohdistu uhkaa Neuvostoliiton alu
eelle. 

Suomen kriisivaiheen ja sodan ai
kaisen puolueettomuuden edellytys on 
ts. s o t i 1 a s p o 1 i i t t i n e n. Se voi 
toteutua vain, jos Suomi ilman YYA
sopimuksen edellyttämiä sotilaallisia 
avunantojärjestelyjä voi estää sotilaal
lisen uhkan muodostumisen alueeHeen 
tai alueensa kautta Neuvostoliittoon. 
,Ratkaisu puolueettomuuden toteutu
misesta kriisivaiheessa on perusteil
taan pääasiallisesti sotilaallinen, soti
laspoliittinen ja vain murto-osaltaan 
silloin ulkopoliittinen. 

Vaaditaan todella häikäilemäföntä po 
liittista kaksinaismoraalia puhua sa-

manaikaisesti puolueettomuudesta ja 
yksipuolisesta aseistariisupnasta, ku
ten meidän pasifistimme tekevät. Mei
dän puolueettomuutemme voi toteu
tua vain määrätietoisesti ja suunnitel
mallisesti toteutettujen puolustusjär
jestelyjen avulla. - Presidentti Kekko
sen tunnettu Kiovassa esittämä epäily 
Suomen puolueettomuuden toteutu
mismahdollisuuksista kriisivaiheessa 
on poliitikon ja valtiomiehen realisti
nen toteamus. Mutta puolustuspolitii
kan selkeentyminen odottaa yhä toteu
tumistaan. 

Suomea vai puolueettomuutta 
suojataan? 

Puolueettomuuteen liittyy sotilaspoliit
tinen käsitehokema, p u o 1 u e e t t o
m u u d e n s u o j a a m i n e n. Erityi
sesti ilma- ja merivoimamme ovat 
mieltyneet tähän käsitteeseen, koska 
sillä voi yksiselitteisesti ja helposti 
perustella määrärahatarpeitaan. 

Puolueettomuuden suojaamisella tar
koitetaan niitä sotilaallisia toimenpi
teitä, joilla erityisesti kriisivaiheessa, 
kun maa on julistautunut puolueetto
maksi, estetään alueloukkaukset il
massa, merellä ja maalla. ,Siihen si
sältyy kyky valvoa aluetta kaikissa 
olosuhteissa. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään 
yleisestä puolustuskyvystä erotettavis
sa oleva kokonaiskäsite, joka sellaise
naan olisi sotilaallisen suorituskyvyn 
argumentti, arvon osoitus tai puolueet
tomuuden perusedellytys. Se on oleel
linen osa sotilaallisesta suorituskyvys
tä mutta ei erillinen tavoite. Se ei 
sellaisenaan lisää tai vähennä puolueet
tomuuden toteutumisedellytyksiä Yk
sipuolisesti käytettynä se saattaa an
taa asioihin perehtymättömälle väärän 
ja virheellisen kuvan. 
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Suomen puolustusmahdollisuudet 

Onko sitten ,Suomella reaalisia puo
lustusmahdolUsuuksia, todellisia edel
lytyksiä pysyttäytyä sodan ja kriisin 
ulkopuolella? Edellähän esitettiin jopa 
näkökohtia, jotka tuovat esille mah
dollisuuden ja vaihtoehdon Skandina
vian joutumisesta suurvaltojen toimin
takohteeksi mahdollisen suursodan 
syttyessä. 

Kysymykseen on epäröimättä vas
tattava: Kyllä! Suomella on edelleen
kin kaikki mahdollisuudet puolueetto
muuteen, sodan ulkopuolella pysyttäy
tymiseen kriisin sattuessa. Mutta vain 
järjestelmällisesti ja suunnitelmallises
ti toteutetun puolustuspolitiikan, 
maanpuolustuksen, avulla. 

Me olemme ilmeisesti kaikki yksi
mielisiä turvallisuuspolitiikkamme ta
voitteista: säilyttää rauha ja puolueet
tomuuden edellytykset myös kriisivai
heessa. Tähän yhtynevät kaikki puo
lueet ja kansalaispiirit eräitä ääriryh
mittymiä lukuunottamatta, jotka nä
kevät kriisivaiheen ainoana mahdolli
suutena toteuttaa omat kyseenalaiset 
tavoitteensa. 

Sodan ulkopuoleUa pysyttäytymisen 
toteuttamisedellytyksiä on havainnol
listettu kuvassa 5. Keinot ovat lähinnä 
sotilaallisia. Tällä ei väheksytä ulko
politiikan merkitystä ja osuutta. Ulko
politiilmlla luodaan edellytykset ta
voitteiden toteuttamiselle. Tällä ei ali
arvioida myöskään YYA-sopimuksen 
ja ,suomen-Neuvostoliiton suhteiden 
merkitystä. Suomi voi toteuttaa vain 
turvallisuuspolitiikkaa, joka samalla 
täyttää Neuvostoliiton turvallisuus
vaateet Skandinavian suuntaan. YYA
sopimuksen edellytykset ovat kriisi
vaiheessa täytettävissä vain puolustus
politiikan keinoin, maanpuolustusjär
jestelyillä. 
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Puolustuspolitiikka ja puolustus• 
voimain kehittäminen 

Puolustusvoimat ovat sodan päätyttyä 
laatineet monia eri kehittämisohjel
mia. On A-ohjelmaa, on AB-ohjelmaa, 
on PV-ohjelmaa, ja nyt viimeksi puo
lustusvoimain kehittämisen perustaksi 
syntynyt Parlamentaarisen Puolustus
komitean mietintö. Viimeksi mainit
tua lukuunottamatta nämä kaikki oh
jelmat ovat jääneet vain paperisuun
nitelmiksi. Nyt on myös huolestunee
na todettava Parlamentaarisen komi
teamietinnönkin alkanut vesittyminen. 

Selkeytymättömän puolustuspolitii
kan johdosta näiltä ohjelmilta ovat 
puuttuneet reaaliset toteuttamisedel
lytykset. Puolustusvoimia on kehitetty 
vuosittaisen budjetin puitteissa myön
netyillä perushankintamäärärahoilla. 
Kukin ohjelma on vuorollaan ollut oh
jenuorana niin kauan 1kuin ero suun
nitelman ja toteutuneen käytännön 
kanssa on kasvanut liian suureksi. 
Puolustushallinnon alalle ei ole luotu 
edellytyksiä suunnitelmalliselle kehit
tämistyölle. 

Meidän puolustuspolitiikkamme ei 
ole militarismia. Sen tulee vain ja 
pelkästään tähdätä kansakunnan ja 
sen valtiollisen johdon toimintaedel
lytysten ja -mahdollisuuksien turvaa
miseen kriisiolosuhteissa. Sen tulee 
perustua koko kansan puolustustah
toon ja yksimielisyyteen. Ja se voi 
perustua siihen, jos puolustusinfor
maatio on rehellistä ja oikeaan tie
toon perustuvaa. Me voimme saavut
taa puolueettomuuden edellytykset, 
takeet itsemääräämisoikeudelle, säilyt
tää kansallisen ja valtiollisen identti
teettimme ja omanarvon tuntomme, 
mutta v:ain hyväksymällä myös puo
lustuspolitiikan keinot. 

Kuva 5. Suomen pysyttäytyminen sodan ulkopuolella kriisitilanteessa. 

Jos Suomella on kriisitilanteessa 
1. 700 000 - 800000 miehen vahvuinen, 
2. puolustustahtoinen ja 
3. edes tyydyttävästi varustettu armeija .... 

Suomi muodostaa yh
dessä Ruotsin kanssa 
rauhaa ylläpitävän 
man! 

"' 

NL voi luottaa 
Suomen puolus
tuskykyyn ja 
puolueettomuu
teen! 

-Suomen lamauttamiseen ja maan valtaamiseen tarvitaan 
kolminkertainen ylivoima eli 2 milj vahvuinen armeija. 
Millä valtiolla on kriisitilanteessa käytettävissään 2 milj 
miestä Suomea vastaan? 

Me olemme toisen maailmansodan 
päätyttyä käyttäneet yli 25 vuotta po
liittiseen itsetutkiskeluun. Meidän on 
aika saavuttaa jo puolustuspoliittinen 

kypsyys. Suotuisa poliittinen kehitys 
Euroopassa antanee meille vielä ker
ran riittävän ajan toteuttaa todellisen 
rauhanpolitiikan edellyttämät puolus-
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tuspoliittiset järjestelyt. Puolustuspo
liittisen merkityksen omaavat puolus
tusvoimat vaativat suunnitelmallisen 
rahoituksen ja kehitysajan. Kriisin pil
vien noustessa on liian myöhäistä ha
vahtua. 

C. HUOMIOITA JA HAVAINTOJA 
PUOLUSTUSORGANISAATIOMME 
ERÄISTÄ KESKEISISTÄ 
KEHITYSNÄKYMISTÄ 

Toisen maailmansodan jälkeen toteu
tunut ennen näkemätön sotilaallinen 
viastakkainasettelu on yleiseurooppa
laisittain johtanut pysyvä n v a 1-
m i u d e n, j a t k u v a s t i t a i s t e 1 u
v a l m i u des s ·a olevan puolus
tusorganisation vaatimuk
s e e n. Ennen toista maailmansotaa 
rauhanaikaiset puolustusorganisaatiot 
olivat ensisijaisesti ko u .r utu s o r
g ani saati o i ta, joista k11iisin jat
kuessa asteettain liikekannallepano
järjestelmän avulla kehitttyivät sa-or
ganisation edellyttämät varsinaiset 
taistelujoukot, kenttäaTmeijait. 

Kohonneiden valmiusvaatimusten 
edellyttämät organisatiojärjestelyt -
erityisesti sotilasliittoutumiin kuulu
vissa, asevelvollisuusarmeiJaan perus
tuvissa puolustusjär,jestelmissä - ovat 
rauhan aikana toteutettu siten, että 

- 1.osa asevelvollisuusajasta käsit
tää koulutuskeskusvaiheen, soti
laallisen peruskoulutuksen ja 

- 2.osa palvelun saJkokoonpanossa 
ja sa-valmiudessa harjoittelevissa 
taistelujoukoissa. 

Valmiusvaatimukset ovat johtaneet 
kaaderihenkilöstön huomattavaan li
säykseen erilaisilla palvelussitoumus
ja värväysjärjestelyillä. Tämä aikai
semmin pääasiallisesti laivastoissa käy
tössä ollut järjestely on nyt laajentu
nut kaikkiin puolustushaaroihin. 
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Valmius voidaan saavuttaa vain kou
lutetulla joukolla ja ,koulutuksen jäl
keen. Koulutus vaatii aikaa. Valmius 
ja koulutusvaatimus ovat vasta,k!kai
sia, mikäli organisaatio ei jo perus
rakenteessaan ota molempia otkeassa 
suhteessa huomioon. 

Puolustusjärjestelmää on kehitetty 
osaratkaisuilla 

Kehittäessämme meillä tätä kenraa
lien Grandel-Airo luomaa puolustus
järjestelmää nykyvaatimuksia vastaa
vaksi, ovat muutokset johtuneet yleen
sä valmiusvaatimuksien lisääntymisestä 
- ja myös yksipuolisesta 'huomioon
ottamisesta. Puolustusjärjestelmässä 
tapahtuneet muutokset on toteutettu 
osaratkaisuina korostaen valmiusvaa
detta eri puolilta. Organisation tar
kistusta ei ole suoritettu kokonaisval
taisena toteutusmahdollisuuksia sekä 
koulutus- että valmiusvaatimuksia ta
sapainottaen. 

Seurauksena on, että erilaiset vaa
timukset kaikilla aloilla on jännitetty 
äärimmilleen organisation toiminta
varmuuden takaamiseksi. Mutta täs
säkin löytyy tietty raja, jonka jäl
keen on yksinkertaistettava - ja sil
loin mieluimmin 'kokonaisjärjestelynä. 
Tämä raja ollaan nyt saavuttamassa. 

Sotilasliittoutumien valmius on saa
nut strategiset mittasuhteet. Suomen 
pinta-ala on lähes samaa suuruusluok
kaa kuin se Keski-Euroopan alue, jolle 
ovat rylunitettyinä molempien liittou
tumien taisteluvalmiit maavoimien yh
tymiiit. Pienenä valtiona meidän on 
vaikea toteuttaa lyhyeen asevelvolli
suusaikaan perustuvassa armeijassa 
strategista valmiusvaatimusta. Se voi 
perustua vain valmiuden kohottami
seen eri asteisen liikekannallepanon 
avulla. 

Valmiuslainsäädäntö vanhentunut 

Yleinen valmiuslainsäädäntö on meillä 
- 'kuten yleisesti tunnetaan - pää
asiallisesti vanhentunut. Mutta onko 
tästä kysymyksestä suoritettu riittä
vää informointia toimeenpanovallan 
piirissä? 

Esimerkiksi maanpuolustuskursseja 
ajatellen on koulutuksellisesti oikein 
ottaa perusratkaisuksi ja lähtökohdak
si se, että liikekannallepanon toimeen
pano kriisivaiheessa myöhästyy. Se on 
valmistautumista pahimman mahdolli
suuden varalle. Mutta tästä voi olla 
seurauksena myös väärä informoitu
minen. Meidän tulisi korostaa ja alle
viivata, että luodaksemme edellytykset 
estää kriisivaiheessa sotatoimien laa
jeneminen alueellemme, se voi tapah
tua vain ajoissa suoritetun osittaisen 
tai täydellisen liikekannallepanon avul
la. 

Informatiivista tavoitetta ajateHen 
olisi maanpuolustusopetuksessa kehi
tettävä myös strategiseen tavoittee
seen johtava, pahimman vaihtoehdon 
kanssa vai~kapa rinna:kkainen sota
peli, jossa rUttävän ajoissa suorite
tuilla valmiusjärjestelyililä ja liikekan
nallepanolla saavutetaan turvallisuus
politiikkamme päämäärät. 

Informatiota ei tässä suhteessa kui
tenkaan tarvitse vain toimeenpanoval
I,an johtohenkilöt. Valmiuden kohotta
misen välttämättömyydestä olisi teh
tävä tietoiseksi myös "yleinen mieli
pide". Kertausharjoituskoulutus on jo 
tehnytkin tässä suhteessa merkittä
vää työtä. Mutta meidän olisi myös 
harkittava esimerktksi 15 vuoden vä
lein toimeenpantavaa, erityistä v a 1-
m i u s k e r t a u s h a r j o i t u s t a, jol
loin samanaikaisilla kertausharjoituk
siHa saavutettaisiin todel,1a ,tietyn as
teinen strateginen valmiustila. 

Pienen valtion ei tule salata valmius-

järjestelyjään, sen tulee osoittaa val
miuttaan. Tsekkoslovakian ja Lähi
Idän kriisivaiheiden läpäisyt ilman val
miuden kohottamisjärjestelyjä ovat 
pikemminkin osoituksia valmiusjärjes
telmämme heikkoudesta kuin oikeaan 
osuneesta päätöksentekokyvystä 
meidän olosuhteemme, meidän toimin
taedellytyksemme, meidän puolustus
poliittiset tavoitteemme huomioon ot
taen. Puolustuspolitiikka on meillä 
todella aliarvostettua. 

Puolustusvoimain tehokkuus 
Keskeisimmiksi strategisiksi tekijäksi 
muodostuvat luonnollisesti p u o 1 u s
t u s o r g ani s a t i on l ,aatu ja te
hokkuus. Nämä tekijät ovat suo
raan verrannollisia puolustusvoimain 
hallussa olevan materiaalin määrään 
ja käyttökelpoisuuteen. 

Toisen maailmansodan päättymises
tä on nyt lähes 30 vuotta. !Käytän
nössä tämä merkitsee, että se vä
lineistö, jolla me silloin varustimme 
sa-puolustusvoimamme, on joko van
hentuneena poistunut käytöstä tai 
vain rajoitetun käyttökelpoisuuden 
omaavaa, yli-ikäistä. Sa-puolustusvoi
main valmius perustuu siis sille väli
neistölle, joka toisen maailmansodan 
jälkeen myönnetyillä perushankintava
roilla on pystytty hankkimaan. 

Puolustusvoimain kehittämisohjel
mien kariutuminen yksi toisensa jäl
keen on tosiasia. Kahden peruslasku
tavan hallinta riittää, kun puolustus
voimain käytössä olleiden perushan
kintavarojen perusteella määrittää, 
mitkä ovat meidän reaaliset edellytyk
semme sa-puolustusvoimain varusta
miseen. Vähentäjänä voi olla perus
hankintavarojen yhteissumma ja vä
hennettävänä joukkojen perustamis
kustannukset, kun esimerkiksi Maan-
puolustuksen Tas'kutieto-vihkosessa 
julkaistun varustamiskustannusten 
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hintaesimerkkien pohjalta muodostaa 
armeijan. Ero syvenee entisestäänkin, 
jos vähentäjästä ensiksi varaa yhden 
kolmasosan yleisvarustusta varten. 
Erotuksen tulee olla nolla. 

Vaikka edellä esitetty esimerkki on
kin karrikoitu Ja pelkistetty, vaikka 
tiedetään, että puolustusvoimat ovat 
aina osanneet käyttää niukat perus
hankintavaransa erittäin taloudellises
ti, ei voi olla hämmästelemättä julkis
tettujen kehittämisohjelmien - mini
moidut PV-ohjelma Ja Parlamentaari
sen Puolustuslaitoskomitean mietintö 
- ja toisaalta käytettävissä olleiden 
mahdollisuuksien välistä eroa. 

Jokaisella kansalaisella on oikeus ja 
velvollisuus kysyä, mikä on totuus? 
Jälleen törmätään informatioon, tiedo
tustoimintaan, sen puutteeseen ja epä
määräisyyteen, esimerkkinä vaikkapa 
vuosittainen katsaus puolustusvoimain 
toimintaan. 

Puolustuskeskustelu liikkuu tunne
tusti tänä päivänä epäolennaisissa ky
symyksissä. Pääkysymyksenä tulisi ol
la, minkälaiset sa-puolustusvoimat 
meillä tulisi olla. Mutta tästä kysy
myksestä vaietaan. Kuitenkin nykyisen 
kaltaisen rahoitusjärjestelmän jatkues
sa meidän on todella otettava v•aka
vasti harkittavaksi puolustusorg,anisaa
tiomme supistaminen ja puolustusvoi
main tehtävien muuttuminen. 

Puolustusvoimain kehitys lakisäätei
selle perustalle 

Puolustuskysymys on poliittinen, ni
menomaan puolustuspoliittinen. Erita
soisten uhka-analyysien pohjalta ke
hittyy toteuttamiskelpoinen p u o 1 u s
t u s a j a t u s, p u o 1 u s t u s d o k t r i i
n i, joka parhaalla mahdollisella ta
valla toteuttaa turvallisuuspolitiikan 
asettamat tavoitteet. Puolustusajatuk-
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sen toteuttamiseksi on olemassa p u o-
1 u s t u s o r g ani saati o, jonka toi
mintakyvykkyys varmistetaan k e h i t
t ä m i s suu n n i te 1 m a 11 a. Kehittä
missuunnitelman toteuttamisen oleel
lisena tekijänä on rahoitusohje 1-
m a. 

Tämä perusrakennelma on yksinker
tainen ja selväpiirteinen. Mutta jos 
tässä rakennelmassa keskeinen osa, 
rahoitusohjelma, pettää, koko raken
nelma järkkyy. Puolustusajatus pel
kistyy puolueettomuuden suojaami
seksi, kehittämisohjelma muodostuu 
puolustushaarojen erillisohjelmaksi, 
puolustusorganisaatio kiristetään suo
rituskykynsä äärirajoille. Tässä tilan
teessa me olemme. Meidän on se 
.avoimesti myönnettävä. 

Miltei kaikilla valtion hallinnon aloil
la toteutetaan tänä päivänä pitkän 
tähtäimen suunnittelu ja kehittäminen 
1 a k i s ä ä t e i s e s t i. Meillä sotilailla 
on täysi oikeus kysyä, miksi puolus
tusvoimain kehittämistä ei voida to
teuttaa lakisääteisesti, p e r u s h a n
k i n ta 1ai11 a. Kehitysohjelman toi
sensa jälkeen muuttuessa vain paperi
ohjelmaksi koko puo1ustuskysymyksen 
hoitaminen ennen pitkää vaarantuu. 

Ylimmän poliittisen toimeenpanoval
lan on helppo ottaa asiasta vastuu 
rauhan aikana. Kriisin tullessa halli
tus voi erota, jos se ei pysty vastaa
maan asioista. Me sotilaat emme voi 
erota, meidän on kannettava oma vas
tuumme silloinkin. 

D. WPUKSI PUOLUSTUSINFOR
MAATIOSTA 

Me sotilaat toimimme johtajavaltai
sessa organisaatiossa. Meidän toimeen
panojärjestelmämme perustuu käs
kyyn, ohjeeseen ja koulutuksen luo
maan aktiviteettiin. Mitä korkeammas-

ta virka-asemasta on kyse, sitä paa
piirteisempi on käsky ja sitä keskei
semmäksi muodostuu aloitteellisuus. 
Kenraalia käskettäneen enää hyvin 
harvoin, ja ylipäällikön on itse otet
tava itsellensä tehtävät. 

Puolustuskysymyksen perusjärjeste
lyt toteutetaan valtion ylimmän joh
don tasona, jossa puolustusneuvosto
organisatiolla on keskeinen osa. Mutta 
tällöin päätöksentekoprosessissa siir
rytään d e m o k r a a t t i se e n v a 1-
1 a n k ä y t t ö j ä r j e s t e 1 m ä ä n. Täl
löin myöskin määrääviksi muodostu
vat demokratian pelisäännöt. Poliitti
sissa ratkaisuissa toimeenpanokäsky
jen muodostuminen ei ole samojen 
lakien alaista kuin sotilaallisessa jär
jestelmässä. 

Puolustuskysymyksen käsittelyssä ja 
siihen liittyvien järjestelyjen toimeen
panossa puolustusinformaation osuus 
muodostuu keskeiseksi. Puolustustar
peethan eivät ole siinä mielessä joka
hetkisiä, että me voisimme vedota jat
kuvaan turvallisuudentarpeeseen ja 
-tunteeseen. Ne ovat valmistautumista 
pahan päivän varalle, jota kukaan ei 
toivo tulevaksi ja jonka jokainen sil
loin asettaa mielellään taka-alalle. Näi
den kysymysten esille ottaminen sil
loin, kun Euroopan turvallisuuskokous 
tekee sovittelevaa työtään Genevessä, 
voidaan torjua ja tulkita vaikkapa 
poliittisen todellisuustajun puutteeksi. 
Mutta puolustuskysymystä ei voi siir
tää jatkuvasti eikä siihen asti, kunnes 
tarve muodostuu kaikille konkreetti
seksi. 

Puolustusinformaation tavoitteena 
tulee olla puolustuspoliittisen päätök
sentekoprosessin käynnissä pitäminen 
tai pikemminkin meillä sen käynnistä
minen. Puolustusdoktriini, p u o 1 u s
t u s a j a t u s, oikein esitettynä ilman 

vääristelyä saa yleisen hyväksymisen. 
Meillä on olosuhteisiimme soveltuva 
p u o 1 u s t u s j ä r j e s t e I m ä. Puo
lustusvoimain k e h i t t •ä m i ne n ei 
tapahdu muun yhteiskunnallisen kehi
tyksen kustannuksella, se ei ole suu
renteleva eikä yliampuva. ·Puolustus
voimain kehitys on voitava s·aada jär
:kevästi r a h o i ,t e t u k s i tai meidän 
puolustusorganisatiotamme on oleelli
sesti supistettava. 

Ratkaisu ei ole vain sotilaallinen. Se 
on puolustuspoliittinen, se on turval
lisuuspoliittinen. Virallinen pelkistetty 
puolustusinformaatio ja siloiteltu tie
dotustoiminta ei enää riitä. Puolustus
kysymys on saatettava demokraattisen 
päätäntöval1an koneistoon käsiteltä
väksi •alkaen kadun miehen edusta
masta yleisestä mielipiteestä aina 
Eduskunnan ja Valtioneuvoston istun
toihin. Mutta puolustuskeskustelu on 
käytävä pääasioista, ei puolustuslai
toskomitean harhautus- ja turhautus
kysymyksistä. 

Puolustussuunnittelukunta 

Kymmenen vuotta sitten päätin kir
joitukseni Jalkaväen vuosikirjassa 1962 
-1963 esitykseen puolustusrevisioko
mitean asettamisesta. Senjälkeen on 
toteutunut parlamentaarisella tasolla 
toimikuntatyö mietintöineen. Kitka 
puolustuspoliittisen päätöksentekoko
neiston toiminnasta ei tunnu poistu
neen. Päätän kirjoitukseni nyt esityk
seen vakinaisluontoisen, puolue-elämän 
johtajistosta, talouselämän ja puolus
tusvoimain ylimmän johdon edusta
jista muodostetun, pysyvän puolustus
suunnittelukunnan asettamisesta puo
lustusneuvoston alaisuuteen. Puolus
tuspoliittinen, demokraattinen, pää
töksentelmkoneisto on saatava käyn
tiin. D 
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Olemme valmistaneet armei
jalle kuvassa näkyviä perä
vaunuja. Olemme suurin pe
rävaunujen valmistaja Suo
messa. Ohjelmassamme on 
vaunuja 4-10 tonniin. 

Suosituin suomalainen moot
tori'kelkka on valmistamam
me Lynx, joka sopii sekä 
vapaa-ojan käyttöön että ko
vaan työhön. 

61300 KURIKKA 
puh. 964-52100 

WINRA MOOTTORI KELKAT 
on suuninitel1tu ja valmistettu kulkemaan lumen 
pinnalla - varmasti jo turvallisesti kaikissa, 
olosuhteissa. 

POLAR-METAL-PLAST 
ROVANIEMI 

Majuri Leo Skogström 

M,OOTTORIKELKAT JA JALKAVÄKEMME 
MAASTOUIKKUVUUS 

Yhä lisääntynyt liikkuvuus ja tulivoi
ma hallitsevat edelleenkin taisteluken
tän olosuhteita. Nopeutta operaatiois
sa ja taktiikassa korostetaan kaikkial
la. Taistelujen luonne edellyttää jou
koiltamme yllättävää ja keskitettyä 
yksiköiden ja tulen käyttöä, jotta me
nestyksen edellytyksenä oleV1a aloite 
voitaisiin saada ja säilyttää vihollisen 
materiaalisesta ja lukumääräisestä yli
voimasta huolimatta. Toisaalta jouk
kojemme on erityisesti suojataistelu
vaiheessa kyettävä vihollisen hidasta
miseen ja kuluttamiseen sissitoimin
nan keinoin. 

Tiestön ratkaiseva merkitys on oman 
ja vihollisen liikkeen kannalta säily
nyt, mutta olosuhteet pakottavat siir
tämään sotatoimet ja taistelut usein 
tiestön ulkopuolelle. Vihollisen kyky 
kuljettaa suuriakin joukkoja nopeasti 
kauas selustaamme ja toisaalta erityi
sesti yllätyshyökkäystapauksessa oman 
voimamme kehittymisen rytmi johta
vat säännöllisesti laajoihin vastuualu
eisiin joukkojen vahvuuteen nähden 
~aikissa taistelulajeissa. 

Maastoliikkuvuutemme (liikkuvuus 
taistelualueella hyväkuntoisen tiestön 
ulkopuolella taisteluun edettäessä) on 
suurelta osin riippuvainen maatalous
traktoreiden suorituskyvystä. Niiden 
eteneminen hidastuu tuntuvasti kesäl
lä peitteisessä maastossa j:a talvella 
yli 30 cm:n syvyisessä lumessa. Auraa
mattomilla teillä ei tästä syystä voida 
liikkua kahdesta neljään kuukauteen 

Lounais.Suomea ja !Pohjanlahden ran
tamaata lukuun ottamatta. T'ånä aika
na joukon maastoliikkuvuus on pää
asiallisesti suksin etenevien taisteli
joiden liikkuvuutta, noin 2-3 km/h. 
Ahkioissa voidaan kuljettaa joukon 
tarvitsemaa materiaalia enintään 100 
kg ryhmää kohti. 

Vihollisen tela-ajoneuvojen liike si
tä vastoin hidastuu, kun lumipeitteen 
syvyys ylittää 80 cm, joka vastaa kak
sinkertaista maavaraa. Lumen saavu
tettua 60 cm:n syvyyden kykenevät 
sen pyörä.ajoneuvot liikkumaan ties
tön ulkopuolella vain tela-ajoneuvojen 
jälkiä seuraten. Ottamatta huomioon 
helikopterimaahanlaskuja, joita vihol
linen sille vaikeassa maastossa käyt
tää mahdollisimman runsaasti, saat
taa sen liike tiestön ulkopuolella olla 
omaan liikkeeseemme verrattuna jopa 
kymmenkertainen. Tarve oman maas
toliikkuvuutemme parantamiseen on 
siis ilmeinen. 

Moottorikelkkojen käytön yleistymi
nen maassamme ja niiden suoritus
kyvyn parantuminen on otettava va
kavasti huomioon joukkojemme maas
toliikkuvuutta kehitettäessä. Oikean 
käsityksen muodostamiseksi niiden 
käyttömahdollisuuksista annetaan lu
kijalle aluksi pelkistetty kuva kelkko
jen rakenteesta ja toimintaperiaattees
ta sekä kaluston jakautumisesta 
maamme eri puolille. Tämän jälkeen 
tarkastellaan moottorikelkan suoritus
kykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöi-
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tä j,a lopuksi halunotetaan moottori
lrelkkojen käytön periaatteet vahven
netun pataljoonan puitteissa. 

MOOTl'ORIKELKOISTA 

Nykypäivään johtanut kehitys 

Kanadassa 1920-luvulla alkanut lumi
aj oneuvotuotanto suuntautui ensin 
raskaitten lwnitraktorien alalle. Vasta 
vuonna 1958 valmistui nykyisen moot
torikelkan prototyyppi - ,Ski-doo, jon
ka sarjavalmistus alkoi paria vuotta 
myöhemmin. Kehitetty malli oli omi
naisuuksiltaan ja hinnaltaan sellainen, 
että se hyväksyttiin heti laajaan käyt
töön. Ratkaisun saavuttamaa suosiota 
kuvaa hyvin se, että moottorikelkkoja 
arv,ioidaan markkinoidun runsaassa 
kymmenessä vuodessa eri puolilla 
maailmaa toista miljoonaa kappaletta. 

Suomessa otettiin ensimmäiset moot
torikelkat käyttöön 196CHuvun alussa. 
Etenkin maamme pohjoisosiin oli nii
den leviämisellä hyvät edellytykset. Vä
häinen tieverkosto ja luontaistalou
teen liittyvä runsas liikkumisen tarve 
tekivät moottorikelkasta nopeasti suo
situn. 

1960-luvun puolivälissä alkanut koti
mainen moottorikelkkatuotanto saa
vutti vajaassa kymmenessä vuodessa 
nykyisen tasonsa, jolla kaksi valta
merkkiämme, Lynx ja Wrnha, ovat yh
dessä syrjäyttäneet maahan tuotujen 
kelkkojen johtoasemat vuotuisessa 
myynnissä sekä kilpailevat laadullises
sa paremmuudessa vähintään tasapäi
sesti parhaiden ulkomaisten kelkkojen 
kanssa. Kotimaisella tuotekehittelyllä, 
josta mainittakoon ns joustavan jat
koperän keksiminen ja käyttöönotto, 
on asiassa tärkeä OSU\\5. 
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Rakenne ja toimintaperiaate 

Moottorikelkat ovat yleensä 1-2 hen
kilön kuljettamiseen tarkoitettuja, oh
jaavilla suksilla, vetävällä telamatolla 
ja noin 200-600 cm3 moottorilla va
rustettuja ajoneuvoja. Niitä ei tule se
koittaa maassamme esiintyviin, verra
ten harvalukuisiin muihin moottorire
kiin, joista moottorikelkat erottuvat 
selvästi omaksi ryhmäkseen telavetoi
suuden, pienen henkilönkuljetuskyvyn 
ja ajoneuvon keveyden perusteella. 

Kuva 1 Kapeatelalnen Lynx-300 moot
torikelkka. 

Moottorikelkan rakenne ja toimintape
riaate ovat yksinkertaiset. Tavallisim
min etuosaan sijoitetun moottorin ke
hittämä voima välitetään voimansiir
tolaitteiden avulla kumiselle tai muo
viselle telamatolle, joka sen ja lumi
pinnan välistä kitkaa hyväksi !käyttäen 
saa aikaan moottorikelkan liikkeen. 
Kyky kulkea vaivattomasti pehmeässä
kin lumessa johtuu pienen, keskimää
rin alle 50 g/cm•:n pintapaineen lisäk
si siitä, että moottorikelkka liikkues
saan puristaa lumen alleen tiukaksi 
kerrokseksi, josta vetävän telamaton 
taemmat osat saavat pitävän otteen. · 

Moottorikelkat voidaan telaraken
teensa ja painonsa perusteella jakaa 
kolmeen rylunään. Ensiinunäisen ryh
män muodostavat lähinnä hyötykäyt-

töön helpoissa oloissa ja myös vapaa
ajan käyttöön tarkoitetut kapeatelai
set moottorikelkat, joilla telan leveys 
on 38-40 cm ja joiden omapaino vaih
telee 100-140 kg:oon. 
Toisen rylunän muodostavat etupääs
sä hyötykäyttöön vaikeissa olosuhteis
sa tarkoitetut leveätelaiset moottori
kelkat, joiden telan leveys on 46--
60 cm ja joiden omapaino on 140-
190 kg. 

Kuva 2 Leveätelainen Winha-54 moot
torikelkka. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat raskai
siin vetotehtäviin tarkoitetut raskaat 
kaksitelaiset moottorikelkat, joil1a on 
kaksi 38 cm:n levyistä telaa vierek
käin ja vain yksi ohjaava suksi edes
sä. Tähän ryhmään kuuluvrna kel
koilla on 190-200 kg:n omapaino. 

Kuva 3 Kaksitelainen raskas Ski-doo 
Alpine moottorikelkka. 

Moottorikelkkojen hallintalaitteisiin 
kuuluvat kaasuvipu ja ja:r;ruvipu sekä 
ohjaustanko, johon on kiinnitetty 
yleensä myös valo- ja maattokytkimet. 
Moottorikelkkaa ohjataan kääntämällä 
ohjaustangosta sekä myös kallistamal
la kelkkaa voimakkain vartalon liik
kein haluttuun suuntaan. 

Vaihteistoa ei tarvita. Kiilahihnava
riaattori muuttaa voiman välitystä te
lamatolle moottorin kierrosluvun sekä 
telamaton vastuksen mukaan. 

Moottorikelkkojen määrät ja 
jakautuminen 

Sotilaallisten käyttömahdollisuuksien 
tarkastelun kannalta on oleellista 
maassamme vuosittain markkinoitu
jen moottorikelkkojen määrä ja laatu, 
niiden alueellinen jakautuma sekä ka
luston poistuma. Lyhyesti voidaan to
deta, että Suomessa käyttöön otettu
jen moottorikelkkojen kokonaismäärä 
on noin 10 000, mutta niiden lyhyestä, 
keskimäärin neljä vuotta kestävästä 
käyttöiästä johtuen arvioidaan hyvä
kuntoisten ja suorituskykyisten moot
torikelkkojen määräksi 4 300. 

Edelleen on tutkimukseen perustuen 
arvioitavissa moottorikelikkojen valta
osan, noin 1 950 kelkkaa, sijoittuneen 
Lapin läänin alueelle, noin 300 Oulun 
läänin, noin 350 Pohjanmaalle, erityi
sesti Vaasan seuduille, runsaat 600 Uu
dellemaalle ja Etelä-Hämeeseen. Lou
naisJSuomeen, Sisä-Suomeen, iKaak
koisJSuomeen ja Savo-Karjalaan arvi
oidaan sijoittuneen 250--300 moottori
kelkka:a kuhunkin. Edellä esitetyistä 
määristä on keskimäärin 56 % keveitä 
kapeatelaisia, 40 % leveätelaisia ja 
vain 4 % raskaita ka:ksitelaisia moot
torikelkkoja. Erilaisen käyttötarpeen 
lisäksi vaikuttavat kaluston jakautu
misen eri tl yppeihin ennen muuta 
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hankintahinnat, jotka ovat vuoden 1974 
hintatason mukaan keskimäärin 5500 
markkaa kapeatelaisten, 6700 markkaa 
leveätelaisten ja 8500 markkaa raskait
ten kaksitelaisten kohdalla. 

SUORITUSKYKY JA SIIHEN 
VAIKUTIAVAT TEKIJÄT 

Moottorikelkan suorituskyvyn yksikä
sitteinen määritteleminen ei ole mah
dollista, koska siihen vaikuttavat mo
net toisistaan riippuvat erittäin elasti
set tekijät. Niiden vuorovaikutusta 
voidaan kuvata pelkistetyllä kaaviolla 
seuraavasti 

Kuva 4 Moottorikelkan suoritusky
kyyn vaikuttavat tekijät. 

Moottorikelkan tekninen rakenne 

Moottorin ja voimansiirtolaitteiden ra
kenteella on huomattava merkitys 
moottorikelkan suorituskyvylle. Tar
kemmin asiaa.n puuttumatta todetaan, 
että vaikka eräät ulkomaiset mallit 
ovat huippunopeudeltaan ja kiihtyvyy
deltään muihin nähden ylivoimaisia, 
kohtaavat juuri niiden käyttäjät en
simma1sma vaikeuksia yrittäessään 
selviytyä vaikeakulkuisessa ja peittei
sessä maastossa, jossa on runsaasti 
pehmeää lunta. Näissä oloissa kotia 
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maisten kelkkojemme moottoreiden 
sitkeys ja voimansiirron onnistunut 
välitys ovat osoittautuneet ratkaise
viksi hyvän suorituskyvyn osatekijöik
si. 

Yleisimpien moottorikelkkojen huip
punopeus nousee 55--65 kilometriin 
tunnissa ja bruttovetovoima yltää par
haissa tapauksissa yli 350 kp:n. Nyrk
kisääntönä voidaan pitää sitä, että 
mitä nopeampi moottorikeLkka on, sen 
heikompi vetokyky sillä myös on. 
Tästä syystä yleensä nopeat moottori
kelkat eivät sovellu kovinkaan hyvin 
vetotehtäviin. 

Moottorikelkan paino sekä telama
ton ja suksien muodostama yhteinen 
kantava pinta-ala ovat ne pintapaineen 
osatekijät, joilla on usein ratkaiseva 
osuus suorituskykyyn. Valtaosa mark
kinoillamme olevista kelkoista omaa 
30:n ja 50 g/cm2 :n välillä olevan pinta
paineen. Vertailun vuoksi mainitta
koon, että varusteineen 100 kg paina
van taistelijan pintapaine 210 cm:n pi
tuisilla sotilassuksilla on noin 37 g/ 
om2

• 

Kyetä:kseen selviytymään V1aikeista 
lumiolosuhteista ei moottorikelkan 
pintapaine saa ylittää arvoa 40 g/cm•. 
Suoritettujen mittausten perusteella 
ovat erityyppisten moottorikelkkojen 
pintapaineet kuljettaja, polttoaine ja 
kelkkaan kertynyt lumi mukaan lu
kien seuraavat 

Kapeatelaiset 40--51 g/cm• 
Leveätelaiset 42--44 g/cm• 
Leveätelaiset jatkoperällä 36 g/cm" 
Raskaat kaksitelaiset 30-33 g/cm• 

Käyttöolosuhteet 

Lumi on epäilemättä hallitsevin moot
torikelkan suorituskykyyn vaikuttavis
ta muuttujista. Ongelmakentän laajuu-

desta huolimatta on julkisuudessa nä
kynyt vain vähän tutkimuksia lumen 
ominaisuuksien vaikutuksesta liikku
vuuteen. Lumipeitteen syvyys ja koos
tumus sekä lumikiteitten rakenne 
vaihtelevat huomattavasti talven ku
luessa. Biotooppierojen takia eri alu
eilla vallitsevat hyvinkin erilaiset lu
miolot, ja talven kehityskulku vaihte
lee samalla alueella suuresti vuodesta 
toiseen. 

Lumen vaikutus moottorikelkan suo
rituskykyyn johtuu lähinnä lumen ti
heydestä sekä sen leikkauslujuudesta. 
Alkutalvesta sataneella pakkaslumella 
on hyvin pieni tiheys ja 1eillcltaus
lujuus. Tästä syystä oloissa, joissa 
hiihtäjää upottaa haaroja myöten, voi
daan liikkua vain raskailla kaksitelai
silla ja jatkoperällä varustetuilla le
veätelaisilla moottorikelkoilla. Ensiksi 
mainittujen pieni pintapaine johtuu 
luonnollisesti niiden telamattojen suu
resta kantavasta pinta-alasta. Jatko
perä puolestaan lisää leveätelaisten 
moottorikelkkojen kantavaa pinta-alaa 
siten, el:Jtä pintapaine pienenee alle 
kriittisen rajan. Lisäksi se myötäilee 
maaston epätasaisuuksia ja estää 
moottorikelkan peräpään kaivautumi
sen pehmeään lumeen. 

Normaalirakenne 

E~ill~ 

Kuva 5 Joustavan jatkoperän toimin
taperiaate. 

Keväällä lumipeite ennen sulamistaan 
kastuu kauttaaLtaan läpi ,ja muuttuu 
sosemaiseksi. ,Se alkaa tällöin upot
taa myös sellaisia moottorikelkkoja, 
joiden pintapaine on mahdollisimman 
pieni. Tällöin kelkan runko-osat alka
vat kantaa eikä telamatto saa lumen 
pienentyneen leikkauslujuuden vuoksi 
enää riittävää tartuntaa. Tilannetta, 
joka saattaa syntyä myös keskitalvella 
runsaiden vesisateiden takia, pahentaa 
lisä·ksi se, että märällä lumella on tai
pumus pakkaantua moott.orike1kan te
lastoon siten, että telamaton ja tela
pyörien pyörimisvastus kasvaa helpos
ti vetokykyä suuremmaksi. 

Lumipeitteen syvyys vaikuttaa lä
hinnä ajokauden pituuteen. Vaikka 
moottorikelkan rakenne sallii liikku
misen vaivatta tasaisella, pehmeällä 
alustalla sulankin maan aikana, voi
daan ajokausi aloittaa yleensä vasta 
silloin, kun maassa on 10--15 cm lu
mikerros. Talven pituudesta johtuen 
on moottorrkelkkojen käyttö tästä 
syystä mahdollista Pohjois.Suomessa 
yleensä joulukuun alkupäivistä touko
kuun puoliväliin saakka, yhteensä noin 
165 päivää. Lounais-Suomessa keski
määrin tammikuun puolivälissä alka
neen ajokauden voidaan laskea kes
tävän vain 90 päivää, huhtikuun alku
päiviin saakka. Valtakunnan muut 
alueet ovat keskivertoJa edellisten 
kahden ääriarvon välillä. 

Olosuhteet suosivat moottorikelkko
jen käyttöä suurilla aukea-alueilla, joil
la tuuli pääsee vaikuttamaan lumi
peitteeseen. Järvien peittäessä noin 
8 % Suomen pinta-alasta ja rannikko
jen pttuuden ollessa noin 1500 km 
vesialueiden jäätyminen luo laajoja 
edullisia liikkuma-alueita. Täällä ja 
Tunturi-Lapissa päästäänkin usein 
moottorikelkkojen suorituskyvyn par
haisiin arvoihin ja näillä alueilla vaa-
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timabtomankin suorituskyvyn omaa
valla kalustolla päästään hyviin suori
tuksiin. 

Kun joudutaan liikkumaan peittei
sessä maastossa, jossa korkeuserot 
vaihtelevat, kohdataan yleensä ne olo
suhteet, jotka ovat moottorikelkko
Jen käytön kannalta vaikeat. Lumen 
tiheys on metsässä poikkeuksetta pie
nempi kuin aukealla, mikä yhdessä 
maaston korkeuseroista aiheutuvien 
kulkuvastusten kasvun kanssa alentaa 
suorituskykyä. Puiden ja muiden maas
toesteiden takia ei suoria ajolinjoja 
voida noudattaa, vaan joudutaan mut
kittelemaan. Hitaan vauhdin vuoksi 
on moottorikelkka altis juuttumaan 
paikkoihin, joista se nopeutta hyväksi 
käyttäen selviytyisi helposti. Ojat, ai
dat ja muut ihmis·en tekemät esteet 
hidastavat lisäksi edullisissakin olois
sa moottorikelkan matkanopeutta noin 
puoleen sen huippunopeudesta. Nyrk
kisääntönä voidaan pitää nopeutta n 
20 km/h koskemattomana hangella. 

Kuten edellä viitattiin, voidaan 
moottorikelkkaa käyttää menestyksel
lisesti era1Ssa oloissa myös sulan 
maan aikana. Kokemusten perusteella 
voidaan todeta, että 

- perässä vedettävän kuorman ylä
raja asettuu yleensä 100 kg:n ta
solle suuresti kasvaneen ahkion 
kitkan takia 

- laajoilla suo- ja kangasalueHla 
voidaan moottorikelkalla liikkua 
10--15 km:n tuntinopeudella 

- kulku-uran tiedustelun ja raivauk
sen tarve korostuvat. 

Kuorma 

Moottorikelkassa voi ajaja kuljettaa 
henkilökohtaisen aseensa lisäksi rep
punsa, suksensa sekä pienen määrän 
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ajoneuvon tarvitsemaa varapolttoai
netta. Vaikka useimpien mallien is
tuintilat mahdollistavatkin kuljettajan 
lisäksi yhden matkustajan mukana
olon, kärsii siitä ohjattavuus etenkin 
vaikeassa maastossa ja suorituskyky 
vähenee ratkaisevasti. Tästä syystä lä
hes kaikki moottorikelkan kuorma on 
vedettävä perässä joko ahkiossa tai 
reessä. Henkilöstöä vedetään hiihtohi
nauksessa. 

Moottorikelkan vetämän kuorman 
suuruus on luonnollisesti suuresti riip
puvainen edellä kuvatuista moottori
kelkan teknisestä rakenteesta ja käyt
töolosuhteista. 

K.ivääriryhmää varusteineen voidaan 
siis vaikeimpia olosuhteita lulkuun otta
matta hinata suorituskykyisillä moot
torikelkoilla 12-16 km:n tuntinopeu
della. Otettaessa vertailukohteeksi 
hiihtävä joukko, joka etenee 3 km:n 
keskituntinopeudella, saavutetaan hiih
tohi.nauksella ainakin nelinkertainen 
ajanvoitto. Lisäksi joukko saadaan ta
voitteeseensa taistelukykyisempänä. 
Etenemisvauhtia säätelee -luonnollises
ti maasto, mutta ennen kaikkea jou
kon koulutustaso. 

Vedettäessä ahkiossa kuormaa on 
sen suuruus enemmän riippuvainen 
olosuhteista kuin edellä käsitelty hiih
tohinattavien määrä. Tämä johtuu sii
tä, että hinattavat hiihtäjät voivat vai
keissa paikoissa keventää moottori
kelkan kuormaa hiihtämällä tai sauvo
maUa. Hyvän suorituskyvyn omaavien 
moottorikelkkojen vetokyky vaihtelee 
umpihangessa 7·5-85 % :iin ajoneuvon 
omasta painosta. Edullisissa oloissa, 
jolloin pinta tai lähellä pintaa oleva 
lumikerros kantaa, päästään 135-145 
%:iin. Kapeatelaisten moottorikelkko
jen vetokyky jää yleensä alle 40 %:n 
omasta painostaan. 
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Kuva 6 Moottorikelkkojen keskimääräinen vetokyky. 

Kuljettaja 

Kuljettajan osuus suorituskykyyn on 
vaikeasti arvioitavissa, mutta hyvänä 
lähtökohtana voidaan pitää, että hyvä 
kuljettaja kykenee ainakin 60 % pa
rempaan suoritukseen kuin kokema
ton. Ajotaito ei yksin riitä, vaan aja
jan tulee myös pystyä huoltamaan 
ajokkinsa j,a suorittamaan kenttäolois
sa tarpeelliset korjaukset. 

Raskaita kuormia vedettäessä, jol
loin moottorikelkalla liikutaan lähellä 
suorituskyvyn äärirajaa, on kuljetta
jan osuus aivan ratkaiseva. Erityisesti 
tällöin korostuu hänen kykynsä en
nakoida riittävästi edullisten ajolinjo
jen valinnassa. Lisäksi hänellä tulee 
olla selvä tuntuma moottorikelkkansa 
suorituskykyyn, jotta liike ei pysähtyi-

si eikä moottorikelkan telamatto pää
sisi kaivamaan. Raskaan yli 200 kg 
painavan moottorikelkan nostaminen 
ja kääntäminen pehmeässä ja syvässä 
lumessa käy ajan oloon vahvimman
kin kuljettajan voimme, Ja a:janhukka. 
on tuntuva. 

Johtopäätökset 

Kapeatelaiset moottorikelkat soveltu
vat kevyinä ja nopeakulkuisina par
haiten erilaisiin lähetti-, opastus-, tie
dustelu- ja valvontatehtäviin sekä joh
tajien yhteydenpitovälineiksi. Vaikeim
pia lumioloja lukuun ottamatta ne ky
kenevät vetämään perässään yleensä 
2--4 miestä varusteineen tai 100:sta 
150 kg:n kuormaa. Suuren pintapai
neen ja pienen voimansiirron välitys-
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suhteen vuoksi niiden käyttäjät koh
taavat ensimmäisinä vaikeuksia epä
edullisissa lumioloissa. Varustamalla 
ne joustavalla jatkoperällä niiden kul
kuominaisuudet paranevat huomatta
vasti. Parhaimmillaan saavutetaan niil
lä erittäin hyvä, jopa 35 km/h matka
nopeus. 

Leveätelaiset moottorikelkat, joista 
molemmat kotimaiset mallit on taval
Usimmin varustettu joustavalla jatko
perällä, ovat erinomaisen sopivia soti
laalliseen yleiskäyttöön. Ne kykenevät 
selviytymään pienen pintapaineensa 
ansiosta lähes kaikissa lumiolosuhteis
sa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 
niiden vetokyky riittää 6---8 miehen ja 
näiden varusteiden hiihtohinaukseen 
tai 200:sta 250 kg:n kuormaan. Kapea
telaisiin kelkkoihin verrattuna ovat 
leveätelaiset raskaampia ajettavia, nii
den nopeus jää vaikeimpia lumioloja 
lukuun ottamatta pienemmäksi ja nii
den polttoaineen kulutus on tuntuvas
ti suurempi. 

Kaksitelaiset moottorikelkat, joille 
on ominaista raskas rakenne, mutta 
suuresta telamaton kantopinnasta joh
tuva erittäin pieni pintapaine, soveltu
vat parhaiten raskaisiin vetotehtäviin 
aukeassa tai vähäpeitteisessä maastos
sa. Ne ovat rakenteeltaan kömpelöitä, 
ja niiden ohjautuvuus on yksitelaisiin 
moottorikelkkoihin verrattuna heikom
pi varsinkin kuormaa vedettäessä. Vai
keissa lumiolosuhteissa ne selviytyvät 
paThaiten, mutta niiden juututtua kiin
ni ja kaivauduttua ei niitä ajaja kyke
ne yksin nostamaan. Vetokyky vaih
telee 300:sta jopa 800 kg:oon koske
mattomalla hangella. 
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MOOT.l'ORIKELKK.OJEN 
KÄYT.l'öMAHDOLLISUUDET 

Tiedustelu ja valvonta 

Pataljoonan tiedustelujoukkueen saa
tua tehtävänsä, joka edellyttää tiedus
telua edessä olevalla suoja-alueella tai 
avoimella sivustalla, on yleensä ensim
mäinen ja kiireisin toimi siirtyä an
netulle vastuualueelle. Kun tiedustelu 
pyritään ulottamaan ainakin tavoit
teeseen -saakka, se merkitsee tieduste
lujoukkueelta keskimäärin noin 15 
km:n pituista taivalta. Vaikeissa lumi
oloissa kuluu suksimieheltä varustei
neen etenemiseen helposti 20--30 mi
nuuttia kilometrillä, jolloin tavoite 
saavutetaan 5---8 tunnin kuluttua. Tä
nä aikana tiedot vihollisesta saattavat 
vanheta ratkaisevasti lähtökohta-ase
telmasta. Tiedusteluosien toiminta, 
varsinkin raskaissa lumioloissa on pis
temäistä, tieto kulkee hitaasti ja se 
saadaan vastuualueen laajuuteen ja 
vihollisen suuntautumismahdollisuuk
siin nähden yleensä liian suppealta 
alueelta. 

Kun tiedustelujoukkue saa käyttöön
sä yhden moottorikelkan, voidaan siir
tymisnopeus helposti kaksinkertaistaa 
käyttämällä kelkkaa latujen tekemi
seen ja siirtymisuran tiedusteluun. 
Kolmella suorituskyvyltään hyvällä 
moottorikelkalla mahdollistuu koko 
joukkueen hiihtohinaus ryhmittäin si
ten, että miesten reput ja ryhmien 
majoitusvälineet ovat ahkioissa moot
torrkelkkojen perässä ja miesten hi
nausköydet on kiinnitetty vuorostaan 
ahkioiden perään. 

Näin voidaan etenemisessä saavuttaa 
10 kilometrin keskituntinopeus. Umpi
hangessa hiihtämiseen verrattuna on 
ajan voitto nelin- tai viisinkertainen, 
eivätkä joukon voimat hupene varsi-

Kuva 7 Kivääriryhmä hiihtohinauk
sessa. 

naisen tehtävän suorittamisen kannal
ta tuloksia tuottamattomaan siirtymi
seen. Moottorikelkkoja hyväksi käyt
täen joukkue voi myös hajaantua no
peasti ryhmittäin vastuualueelleen, jol
ta tietojen kerääminen edelleen vies
titettäväksi ei vie kovinkaan kauan 
aikaa. 

Yhdellä moottorikelkalla ehditään 
10 tuntia kestävän valoisan aikana 
ajaa jopa 200 kilometrin pituinen mat
ka. Vastaavana aikana yhden jouk
kueen partiot tuskin ehtisivät hiihtää 
samaa matkaa. Viestiliikenteen osoit
tautuessa epävarmaksi ja tilanteen 
mukaan muulloinkin voidaan tieduste
lutiedot viedä nopeasti niiden tarvit
sijalle. Tällöin tiedot voidaan saada 
yksityiskohtaisempina kuin se viesti
välineillä olisi mahdollista. 

Myös laajentuneet selustan valvonta
alueet voidaan partioida edullisesti 
moottorikelkalla. Partion johtajan ja 
radiomiehen ollessa hiihtohinauksessa 
on 20 km:n pituinen reitti kierrettä
vissä syvässäkin hangessa noin tunnis
sa. Hiihtäen samaan matkaan kuluisi 
ryhmältä aikaa useita tunteja. 

Moottorikelkan korkeaa melutasoa 
pidetään usein sotilaallisia käyttömah
dollisuuksia eniten rajoittavana teki
jänä. Tiedustelua suoritettaessa on 

moottorikelkan aiheuttama melu lu
meen jäävän jäljen ja p~kka:späivinä 
ilmassa leijuvan pakokaasun lisäksi 
tuntuva haitta, vaikka lumisessa met
sässä ääni vaimeneekin niin hyvin, 
ettei sitä ole lähietäisyydeltäkään help
po suuntia. Edullisissa tapauksissa 
häipyy moottorin ääni kuulumatto
miin jo 200 m:n etäisyydellä, mutta 
avoimessa maastossa saattaa mootto
rikelkan havaitsemisetäisyys olla me
lun perusteella kymmenkertainen. Tais
telukentän äänet, jotka johtuvat vi
hollisen moottoriajoneuvojen paljou
desta, vähentävät lisäksi moottorikel
kan melusta aiheutuvan paljastumisen 
vaaraa. Toisaalta on otettava huo
mioon, että kuljettaja ei kykene ajaes
saan tekemään äänihavaintoja. Moot
torrkelkan ääni, joka kohdistuu kul
jettajaan noin 110 dbA:n voimalla, on 
niin luja, että joutokäynnissäkin on 
tavallisesti puhetta vaikea kuulla kah
den metrin etäisyydeltä. 

Siirtyminen 

Pataljoonan siirtymistä maastoitse voi
daan olosuhteiden mukaan huomatta
vasti nopeuttaa käyttämällä moottori
kelkkoja latujen tekemiseen. Jossakin 
määrin voidaan myös kuljettaa jouk
kojen taistelutoiminnassaan tarvitse
mia ampumatarvikkeita sekä muuta 
materiaalia ja kalustoa. Suurten jouk
kojen hiihtohinauksiin on sen sijaan 
vain harvoin tarkoituksenmukaista 
käyttää moottorikelkkoja, eiikä se ole 
tavallisesti mahdollistakaan suoritUik
seen sitoutuvan suuren kalustomäärän 
vuoksi. 

Jos kärjessä siirtyvän komppanian 
latuosasto1le annetaan kolme mootto
rikelkkaa, yksi kutakin avattavaa uraa 
kohti, voidaan pataljoonan siirtymis
nopeuden odottaa nousevan ainakin 
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kaksinkertaiseksi. Tämä edellyttää kui
tenkin sitä, että eteneminen on mah
dollista suunnata pääosin edullisten 
maastojen kautita. Nämä ehditäänkin 
useimmissa tapauksissa tiedustella 
moottorikelkkoja hyväksi ·käyttäen. La
tuosastot voivat myös tiedustella ja 
valmistella marssilepopaikat sekä tar -
vittaessa suojata ne. Uhanalaisille si
vustoille voidaan lähettää tulenjohto
kykyiset partiot, jotka marssiosaston 
kuljettua ohitse kykenevät nopeasti 
liittymään takaisin ryhmitykseensä. 
Pataljoonan käyttäessä kahta komp
paniaa ,kärjessä sitoutuu Jatuosast.o
jen käyttöön yhteensä kuusi moottori
kelkkaa. 

Pataljoonan tarvitsemaa materiaalia 
ja kalustoa voidaan siirtymisen aika
na vetää ahkioissa moottorikelkkojen 
vetokyvyn ja ahkioiden kuormausky
vyn sallimissa rajoissa. Kun raskaita 
kuormia vedetään tavallisesti taempa
na marssiryhmityksessä, jossa on jo 
va,lmis polanne, nousee suorituskykyis
ten moottorikelkkojen vetokyky 500:sta 
600 kg:oon. Yhdellä moottorikelkalla 
voidaan siis kuljettaa esimerkiksi ras
kas kranaatinheitin ilman ajopyöräs
töä. 22.5 kg painavia kranaatteja mah
tuu suurikokoiseen moottorikelkka
ahkioon kaksitoista kappaletta kuudes
sa laatikossa, jolloin yhteispainoksi 
nousee 270 kg. Raskaan kranaatinheit
timien laukausten vetäjäksi kelpaa täs
tä syystä edullisissa oloissa jopa ke
vyt kapeatelainenkin moottorikelkka. 

Kiväärikomppanian kranaatinheitin
joukkueen kalusto ja kaksi mukana 
kuljetettavaa iskua painavat yhteensä 
noin 660 kg. Antamalla niiden kuljet
tamiseen kolme moottorikelkkaa pois
tetaan komppanian liikkeen pääasial
lisin hidastaja, samalla kun välittö
män epäsuoran tulituen saanti no
peutuu. Suorituskykyisten moottori-
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kelkkojen ja edullisten lumiolojen ky
seessä ollen voidaan kalustoahkioiden 
perässä vetää hiihtohinauksessa pää
osaa kevyen kranaatinheitinjoukkueen 
henkilöstöstä. 

Siirtymisen aikana noudatettava ra_ 
diohiljaisuus aiheuttaa kitkaa jousta
valle johtamistoiminnalle. Käyttämäl
lä ketteriä kapeatelaisia moottorikelk
koja yhteisvälineinä voivat johtajat 
saada nopeasti yhteyden johdettaviin
sa ja naapureihin. 

Moottorfäelkkojen ja hiihto-osasto
jen jättämät jäljet ovat maastossa 
lentotiedustelun helposti paljastetta
vissa, mutta toisaalta on ainakin len
totähystys mahdollista harhauttaa yk
sinke:rfaisin keinoin. Muutamalla moot
torikelkalla voidaan näet nopeasti teh
dä pataljoonankin suuruisen joukon 
siirtymisuran jatkeeksi valeleiriin 
päättyvät jäljet parhaaksi katsottuun 
suuntaan. 

Epäsuoran tulen käyttö 

Epäsuoran tulen käytölle aset.etut vaa
timukset nopeudesta ja joustavuudes
ta laajoilla vastuualueilla sekä tehok
kaasta omakohtaisesta lähipuolustuk
sesta edellyttävät tulenjohtoelimiltä 
hyvää liikkuvuutta vaikeissakin lumi
oloissa, viestielimiltä varmoja ja no
peasti aikaan saatavia viestiyhteyksiä 
sekä tuliportaalta jatkuvaa ja no
peata tuiliasemien tiedustelua, valmis
tamista ja suojaamista. 

·Laajentuneiden vastuualueiden jat
kuva, tehokas valvonta ei käytettä
vissä olevin voimin ole aina mahdol
lista. Toisaalta yllättäen suoritettujen 
maahanlaskujen uhka selustaamme on 
kasvanut. Niiden torjunnan onnistu
minen riippuu lähes aina pataljoonan 
kyvystä keskittää todetulle maahan
laskualueelle epäsuoraa tulta. Riittä
vän lähellä olevan tuliasemaryhmityk-

sen lisäksi tehokas tulenkäyttö edel
lyttää tulialueelle tähystämään kyke_ 
nevää tulenjohtoelintä. 

Moottorikelkalla, jonka nopeus um
pihangessa on nelin- tai viisinkertai
nen hiihtäjään verrattuna, voidaan 
hiihtohinauksesa nopeasti kuljettaa 
maahanlaskualueelle tulenjohtokykyi
nen partio, joka kykenee aloittamaan 
ammunnan, ennen kuin alueelle tullut 
joukko on ryhmittynyt tai kaivautu
nut. Moottorikelkkojen oikea-aikainen 
käyttö mahdollistaa myös tulenjohto
komentajan reservin sijoittamisen ti
lapäisesti sille alueelle, jolle ei sa!Jit.a 
tapahtuvan onnistunutta, vihollisen 
suorittamaa maahanlaskua pataljoo
nan jonkin tietyn taisteluvaiheen ai
kana. Moottorikelkkoja käyttämällä 
pystyvät vihollisen selustassa ja sen 
hyökkäysurien sivustoilla liikkuvat tu
lenjohtopartiot etenemään nopeasti, 
jolloin ne kykenevät johtamaan käy
tössään olevien tuliyksiköiden tulta 
huomattavasti tehokkaammin kuin 
kiinteissä tulenjohtopaikoissa toimi
vat piilotulenjohtajat. Moottorikelkan 
aiheuttama melu ja toisaalta ongel
mat polttoaineen riittävyydestä saat
tavat joissakin tapauksissa rajoittaa 
moottorikelkan käyttöä. 

PataljoonaLle alistetun patteriston 
tuliasemaryhmän käytössä olevalla 
moottorikelkalla voidaan nopeuttaa 
tuntuvasti tuliasema-alueiden maaston
tiedustelua ja aurausten suunnittelua. 
Tuliasemaan ajon aikana, jolloin tuli
yksiköiden torjuntavalmius pientenkin 
vihollisosastojen hyökkäyksiä vastaan 
on herkoimmiLlaan, voidaan toiminta 
suojata moottorikelkalla ja samalla 
ajaa maastoon ja merkitä varmistus
ladut muun lähipuolustuksen suunnit
teluun liittyen. 

Kahta moottorikelkkaa apuna käyt
täen voivat tulenjohtoelinten ja tuli-

portaiden viestielimet saada aikaan no
peasti y,hteisen runkolinjan ~loittarna1-
la rakentamisen samanaikaisesti mo
lemmista päistä. Johdinyhteydet voi
daan kaluston sallimissa rajoissa 
suunnata suojaisten maastojen kautta, 
jolloin todennäköisyys niiden säilymi
sestä kasvaa. Vikapartiointi moottori
keikoilla nopeutuu. 

Pioneeri toiminta 

Pataljoonan pioneerijoukkueen käy
tössä on moottorikelkasta apua maas
ton kulkukelpoisuuden selvittämisessä, 
kuten urien, soiden ja jään kanta
vuuden sekä toisaalta maaston e.ste
arvon tiedustelussa. Lisäksi voidaan 
erilaisten sulutettavien kohteiden tie
dustelu suorittaa moottorikelkalla. 

,,. __ , 

Kuva 8 Tien soluttaminen. 

Mikäli moottorikelkassa on mahdolli
suus voiman ottamiseen moottorista, 
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voidaan yksinkertaisin lisälaittein 
moottorikelkan avulla vahvistaa jäätie 
tulvapumpulla tai porata konekairalla 
lyhyessä ajassa jäämiinoitteisiin tar
vittavat reiät paksuunkin jäähän. Edel
leen voidaan moottorikelkalla käyttää 
pienikokoista mukana kuljetettavaa 
lumilinkoa, jota voidaan käyttää mo
nin eri tavoin maastouttamiseen ja 
jälkien peittämiseen. 

Huolto 

Valtaosa pataljoonan ajoneuvoista jää 
jälkeen suksilla liikkuvista heti, kun 
siirrytään auratulta tieltä maastoon, 
jonne urien rakentaminen on hidasta. 
Traktoriuraa kyetään talvella raken
tamaan 200--'500 m tunnissa ja auto
uraa 2 km päivässä. Soiset ja peh
meät maastokohdat saattavat hidas
taa rakentamista huomattavasti. 

Määrävahvuisen materiaalin on to
dettu ruttävän 1.5-2 vuorokauden tais
teluun. Elleivät olosuhteet mahdollis
ta ajoneuvoissa olevan materiaalin, 
lähinnä ampumatarvikkeiden, ottamis
ta maastoon mukaan, loppuvat taiste
lun jatkamisen edellytykset sitäkin ai
kaisemmin. 

Taistelussa tulee kevyitten kranaa
tinheittimien ampumatarvikkeiden rii,t
tävyys nopeimmin ongelmaksi. Kivää
rikomppanian kevyelle heitinjoukku
eelle kyetään olosuhteiden mukaan 
kuljettamaan 1.5 tn painava, 360 kra
naattia käsittävä tuliannos 3-5 moot
torikelkan kertasuorituksena. Mikäli 
joukkue saa pitää siirtymistä helpot
taneet moottorikelkkansa, ei ampuma
tarvikkeiden täydennyksestä tule on
geLmaa, vaikka ampumatarvikkeiden 
jakopaikka olisi kaukanakin. Kivääri
komppanian huoltojoukkueen taistelu
välineryhmän määrävahvuiset ampu
matarvikkeet, 1260 kg, voidaan kul-
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je,ttaa kolmella moottorikelkalla. Edel
lytyksenä on, että ahkion kuormaus
kyky on riittävä ja että moottori
keikoilla voidaan ajaa pitkin polan
netta tai hiihto-osaston latua. Sitä 
vastoin pataljoonan 21 tn painavan tu
liannoksen kuljettaminen <tulee kysy
mykseen vain poikkeustapauksissa. 
Teoreettisesti asiaa tarkastellen tuli
annoksen kuljettaminen vuorokaudes
sa 15 km:n päähän vaatisi seitsemän 
moottorikelkan jatkuvan käytön (250 
kg/ahkio - 13 suoritusta/20 h - 13 
x 7 x 250 kg = 22.7 tn). Pataljoonan 
kranaa tinhei tinosaston ampumatarvik
keiden kuljettamiseen tarvittaisiin näin 
ollen moottorikelkkoja seuraavasti: 

- .1 tuliannos 
kaa, 

- .2 tuliannosta 
kaa, 

- .3 tuliannosta 
kaa. 

4 moottorikelk-

8 moottorikelk-

12 moottorikelk-

Jatkuvan tulitoiminnan turvaaminen 
ei siten pienellä moottorikelkkamää
rällä ole mahdollista. Samoin ei kent
tätykistön tilapäinenkään ampumatar
viketäydennys tule juuri kyseeseen tu
liannoksien suuren painon vuoksi. 
Esim kevyimmän kaluston, 76 K 02:n 
.3 tuliannosta vaatisi 16 moottorikel
kan kertasuorituksen. 

Haavoittuneitten kuljettaminen on 
mahdollista vaikeimpia lumioloja lu
kuun ottamatta kapeatelaisillakin moot
tori'kelkoilla. Mikäli pataljoona kärsii 
noin 5 %:n tappiot, sitoutuu vuoro
kaudessa haavoittuneitten evakuointiin 
joukkosidontapaikalta 15 km:n päässä 
olevalle sairasautoasemalle 4 moottori
kel.ikkaa, jos yhden noudon ja paluun 
lasketaan kestävän yhteensä 1.5 · h. 
Myös kesällä laajoilla suoalueilla ovat 
moottorikelkat käyttökelpoisia haa
voittuneitten evakuoinnissa. 

Kuva 9 Haavoittuneen evakuointi. 

Elintarvikkeitten ,täydentäminen moot
torikel'koin ei ole pulmallista. Patal
joonan päiväannoksen kuljettaminen 
on mahdollista viiden moottorikelkan 
kertasuorituksena, mikäli käytettävät 
ahkiot ovat riittävän suuria. 

PolUoaineen kuljettamiseen soveltu
vat moottorikelkat tyydyttävästi. Pa
taljoonan 3100 1 (n 2500 kg), sisältä
vän polttoaineannoksen kuljettami
seen tarvitaan lumioloista ja kalus
tosta riippuen 8-15 moottorikelkan 
kertasuoritus. 

Johtaminen ja viestitoiminta 

Pataljoonan komentajan ja komppa
nian päälliköiden johtamisvälineenä 
moottori-kelkka vastaa ainakin Etelä
ja Keski-Suomessa sulanmaan olosuh
teissa käytettävää moottoripyörää. 
Hiihtohinauksessa radiomiehet kulke
vat johtojensa mukana. Moottorikeilk
ka on myös kätevä lähettien käytös
sä. Opastukset ja yhteydenotot nopeu
tuvat. 

Radioyhteyksien äärietäisyyksillä lii
kenne varmentuu ja nopeutuu, koska 
radioasemat voidaan siirtää nopeasti 
edullisiin asemapaikkoihin. Paikan va
linna.lla on merkitystä myös salaami
sen ja radiohäirinnän väistämisen kan
nalta. 

Johdinyhteyksien rakentaminen no
peutuu ratkaisevasti. Kahta moottori
kelkkaa käytettäessä päästään helpos
ti rakentamisnopeuteen 10 km/h. Joh
dinyhteydet ehditään lisäksi suunna,ta 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Suun
taradioasemien pystyttämisessä kor
keille, runsaslumisille mäiUe on moot
torikelkoista korvaamaton hyöty. Vi
kavartiointi, samoin kuin yhteyksien 
purkaminen nopeutuu. 

Kuva 10 Johtinyhteyden rakentami
nen. 

Varustamalla moottorikelkka tehok
kaalla vaihtovirtalaturilla, jossa on 
päätteet sekä 220 V:n vaihtovirralle 
sekä 12 V:n tasavirralle, mahdollistuu 
kelkan hyvin monipuolinen käyttö voi
man lähteenä. 220 v:n vaihtovirtajän
nite, joka saa vaihdella + - 10 V ja 
jonka voimakkuus on 500 W, kykenee 
antamaan riittävän tehon mukana kul
jetettavalle, kauas kantavalle otto
radiolle. Lisäksi mainitulla virra.lla 
kyetään valaisemaan sisätiloja, kuten 
esimerkiksi johtamispaikkoja. 12 V:n 
tasavirralla, jonka voimakkuus on 2 
--3 A, kyetään käyttämään monia 
V!HiF-alueen radiolaitteita sekä, mikä 
tärkeintä, lataamaan niiden akkuja. 

Sissitoiminta 

Kivääripataljoona voi määrätilan
teessa saada käskyn vihollisen kulut-
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tamisesta ja hidastamisesta sissitoi
minnan keinoin. Taistelu vihollisen 
hyökkäyskiilojen sivustoiLla ja sen ryh
mityksen syvyydessä perustuu ensi si
jassa määräalueelle rajoittuvaan ja 
valmisteltuun sissitoimintaan. Maasto
liikkuvuuden tarkastelun kannalta on 
oleellista, että joukot jäävät alueel
leen jatkamaan taistelua yleensä pit
käksi aikaa kiinteässä ryhmityksessä 
ja että vihollinen liikkuu pääosalla 
alueen teistä tai valvoo niitä iilmasta. 
Mahdollisuuksia tiestön käyttöön ei 
juuri ole, mikä tulee ottaa huomioon 
pataljoonan taistelusuunnitelmaa laa
di,ttaessa. 

Yllätystilanteessa taistelun tehok
kaan aloittamisen ja sen tarkoituksen
mukaisen jatkamisen edelly,tyk:senä on 
suunnitelmien mukaisen materiaalin 
ja kaluston nopea hajauttaminen ja 
kätkeminen. Taistelun alettua on pa
taljoonan kiinteästä ryhmityksestään 
huolimatta kyettävä väistämään vihol
lisen vastatoimet, aikauttamaan oi
kein oma toimintansa ja pitämään 
joukkonsa Jatkuvasti iskukykyisinä .. 
Tämä edellyttää joukoilta ja sen joh
tajilta sekä erityisesti monilta huol
lon kuljetuksilta hyvää maastoliikku
vuutta. 

Sissi.toiminnan vaatimat valmistelut 
.käsittävät joukolle kuuluvan materiaa
lin hajauttamisen lisäksi tarvittavien 
viestiyhteyksien rakentamisen sekä 
taistelusuunnitelmien mukaisen sulut
tamisen ja linnoittamisen. 

Talvella on lisäksi luotava omaa 
liikettä nopeuttava latuverkko. 

Moottorikelkkaa voidaan käyttää 
menestyksellisesti latuverkoston teke
miseen. Jotta verkostolla olisi myös 
salaamisen kannalta merltitystä eikä 
se ilmastakaan tarkasteltuna jäisi pai
kalliseksi, on sen katettava koko jouk
kueen toiminta-alue. Joukkueen vas-
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tuualueen laajuuden ollessa keskimää
rin 15 x 20 km joudutaan taistelu
toiminnan vaatimaa ladustoa hiihtä
mään noin 60 kilometriä. Harhautta
vien latujen määrää on vaikea arvioi
da, mutta kyetäkseen tehokkaasti sa
laamaan todellisen toimintansa olisi 
joukkueen hiihdettävä niitä ainakin 
yhtä monta kilometriä, kuin se tar
vitsee varsinaista toimintaansa var
ten. 

Kuva 11 Kaaviopiirros sissfjoukkueen 
latuverkostosta (vain runko- ja yhteys
ladusto sekä sissiparien taisteluase-

miin vievät ladut on piirretty). 

Pysty,vä moottorikelkan -kUljettaja ky
kenee vuorokaudessa ajamaan jälkiä 
maastoon riittävästi joukkueen todel
lista ja harhauttavaa ,toimintaa var
ten. Ilman moottorikelkkaa ei jouk
kue muilta toimiltaan ehdi riittävän 
laajaa latuverkostoa muodostamaan. 
Tällöin ryhmitys on helposti paikan
nettavissa ja joukko tuhottavissa. 

Ylemmän johdon mahdollisuudet 
ovat rajalliset vihollisen selustassa 
taistelevien joukkojensa huoltami
seen. Tästä syystä eri huo1tolajien toi
minnot saavat lähes aina korostu
neen merkityksen. Taistelu vihollista 
vastaan saattaa toiminnan pitkittyessä 
muuttua taisteluksi luonnon oloja vas
taan ja taisteluksi ravinnosta ja hen
kisestä kestokyvystä. 

Henkiseen kestokykyyn vaikuttavat 
ensi sijassa toimenpiteiden onnistumi
nen haavoittuneita huollettaessa. Ellei 
tätä ongelmaa kyetä ensimmäisten 
tappioiden jälkeen nopeasti ratkaise
maan, on joukkoa vaikea saada enää 
toista kertaa vaaralle alttiiksi. Viholli
sen selustassa ovat hoitomahdollisuu
det heikot, koska matkat hoitopaik
koihin ovat pitkät ja aikaa vievät sekä 
lääkintähenkilöstöä ja -materiaalia vä
hän. 

Haavoittuneiden kuljetukseen moot
torikelkka sopii erittäin hyvin. Hiihto
miesten vetämässä ahkiossa matkan 
kestäessä 25 km päässä olev,aan hoito
paikkaan yli kuusi tuntia taittuu 
matka moottorikelkalla kahdessa tun
nissa. Vaikeasti haavoittuneitten po
tilaitten henkiinj äämismahdoLlisuudet 
kasvavat. 

Ampumatarvikkeiden ja sulutusma
teriaalin siirroissa kätköistä tarvitsi
joille on moottorikelkka edelleen hy
vin käyttökelpoinen. Kätkön purkami
seen kuluva arka vähenee, eikä niiden 
läheisyyteen tarvitse koota suurta, toi
minnan helposti paljastavaa miesmää
rää. Tässä kuten monessa muussakin 
yhteydessä toiminnasta aiheutuneet 
jäljet voidaan kätevästi peittää pie
nellä moottorikelkkakäyttöisellä lumi
lingolla. 

Moottorikelkan oma huolto, poltto
ja voiteluaineet sekä varaosat ja kor
jaustoiminta ovat vihollisen selustassa · 
taisteitaessa usein vaikeasti järjestet
tävissä. Moottorikelkan keskimääräi
nen kulutus nousee helposti 6:sta 7 
litraan tunnissa. Mikäli pataljoona sai
si kymmenen moottorikelkkaa, ne ku
luttaisivat yhden 200 l:n tynnyrin polt
toainetta kolmessa tunnissa. Tämä 
merkitsee viiden tunnin tai 100 kilo
metrin päivittäisellä ajolla moottori
,kelk;kaa kohti 330 1 päivässä ja 10 000 

1 ku'Ulkaudessa. Tämä vaatisi viiden
kymmenen polttoainetynn~rin tai yh
den pienikokoisen säiliöperä vaunun 
varastoimista pataljoonan toiminta
alueelle. Polttoaineen joukkoon sekoi
tettavan moottoriöljyn tarve 4 %:n se
koitusta käytettäessä on vastaavasti 
100 1. Kenttähuoltoa varten tarvitaan li
säksi varaosia, joista itär.keimpinä mai
nittakoon variaattorin hihnat, sytytys
tulpat ja telapyörästön jouset. Moot
torikelkan rakenteeseen soveltuvien 
puLttLen ja muttereiden ,li:säk:si tarvi
taan moottorikelkkaan sopivat työ
kalusarjat. 

Johtopäätökset 

Pataljoonan taistelutoiminnoissa voi
daan moottorikelkkoja käyttämällä pa
rantaa maastoliikkuvuutta olosuhtei
den mukaan jopa merkittävästi ja 
siten nopeuttaa ja tehostaa taistelua, 
johtamista, valvontaa ja yhteydenpi
toa. Maastossa on moottorikelkkojen 
nopeus suurempi kuin vihollisen pans
saroitujen ajoneuvoj,en, jolloin on ole
massa hyvät edellytykset niiden ha
vaitsemiseen ja valvontaan. Vihollisen 
ollessa liikkeessä ei moottorikelkan 
korkea melutaso estä tiedustelua. 

Vaikeissa lumioloissa voidaan avaa
malla ladut moottorikelkoilla ainakin 
kaksinkertaistaa pataljoonan liikku
vuus, jolloin nopeus ja iskukyky oleel
lisesti paranevat. Mahdollisuus päästä 
yllätykseen kasvaa, samalla kun ly
hentynyt siirtymisaika vähentää pal
jastumisen todennäköisyyttä ja saat
taa joukot vähemmäksi aikaa alttiik
si vihollisen tulelle. Moottorikelkko
j en avulla kyetään lisäksi etenemisvai
heen aikana joukkojen taistelukunto 
säilyttämään parempana. Muutamalla 
moottorikelkalla voidaan harhauttaa 
vihollista niin, että päästään merkit
täviin tuloksiin. 
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Kevyissä huollon kuljetuksissa, eri
koisesti haavoittuneiden evakuoinnis
sa, on moottorikelkoilla tärkeä tehtä
vä. Sitä vastoin siirrettäessä materiaa
limääriä, joiden paino lasketaan ton
neina, moottorikelkkoJen käyttöä on 
pidettävä epätarkoituksenmukaisena, 
mikäli tehtävä on suoritettavissa kuor
ma-autoilla tai pyörätraktoreilla. 

Moottorikelkan aiheuttama melu, 
pakkasella ilmaan jäävät pakokaasut 
ja Jwneen painautuva telamaton jälki 
paljastavat helposti kelkan liikkumi
sen, eilkä kuljettajalla ole suojaa tul
ta vastaan. Tästä syystä ei moottori
kelkka ole taisteluajoneuvo. Sitä voi
daan kuttenkin käyttää menestykselli
sesti hyväksi oman tulen täydentämi
sessä vetämällä hinauksessa tulenjoh
topartio nopeasti alueelle, jolle tä
hystettyä tulenjohtoa ei ole järjestet
ty. Samoin singoin ja miinoin varus
tettujen panssarintorjuntareservien 
siirtäminen uhanalaiseen suuntaan käy 
päinsä 2-3 moottorikelkalla, joitten 
vetokyky mahdollistaa lisäksi raskaan 
singon ja laukausten kuljettamisen 
riittävän suuressa ahkiossa. 

Kuva 12 Raskas sinko moottorikelkan 
vetämässä ahkiossa. 
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Sissitaistelun tehokas aloittaminen pe
rustuu huolellisiin valmisteluihin. Täl
löin ovat moottorikelkan vetokyky ja 
nopeus usein ratkaiseva apu, koska 
aikaa valmisteluihin on vähän. Toden
näköistä on, että varsinkaan uhan
alaisessa suunnassa oleva pataljoona, 
jolla on v,almisteluaikaa vähän, ei sy
vän lwnen aikana kykene pelkästään 
pyöräajoneuvoin ja miesvoimin suo
riutumaan tehtävistään. 

Taistelutoiminnan alettua on hyvä 
maastoliikkuvuus vihollisen selustassa 
toimittaessa välttämätön. Toiminta 
koostuu ennen kaikkea yksityisten 
miesten, pienien partioiden ja ryh
mien suorittamista tehtävistä. Mootto
rikelkan suorituskyky on useimpiin 
näihin tehtäviin nähden sopusoinnus
sa ja tästä syystä moottorikelkkaa 
voidaan käyttää menestyksellisesti hy
väksi monin eri tavoin taistelu.toi
minnan tukemiseen. 

Kuljettajien, joukkojen ja johtajien 
tottumattomuus moottori:kelkkoihin 
rajoittaa niiden käyttömahdollisuuk
sia muualla pa~tsi Pohjois-Suomessa, 
jossa välttämätön koulutus saadaan 
rauhan ajan joukko-osastopalvelukses
sa ja siviilielämässä. 

TIIVISTELMÄ 

Moottorikelkkojen kokonaismyynrnn 
voidoon arvioida maassamme nous
seen lähes 10 000:een vuodesta 1962, 
jolloin ensimmäiset mallit tuotiin Ka
nadasta. Moottorikelkkojen lyhyen 
käyttöiän vuoksi on tästä määrästä 
arvioitava kuitenkin olevan käytössä 
ja sotilaallista merkitystä omaavia va
jaa puolet. Tämä määrä on jakau
tunut lähinnä ilma- Ja maantieteellis
ten tekijöiden takia siten, että kalus
ton selvä alueellinen painopiste on 
Pohjois-Suomessa. 

Moottorikelkkojen suorituskykyä ei 
yksi,selitteisesti voida määrittää, kos
ka siihen vaikuttavat hyvin monet 
toisistaan riippuvat, erittäin elastiset 
tekijät. Kuljettajan ja kuorman vetä
misessä käytettävän kaluston - hiih
tohinauksen kyseessä ollen hinattavien 
taidon - osuus on huomattava, mut
ta ratkaisevimmin tuloksiin vaikutta
vat moottorikelkan rakenne ja vallit
sevat olosuhteet. 

Kapeatelaiset moottorikelkat sovel
tuvat parhaiten erilaisiin lähetti-, opas
tus- ja valvontatehtäviin sekä johta
jien yhteydenpitovälineiksi. Niiden 
käyttömahdollisuudet vetotehtävissä 
ja erityisesti vaikeissa lumiolosuhteis
sa ovat rajoitetut. Edullistssa oloissa 
niillä voidaan saavuttaa jopa 35 km/h 
matkanopeus. 

Leveätelaiset moottorikelkat soveltu
vat parhaiten vetotehtäviin peitteises
sä maastossa. Joustavalla jatkoperällä 
varustetut mallit kykenevät selviyty
mään lähes kaikissa lumioloissa, vain 
pääasiallisesti keväisin esiintyvä lyhyt
aikainen soselumen kausi asettaa nii
denkin liikkeelle esteen. Tämäntyyp
pisten moottorikelkkojen vetokyky 
vaihtelee vaikeimpia lwnioloja lukuun 
ottamatta 200:sta 400 tk.g:oon maas
tossa. Raskaiden kaksitelaisten moot
torikelkkojen vetokyky on tätäkin suu-
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vartiosto 

Moottorikelkan käyttömahdollisuudet 
sulan maan aikan:a. 

Kokeiuukertomus/5. 3. 1973/ Lapin Jääkä
ripataljoona 

Moottorikellclwjen ja erilaisten rekien 
:ja ahkioiden keyttömahdollisuudet vai

keissa lumioloissa. 
KokeilukertomUIS/21. 3. 1973/Kain1.IJUI1 Pri
kaati 

Moottorikelkkojen sooriltuskyky erilai
sissa taistelutoimintaan llittyvissä teh
tävissä sekä maaston ja kuormien kul
jettamiseen käytettävän kaluston vai
kutus. 

Kokeilukertomus/22. 3.11973/Kainuun Pri
kaati 

!l\foottorike1kkojen äänen erottuvuus eri 
oloissa. 

~okehlukertomus/14. 4. 1973/ Panssa,ripri
ikaati 

,Eräiden painssarilprika:atlll11! kuuluvien 
panssaroitujen ajoneuvojen ja kuorma
autojen melun milttaus 

Moottoriikelkkojen tav,oLtemäärä,t ja sii
hen vaikuttavat tekijät rajavartiolaitok
sessa 

TutkLmus rajavartiolaitoksen moottori'
ajoneu VJOkaluston tarpeesta/2. 10. 1972. 

Paik1al1Lsjoukkojen huoltotarpeista 
SKK:n huoltotaktiika.n moniste 1. 11. 
1971. 

MobHe Command Precis 
The Tactical Employment of Light 
Oversn,ow Vehicles Kanada 1969. 

AamJo-Wihuri, AJntti, pääjohtaja 
Ajajan vaikutus moottorikelkan suori
tuskykyyn/8. 4. 1973. 

Kankaanpää, Matti merkonomi 
Lynx-moottorikelikkojen markkinointi 
maassamme ja siihen vaikuttavat teki
jät; moottorikeLkkoj.en suorituskyky/ 
4. 9. 1972. 

Lån:gström, B-'E, toimitusjohtaja 
Mo,ottorike!Jkan keMtysvaiheet ja Ski
doon osuus/27. 1. 1972. 

Rahkola, Vesa, vääpeli 
Moottori.kelkkoj,en lkey,töstä saadut ko
kemukset huollon ja koulutuksen kan
nalta LapJP:n alueella/2. 1. 1973. 

Tiirtola, Jussi, myyntipäällikkö 
Winha-moottorikelkkoj.en markkinointi 
maassamme ja siihen vaikuttavat teki
jät. Moottorikelkan suorituskyky. 

Tuloisela, U E, diplomi-insinööri, ye
eversti, evp 

Lumi ja sen vaikutus maastollikku
vuwteen/15. 6. 1973. 

Vi!itasalo, Erkki, dipliomi-linsinööri 
M:oottorikelkan rakenteen vaikutus suo
r~tuskykyyn/1'5. 6. 1973. 

TÄYSOSUMATYOTÄ LAPUALAISILLA 

L 
Lapuan Patruunatehdas 

62100 Lopuo 

98 

l~vcrsti evp Lauri B o I d t 

TAISTELUAKUSTIIKASTA 

Etulinjaan tulisi meillä tänään vain 
harva sodan kokenut. Niinpä taistelu
tlänien alkeiden opettaminen käy en
tistä tärkeämmäksi. 'Seuraavassa esi
tellään helppotajuista oppituntia ja 
korostetaan sen merkUystä. 

X X X 

Taistelussa näkee vähän, mutta kuu
lee paljon. On siis tärkeätä oikein ta
juta minkä kuulee. Edellytyksenä on 

AMMUS 
OHITUSNO
PEUS 800 m/s 

kokemus tai taisteluakustiikan oppi
tunti. On jo johtajiakin, jotka eivät 
ole saaneet kumpaakaan. Luulevat, et
tä läheltä ammuttu kiväärin luoti 
"vonkuu" yms. Yliammunta on rau
han aikana kielletty. Oppitunti alok
kaille ja aluksi sotakoulujen oppilaille
kin on siis suotavaa. 

Lyhyen ja tehokkaan oppitunnin jä
sentely voisi olla seuraava: 

Reunalla aallot 
yhtyvät pau!c.ahdus • 
seinä~si 

MITÄ SUUREMPI NOPEUS,SEN TERÄVÄMPI ÄÄNI JA SUPPILO 

Kuva 1 Vasta kun ammus (luoti) on sinut ohittanut (ääni ei tapa), kuulet 
VIERELTÄSI TAI YLHÄÄLTÄ p a u k ah d u ks en. Sitä voit luulla RÄJÄH· 
DYKSEKSI. Lähtöpamaus (putkiaalto) kuuluu m yö he mm i n. - Piirrok
sessa (1:10.000) ääniaaltoja 1 sekunnin lentorataosuuden eri pisteistä. (Äänen 

nopeudeksi otettu 330m/sekJ. 
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1. Ammusaalto, kun ohitusnopeus 
on yli 400 m/sek. 

Korostettavaa: 

a) Näyttösuojassa ei kuulla lähtö
laukausta vaan nimenomaan luodin 
ohituspaukaus. Muutama laukaus tau
lut alhaalla osoittaa alokkaille, ettei 
myöskään ole kysymyksessä luodin 
osumapaukahdus. Jos sen kuulee vlielä 
lähempää - ja erityisesti jos luoti 
sattuu talmna olevaan puuhun - voi 
sitä helposti luulla räjähtäväksi. Tä
mä on kauhun turha lisäsyy tulikas
teen päivänä. 

b) Nimenomaan kanuunan ja yliää
nikoneen ohituspaukaus on vaikea 
erottaa räjähdysäänestä. 

Esimerkki 1: Tulivalmistelu jatkui 
"piiskojen" pikatulena vihollisen tuki
kohdan yläpuolelle. Oma jallkaväki tu
hosi rauhassa kävellen pari joukkueel
lista poteroissaan tiiviisti kyytöttäviä. 
Omia tappioita ei ollut. (Janta -43) 
( Omien viimeisten iskemien mukana 
hyökännyt vihollinen lienee itse asias
sa käyttänyt hyväkseen tätä akustista 
oivallusta. Tällaiseen vihollisen toimin
tatapaan pitäisi myös puolustajan va
rautua.) 

Kanuunapatteriston tulenavaus lä
hellä olevaan valmistelumaaliin voi is
keä tottumattoman polvilleen kuin oli
si nuijalla päähän lyöty. 

2. Ammusaalto, kun ohitusnopeus 
on yli äänen nopeuden, mutta 
alle 400 m/sek. 

Korostettavaa: 

Miltei pystysuorassa etenevää pau
kausseinää luuLlaan usein lähtöLau-

100 

175 m 

Paukahdusseinä lähenee 
pystysuoraa tasoa 

OHITUSNOPEUS 350 M/S 

Kuva 2 Juuri kun ammus ( luoti) on 
sinut ohittanut kuulet AMPUMASUUN, 
N ASTA edellistä vaimeamman p a U· 
k a h d u k s e n. Sitä voit luulla LÄH· 
TöPAMAUKSEKSI lähimmästä mah· 
dollisesta paikasta. Oikea lähtöpamaus 
kuuluu m y ö h e m m i n, mutta ei vai, 

meana aina erotu. 

rkauksen (putkiäänen) aiheuttamaksi, 
tuloksena harha, että vihollinen on 
aivan lähellä. Virheilmoitukset esim 
läpimurrosta ovat voineet johtua tästä 
harhasta. 

Esimerkki 2: Vuonna 1939 aiottiin 
tulittaa parin sadan metrin päässä 
olevaa metsänreunaa, jonka takana 
oma ryhmä kaikessa rauhassa joi tee
tä. Syynä tähän olivat 350--400 m/ 
sek:n nopeudella ohittaneet luodit, jot
ka vihollinen parin kilometrin päästä 
oli ampunut liian ylös. 

Esimerkki 3: Vuonna 1943 pyysi etu
linja raskasta tulta kudttamaan kilo
metrin päässä siitä olevia "piiskoja". 
Joitain satoja kranaatteja ammuttiin. 
"iPiiska.t" olivat 3 tuuman pitkäput
kisia kanuunoita, jotka ampuivat 8 
km:n päästä. 

PAUKAHDUSSEINÄÄ EI MUODOSTU 
OHITUSNOPEUS 200 m/s 

Kuva 3 Kuulet v i h e l t ä v ä n ä ä
ne n. Heti kun ammus (luoti) on si
nut ohittanut, ääni laskee noin oktaa, 
vin 100:n, 2 okt 200:n ja 4 okt 300:n 
sekuntimetrin ohitusnopeudella. *) ( Ta
soristeyskellon ääni laskee pari sävel
askelta, kun pikajuna ohittaa.) Alaää
ninopeudella lähestyvän kranaatin 
(krh:n, joskus haupitsin) aam on 
noussussa, koska kranaatin nopeus 
Ientoradan laskevalla osalla lisääntyy. 
Kumea lähtöpamaus kuuluu e n n e n 

vihellystä. 

1 Mach+Va 
, JUinen lasku oktaaveina = log 2 1 Mach_ va 

ammuksen ohLtusnopeus) 

3. Ammusaalto, kun ohitusnopeus 
on pienempi kuin äänen nopeus. 

Korostettavaa: 

On suojauduttava äänen noustessa. 
Kun se laskee on vaara ohi. Tämä ei 

pidä paikkaansa sirpaleiden ja ,kim
mokkeiden kohdalla, jotka kuitenkin 
ovat erotettavissa surinastaan. (Ääni
nauhaa voidaan käyttää tätä "alaääni
akustii!kkaa" havainnollistamaan) 

X X X 

Lopuksi todettakoon, että mikäli 
käytetään samantapaisia valmiita ku
via kuin tässä, tämä oppitunti on 
pidettävissä 20:ssä minuutissa. Jos 
opit ovat mielessä, tulikaste on vä
hemmän tyrmistyttävä ja väärät reak
tiot sekä tilannekuvat vähemmän to
dennäköisiä. 

Itse asiassa hyöty ei .rajoitu vai.n 
sodan alkupäirviin. Olen tavannut etu
linjassa pitkään olleita, jopa teknilli
sen korkeakoulutukseen saaneita, jot
ka taisteluäänistä eivät k!Oskaan oppi
neet tajuamaan sitä vähää mikä tässä 
on esitetty (vrt myös esimerkkejä 1 
ja 3). 

YK-joukoillekin olisi hyötyä tästä 
oppitunnista. Uudet tarkkailijat Suez' 
illa esim ovat ilmoittaneet yliääni
koneiden lentoja pommituksiksi. Neu
vostoliiton koneiden "bang'eja" luul
laan usein Suomen etelärannikolla 
ammunnoiksi). 

Virhereaktio taisteluääneen merkit
see vaaraa YK-miehen hengelle tai ar
vovallalle. 

Pitäisin täysin vastuuttomana sotaa 
ja yliammuntaa kokemattomien lähet
tämistä tuleen, ellei heilfe ole taistelu
ääniä selvitetity. Heille ei ehkä jää 
aikaa niihin tottua. Sota puhkeaa ja 
jatkuu rajuna ja joukon ensimmäinen 
taistelu ratkaisee usein sen kohtalon. 

101 



Oy Kontram Ab suunnittelee ja toimittaa kokonaisinstrumentoin
teja mm. seura·aville teollisuuden a.Joille: paperi-, selluloosa-, 'kemi
allinen-, .kaivos- ja metallurginen teollisuus, kattila- ja voimalai
tokset, vedenkäsittelylaitokset sekä laivojen lastaus- ja konehuone
automatiikka. Oy Kontram Ab edustaa ja toimii yhteistyössä usei
den tunnettujen laitevalmistajien kanssa. Kokonaistoimituksiin kuu
luvat instrumentoinnin suunnittelu tarpeellisine piirustuksineen ja 
h.Jetteloineen, laitteiden hankinta, asennusmateriaalin hankinta ja 
asennustyön suoritus, viritys ja käynnistys sekä käyttö- ja huolto-
henkilöstön koulutus. · 

oy kontran, ab 
Rantapolku 6,' 00330 Helsinki · 33 Puhelin 488033 Telex 12-1207 
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. VUOKATIN KUNTOA JA VIRKISTYSTÄ 
VIIHTYISÄ KONGRESSIPAIKKA 

TIED. 88615 VUOKATTI OP. PUH. 986-66/136 

Vääpeli K K a r v o n e n 

KERTAKÄYTTÖSINKO "MINIMAN" 

Nykyisessä sotavarustelussa mootto- A. YLEISTÄ 
rointi on kasvanut voimakkaasti. Ka-
lusto on varustettu myös auttavalla 
suojalla kiväärikaliperista tulta vas
taan. Tuskinpa enää voimme ajatella 
sellaista tilannetta, jossa jaJ.kaväki 
törmäisi ensimmäisenä myös jalan 
liikkuvaan vastustajaan. Panssaritor
junnan tarve Jo joukkueen ja ryhmän 
tasolla on näin ollen voimakkaasti 
korostunut. Aiemmin oli joukkueella 
oma sinkopartionsa, joka yhdellä sin
goHaan pystyi tehokkaasti suoritta
maan panssaritorjunnan osalla jouk
kueen aluetta. Yksi ase, parhaankin 
miehen käsissä on kuitenkin kovin 
vähän, usein tarvittaisiin enemmän 
panssarintorjuntavoimaa. Tämän het
ken auttava käsi joukkueelle löytyy 
mahdollisesti kokeiltavana olevasta 
kertasingosta, 74 kertasinko 68 Psls 
Sps "Miniman" 

I{uva 1 74 kertasinko 68 Psls Sps 
"Miniman" 

- 74 mm kertakäyttöinen sinko vuo 
delta 1968 panssarilaukauksineen (on, 
telokranaatti) sähköisellä pohjasytytti
mellä on kertakäyttöinen, rekyylitön, 
"valmiiksi panssari torjunta-ladattu 
ase", jolla ammutaan yksi laukaus. 
Laukauksen jälkeen tyhjä lasikuitu 
valmisteinen putki heitetään pois. 

- Kranaatin suunnattu räjähdysvai, 
kutus riittää läpäisemään kaiikki 
panssari- ja rynnäkkövaunut. 

- Asetta on käsiteltävä kuten ladat
tua asetta. 

B. TEKNISET TIEDOT 

Paino Ja mitat 
- aseen paino ladattuna 
- pituus 
- kaliperi 
- ontelokranaatin paino 
- kuljetuspakkaus jossa 

kaksi asetta 
- pakkaus on vesitiivis ja 

ke1luu veden pinnalla. 

Ontelokranaatti 

2,9 kg 
900 mm 
74 mm 

880 g 

7,1 kg 

- lä:htönopeus 
- panssarin läpäisy 

n 155 m/s 
yli 300 mm 

Aimpumaetäisyys 
- liikkuvaan maaliin 150 m 
- paikallaan olevaan 

maaliin 250 ,, 
- lyhin ampumaetäisyys 

jolla sytytin toimii 20 ,, 
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C. RAKENNE 

Putki lasilmituvalmisteista muovia. 
Putkeen on kiinnitetty laukaisukoneis
to Ja tähtäimet, kantohihna ja olka
.tuki. Lisäksi käsittely- ja tähtäysoh
jeet. 

L a u k a i s u k o n e i s t o, muovinen 
runko, jossa iskuri viritysvipuineen, 
ltipaisin ja nallipesä. 

K u l j e t u s v a r m i s t i n estää 
aseen laukaisun tai !aukeamisen en
nenaikaisesti. 

N a 11 i p e s ä s s ä on vastajousella 
kuormitettu iskupiikki ja nalli. Suu
ren palamisnopeuden omaava tulilan
ka yhdistää nallin ajopanokseen. 

0 n t e 1 o k r a n a a t t i on siipiohjat
tu ja laukaisuvalmiina putkessa. Sen 
kärki on karkaistua terästä ja muo
toiltu siten, että kranaatti osuessaan 
vinosti maalipintaan toimii sekä mah
dollistaa kranaatin tunkeutumisen suo
jaavien ristikoiden ja naamioverkon 
läpi panssariin. 

Kärkiputki, runko Ja pohja ovat 
kevytmetallia, suppilo kuparia. Onte
lokranaatin räjähdy:saineena on oktoli. 

Pietzosähköisenä sytyttimenä on tet
ryylidetonaattori, ohjausosana on ke
vytmetalliputki ja sen peräosan seinä
mässä on H-muotoisia leikkauksia 
4 kpl. Ammuksen tullessa putkesta 
ulos suupaine työntää H-leikkauksia 
ulospäin, jolloin muodostuu evama1-
set siivet, jotka vakauttavat ammuk
sen lennon. 

Pano s k a m rn i o on varustettu 
ajopanoksella, wrikepanoksella ja pa
noskammion tuma. Tulilanka yhdis
tää iskunallin virikepanokseen. 

Murto· osa, joka yhdistää kra
naatin panoskammioon, katkeaa pai
neen noustessa ja ammus lähtee liik
keelle. 
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Putken peräosassa on suojalevy, jo
ka laukaistessa pirstoutuu. 

T ä h täi me t käsittävät putkeen 
kiinnitetyt etu- ja takatähtäimet, jotka 
ovat ylöskäännettävät. Hämärässä ja 
huonoissa näkyvyysolosuhteissa käyte
tään 100 m saakka hämärätähtäimiä, 
jotka ovat etutähtäimen yläosassa ole
va "jyvä" ja takatä:htäimen yläosassa 
o1eva · suurempi reikä. Varsinaisia pi
meälaitteita ei ole. 

Päivällä suoritetaan tähystys etutäh
täimen korotus- ja ennakkoasteikoilla 
ja takatä:htäimen alinta, (pienempää) 
r,eikää käyttäen. Tähtäimet mahdollis
tavat ampumisen 50 m, 100 m ja 150 
m merkityillä poikittaisilla Langoilla. 

Ennakko on merkitty tähtäimeen 
poikittaisin muovipaloin, jotka mah
dollistavat ampumisen alle 15 km/t, 
15-25 km/t, 25-35 km/t ja paikal
laan olevaan maaliin. 

D. AMPUMINEN 

Ase voidaan laukaista oikealta olka
päältä seisten, polvelta, istuen tai 
maaten. 

Ampumakuntoon laitettaessa 
- pidennä kantohihna ja avaa olka

tuki , 
- poista suun suojus ja säilytä se 
- nosta aseen putki oikealle olka-

päälle 
- ota vasemmalla kädellä putken 

etuosasta altapäin ote 
- käännä oikean käden peukalolla 

viritysvipu "viritetty" asentoon 
- aseta oikean käden peukalo lau

kaisunastalle sormien ollessa put
ken päällä 

· - varo takasuihkua 10x15 m:n alu
eella 

- tähtää ja laukaise. 

Kuva 2 Ampuma-asento maaten. 

Ase voidaan virittää uudelleen viri
tysvivusta mikäli se ei ole lauennut. 
Mikäli asetta ei laukaista voidaan se 
kuljetba:a mukana suorittamalla kul
jetuskuntoon laitto: 

- varmista ase ja aseta kuljetus
varmistin päälle 

- suojukset paikoilleen niin, että 
suunsuojus peittää etutähtäimen 

- käytä pakkauslaatikkoa. 

Kuva 3 Puustakin saat hyvän tuen 
pystyssä ollen. 

E. KULJETUS JA SÄILYTYS 

Aseet on mahdollisimman pitkään kul
jetettava pakkauslaatikoissaan avaa
mattomina. Kun asetta kuljetetaan 
ampumavalmiina olalla, on sitä suo
jattava kolhaisuilta. Jos putkessa on 
pahoja kolhaisujälkiä on kyseisellä 
aseella ampuminen vaarallista. 

Jos tarkastelemme edellä esitellyn 
"Minimanin" sijoitusta joukkueessa, 
pitäisin erittäin tärkeänä edelleen säi
lyttää joukkueella sinkopartionsa aseis
tettuna 55 s 55 singolla. Antaahan ke-

. vytsinko mahdollisuudet ammuntaan 
pidemmälle etäisyydelle (200--300 met
riin saakka). Miniman on kuitenkin 
varsin tervetullut, .teholtaan ja käy
töltään sopiva ryhmäaseeksi, jolloin 
panssaritorjuntavälineitä olisi ryhmän 
käytössä jatkuvasti. Ryhmässä ase 
voitaisiin antaa toiselle taistelijapa
riUe, joka yleensä toimii tunnusteli
joina. Tällöin tunnustelijat pystyisivät 
välittömästi avaamaan tulen lähesty
vää vaunua v,astaan. Toinen mahdolli
nen siljoitus oUsi neljäs taistelijapari, 
jolloin ase olisi varajohtajan käy
tössä. Jokaisen miehen ryhmässä on 
luonnollisesti pystyttävä käyttämään 
asetta ryhmänjohtajan käskyjen mu
kaan. Tervetullut lisä ase olisi var
masti myös tulenjohtoryhmien käyt
töön, joutuvathan ne jatkuvasti mu
kaan etuli111jan taisteluihin. Myös oto
aseeksi <Miniman on sopiva helppo
käyttöisyytensä takia, ohjeethan seu
raavat aseen mukana. 

Tervetuloa kertakäyttösinko panssa
!I'intor juntaa tehostamaan! 
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. 11 ® IDar11De ~ ~o 

ASKO OSAKEYHTIO 
LAHTI, PUH. 1511 

MYLLYKOSKI OY 

MYL:LYKOSKI 

POHJOLAN SÄHKO OY 

OULU - KEMI - ROVANIEMI 
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Ye-everstiluutnantti evp Tauno K u o s a 

YHTEISKUNNALLINEN VÄKIVALTA JA 
KANSAINVÄLINEN TURVALLISUUS 

Yhteiskunnallisen levottomuuden sekä 
muihinkin elämänilmiöihin kuin vain 
varsinaisiin sotiin tai muihin aseelli
siin selkkauksiin liittyvän väkivallan 
kasvu on ollut silmiinpistävän voima
kas viime vuosina. Kysymyksessä ei 
ole vain varsinaisen vä:kivaltarikolli
suuden kasvu, vaan myös väkivallan 
käyttö yhteiskunnallisten, valtapoliit
tisten tms. päämäärien saavuttamisek
si. Tämä on ajoittain - kuten esi
merkiksi v. 1968 - saavuttanut sellai
set mittasuhteet, että se on alkanut 
herättää yleismaailmallista huolestu
neisuutta. Tämä ilmiö ei ole näet 
rajotttunut vain yksityisiin maihin, 
vaan on vetänyt vaikutuspiiriinsä 
samanaikaisesti useampiakin maita 
sekä vaikuttanut siten kansainvälisiin
kin suhteisiin. Tämä on saattanut ta
pahtua joko siten, että jossakin maas
sa puhjenneet väkivaltai-suudet ovat 
vaiikuttaneet asianomaisen maan sekä 
jonkun tai joidenkin ulkovaltojen suh
teisiin, tai vastaavanlaisia väkivaltai
suuksia on puhjennut myös muissa 
maissa pelkän esimerkin voimasta. Tä
tä ilmiötä, Jota ei ole vielä alkuun
kaan kyetty yksiselitteisesti tulkitse
maan, pidetään joka tapauksessa niin 
merkittävänä piirteenä nykyoloissa, et
tä se on herättänyt kasvavaa kiinnos
tusta myös kansainvälisen politiikan 
ja strategian tutkijoiden keskuudessa. 
Tätä kiinnostusta osoittaa myös se, 
että maailman tunnetuin ja todennä
köisesti arvovaltaisin strategian tut
kimiseen sekä tämän tutkimuksen 

edistämiseen omistautunut laitos, Lon
toossa päämajaansa pitävä The Inter
national Institute for Strategic Stu
dies, otti tämän kysymyksen syys
kuussa 1971 Stresassa pitämänsä vuo
sikokouksen esitelmien ja keskustelu
jen pääteemaksi. Koska tässä Stresan 
kokouksessa tätä kysymystä käsitel
tiin erittäin monipuolisesti ja koska 
kokouksen esitelmissä ja keskusteluis
sa esitetyt mielipiteet yleensä edusta
vat yhä vielä uusimpia tätä alaa kos
kevia t'll!tki.muksia, seuraavassa esi
tyksessä viitataan varsin usein Stre
sassa esitettyihin asiatietoihin ja mie
lLpiteisiin kirjoittajan itsensä tästä 
kysymyksestä muodostamien ikäsitys
ten ohella. 

Muutamat terminologiset selvitykset 
lienevät aluksi paikallaan. Näistä vä
kivaltailmiöistä englanninkielessä käy
tetty käsite Civil Strife tai Civil Vio
lence on hiukan vaikeasti tulkittavissa 
suomeksi. Sananmukainen käännös si
viiliväkivalta ei näet kata koko tämän 
kysymyiksen piiriä samalla kun se voi 
antaa kuvan, että kysymyksessä on 
lähinnä väkivaltarikollisuus. Käyttä
mällä civil-sanasta termiä yhteiskun
nallinen osutaan varmasti paljon lä· 
hemmäksi asian ydintä, vaikka tämä
kään sana ei täysin vastaa civil--sanalle 
englanninkielessä tässä yhteydessä an
nettua merkitystä. Toisen ja asialli
sesti paljon suuremman vaikeuden 
muodostaa termin Civil Violence, yh
teiskunnallinen väkivalta, sisällyksen 
määritteleminen. Stresassa yhteiskun-
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nallisen väkivallan ja kehitysproses
sin suhteista esitelmöinyt Harwardin 
yliopiston hallinto-opin professori Sa
muel Huntington määritteli yhteis
kunnallisen väkivallan väkivallaksi, jo
ka eroaa kansainvälisestä - tai pa
remmink!in sanoen valtioiden välisestä 
- väkivallasta siinä, että ainakin yksi 
osapuolista ei ole jonkun maan halli
tus. Rikollisuudesta se taas eroaa sii
nä, että sen avulla pyritään vaikutta
maan poliittiseen järjestelmään tai 
sen toimintaan. lISS:n johtaja Fran
cois Duchene puolestaan toteaa ins
tituutin Stresan kokouksessa pidetty
ja esitelmiä sisältävän julkaisun joh
dannossa (Adelphi Papers, N:o 82, jou
lulmu 1971), että yhteiskunnal'liseksi 
väkivallaksi määriteltiin Stresassa käy
täviä keskusteluja silmälläpitäen kaik
ki yksityinen ( ei-virallinen) poliitti
nen väkivalta, jolla pyritään vaikut
tamaan johonkin hallitukseen ja ku
kistamaan se. Asteikon yläpäässä se 
käsittää sissisodat. Sen ulkopuolelle 
jäävät kratenkin konfliktit, joissa kum
mallakin puolella käytetään jonkin 
valtion vakinaisia asevoimia. Se kä
sittää siis kaikenlaisen väkivallan vä
kivaltarikollisuus asteikon toisessa ja 
valtioiden välinen täysimittainen sota 
toisessa päässä poisluettuina. Stresas
sa yhteiskunnallisesta väkivallasta ja 
kansainvälisestä järj,estyksestä esitel
möinyt Canberran yliopiston kansain
välisen politiikan professori Hedley 
Bull taas määritteli yhteiskunnallisen 
väkivallan voiman käyttämiseksi yh
teiskunnalliseen tai poliittiseen kehi
tykseen vaikuttamiseksi. Bull sulkee 
siitä pois väkivaltarikokset, joilla ei 
ole poliittisia motiiveja. Hän katsoo 
kuitenkin siihen kuuluvan kaiken vä
kivallan satunnaisista yksilöllisistä tai 
joukkotoimenpiteistä lähtien, joiden 
tarkoituksena on yksinkertaisesti tuo-
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da julki poliittinen tyytymättömyys 
tai rekisteröidä poliittinen vastalause 
suunnitelmalliseen kapinaan ja vallan
kumoukseen asti. Bull sulkee myös 
pois puhtaasti kansainväliset tai val
tioiden väliset sodat, mutta sisällyt
tää tämän käsitteen piiriin "sisällis
sodat", joihin on kietoutunut myös 
ulkovaltoja tai jotka eivät rajoitu 
vain sen yhteisön alueeseen ja hen
kilöstöön, jonka poliittiseen kehityk
seen niillä pyritään vaikuttamaan. Yh
teiskunnalliseen väkivaltaan kuuluvak
si olisi luettava myös voiman käyttö 
tai sillä uhkaaminen laillisten eli siis 
vallassa olevien poliittisten auktori
teettien taholta väkivaltaisten mielen
osoitusten, kapinan tai vallankumouk
sen torjumiseksi samoin kuin tällaiset 
toimenpiteet viranomaisten itsensä ta
holta. 

Nämä esimerkit kolmen tunnetun 
kansainvälisen politiikan ja strategian 
tutkijan käsity,ksistä riittänevät anta
maan kuvan siitä, mitä Civil Vio
lence'lla, yhteiskunnallisella väkivallal
la, tarkoitetaan siitä nykyisin käydys
sä ,keskustelussa. Kuten niistä ilmenee, 
etenkin Hedley Bullin asteikko on 
niin laaja, että melkoinen joukko vii
me vuosikymmeninä sattuneista ta
vallisina sotina pidetyistä konflikteis
takin ,lmuluisi Bullin mukaan yhteis
kunnallisen väkivallan kategoriaan. 
Rajan veto on kuitenkin niin vaikeaa, 
että sitä on turhaa yrittääkään yksi
tyistapausten lwhdalla. Käytännössä 
merkittävimmät tekijät ovat väkival
taan turvautumisen syyt, väkivaltai
suuden muodot ja tavoitteet, joihin 
niillä pyritään. Huntingtonin, Duche
nen ja Bullin samoin kuin monien 
muidenkin tutkijoiden yhteiskunnalli
sen väkivallan käsitteen tulkintaa kos
kevat erimielisyydet kuvastavat vain 
sitä epämääräisyyttä ja edes joltisella-

kin varmuudella todettavissa olevien 
tosiasioiden puutetta, joka on ominais
ta näiden ilmiöiden tutkimiselle. 

Lukuisat viime vuosien aikana ta
pahtuneista väkivaltaisuuksista ovat 
kyllä määriteltävissä 'yhteiskunnalli
seksi väkivallaksi ahtaampienkin as
teikkojen mukaan kuin se, jonka pro
fessori Bull on omaksunut. Niitä ovat 
esimerkiksi Palestiinan arabisissien 
suorittamat lentokonekaappaukset, sil
lä sissit ovat pyrkineet niiden avulla 
kiinnittämään maailman huomion tais
teluunsa Israelin valtiota vastaan, pai
nostamaan Israelin kanssa taloudelli
sessa tai muunlaisessa yhteistoimin
nassa olevia länsimaisia yrityksiä, 
hankkimaan varoja toimintansa ra
hoittamiseksi tai painostamaan tiet
tyjä hallituksia vapauttamaan niiden 
alueella pidätettyinä olevia sissejä tai 
näiden avustajia. Kun kysymyksessä 
ovat tietyt poliittiset vaikuttimet ja 
päämäärät, arahisissien lentokone
kaappaukset on professori Huntingto
ninkin varsin ahtaan määritelmän mu
kaan ilman muuta luettava kuuluviksi 
yhteiskunnallisen väkivallan piiriin. Sa
ma koskee niitä terroritekoja, joita 
sissit ovat suorittaneet Länsi-Euroo
passa sekä Lähi-idän arabimaissa. Yh
dysvalloista Kuubaan pyrkivien henki
löiden suorittamat lentokonekaappauk
set ovat sensijaan yksityisiä mielen
osoituksia eivätkä kuulu yhteiskun
nallisen väkivallan piiriin. 

Ylioppilaslevottomuudet ovat he
rättäneet suurta huomiota etenkin Pa
riisissa v. 1968 sattuneiden mellakoi
den jälkeen. Vaikka kai,kkialla teollis
tuneessa maailmassa - kommunisti
maissa tosin toistaiseksi vielä varsin 
lievässä muodossa - ilmennyt nuori
son "kapinallisuus" heijastuukin osal
taan lukuisten maiden ylioppilaiden 
väkivaltaisessa käyttäytymisessä, yli-

oppilaslevottomuuksia ei voida yleen
sä pitää sen enempää pel,kästään tä
män kapinallisuuden pu11kautumisena 
kuin varsinaisena yhteiskunnallisena 
väkivaltanakaan. ,Esimerkiksi Pariisis
sa v. 1968 sattuneet ylioppilaslevotto
muudet johtuivat ilmeisesti lähinnä 
ti-etyistä ylioppilaita huolestuttaneista 
tai ärsyttäneistä ja heitä itseään kos
kevista konkreettisista epäkohdista -
opiskelujärjestelyjen vanhanaikaisuus, 
suhteettomat vaatimukset sekä työ
paikkojen saannin vaikeus valmistu
misen jälkeen - eikä mistään poliitti
sista tai yhteiskunnallisista pyrkimyk
sistä. Yhdysvalloissa sattuneet ylioppi
laslevottomuudet on sensijaan hyvin 
suuressa määrin luettava yhteiskun
nalliseen väkivaltaan kuuluviksi, sillä 
ylioppilaat pyrkivät niiden ,avuna mm. 
pakottamaan hallituksen lopettamaan 
Vietnamin sodan. Yl'ioppilaat ovat saa
vuttaneet jonkinverran menestystä täl
lä toiminnallaan, sillä hallitus päätti 
osaksi senvuoksi luopua yleisestä ase
velvollisuudesta ja siirtyä täydelliseen 
palkka-armeijaan. Japanin ylioppilailla 
on ollut vielä suuremmassa määrin 
poliittiset vaikuttimet mellakoinneis
saan, sillä he pyrkivät mm. painosta
maan Japanin hallitusta luopumaan 
sotHaallisesta yhteistyöstä Yhdysval
tain kanssa. Japanilaisten ylioppilai
den mellakointi on ollut hyvin väki
valtaista luonteeltaan. 

Rotujen tasa-arvoisuuden saavutta
miseksi käydyssä taistelussa on myös 
hyvin usein ja hyvin laajassa mi
tassa turvauduttu yhteiskunnalliseen 
väkivaltaan. Eräät Yhdysvaltain nee
keriväestön keskuudessa syntyneet jär
jestöt kuten Mustat Pantterit ovat ju
listaneet pyrkivänsä neekeriväestön 
aseman parantamiseen tähtääviin muu
toksiin nimenomaan väkivaltaisin kei
noin. Nämä järjestöt ovat myös nou-
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daittaneet käytännössä tätä periaatet
taan. Valkoihoisten ylivaltaa vastaan 
taistelevat mustaihoiset · ovat turvautu
neet myös Etelä-Afrikassa ja Rhode
siassa väkivaltaan, vaikka he muutoin 
ovat pyrkineet päämääräänsä rauhan
omaisilla keinoilla. Portugalin siirto
maissa mustaihoisten siirtomaavaltaa 
vastaan käymän taistelun voidaan ai
nakin professori Bullin määritelmän 
mwkaan katsoa kuuluvan yhteiskun
nallisen väkivallan piiriin, vaikka se 
alkaneekin olla rajatapaus. Sudanin 
hallituksen ja Etelä-Sudanin kapinal
listen välinen sovintoratkaisuun päät
tynyt sisällissota sekä Eritreassa kei
sari Haile Selassien hallintoa vastaan 
yhä edelleen käynnissä oleva kapina
liike kuuluvat myös samaan ikaitego
riaan. Itseasiassa myös Pohjois-Irlan
nin levottomuudet v,oidaan määritellä 
yhteiskunnalliseksi väkivallaksi. Irlan
nin tasavaltalainen armeija sekä sitä 
tukevat Ulsterin katoliset käyvät ms
terin protestanttista väestöä sekä Eng
lannin hallituksen otettua Ulsterin 
suoraan hallintoonsa myös ,Englannin 
hallitusta vastaan taistelua poliittisten 
kansalaisoikeuksiensa sekä nimen
omaan IRA:n ollessa kysymyksessä 
myös Ulsterin Irlannin tasavaltaan 
liittämisen puolesta. Protestanttien ja 
katolisten väliset uskonnolliset vasta
kohdat ovat omiaan kärjistämään Uls
terin poliittisia erimielisyyksiä. Po
liittinen separatismi on myös baskien 
Espanjan hallitusta vastaan yhteiskun
nalliseen väkivaltaan turvautumalla 
käymän taistelun tavoitteena. 

Yhteiskunnallisella väkivaHalla po
liittisiin tavoitteisiinsa pyrkivät ryh
mät tai organisaatiot ovat hyvin usein 
käyttäneet aseenaan terl"orismia. Tä
mä on ollut varsinkin ns. kaupunki
sissien ase. Terrorismia ja latinalaisen 
Amerikan kaupunkisissien toimintaa 
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tutkinut Robert Moss määrittelee 
IISS:n julkaisuihin kuuluvassa turtiki
muksessa "Kaupunikisissien sodan
käynti" (Urban Guerilla Warfare, 
Adelphi Parers N:o 79) terrorismin 
poliittisena aseena "pelottelun syste
maattiseksi käyttämiseksi poliittisten 
päämäärien saavuttamiseksi." Tähän 
on turvauduttu kaUJtta ailkojen. Ver
rattain uusi esimerkki terrorismin me
nestyksellisestä käytöstä tässä tarkoi
tuksessa on kenraali Grivasin Kyprok
sella vuosina 1955-59 EOK.A-järjestön
sä avuna englantilaisia sekä näitä tu
keneita turkkilaisia - samoinkuin 
myös kreikkalaisia - vastaan käymä 
terrorikampanja. Tällä kampanjalla 
pyrittiin saattamaan Kyproksen kreik
kalaisten itsenäisyystaistelu koko maa
ilJlllan ,tietoon, hankkimaan sille tukea 
ulkopuolelta sekä saamaan itse Eng
lannissa aikaan Kypro'ksen kysymystä 
koskeva poliittinen keskustelu. Ken
raali - tai silloinen eversti - Griva
sin Ateenassa ennen tätä kampanjaa 
laatimassa "alustavassa yleissuunnitel
massa" , määriteltiin kampanjan po
liittiiset tavoitteet seuraavasti: "Brit
tejä täytyy häiritä ja ahdistaa jaitku
vasti, kunnes YK:n harjoittama kan
sainvälinen diplomatia pakottaa hei
dät ,tutkimaan Kyproksen ongelmaa ja 
ratkaisemaan sen Kyproksen väestön 
sekä koko kreikkalaisen kansakunnan 
toivomusten mulmisella tavalla." Vaik
ka tähän kampanjaan sisälltyi sellai
siakin Englannissa suurta inhoa herät
täneitä terroritekoja kuten erään eng
lantilai:sen kersantin pahaa-aavistamat
toman vaimon murhaaminen ampu
malla häntä selkään, Grivas saavuitti 
sen avulla poliittiset tavoitteensa Eng
lannin hallituksen suostuessa luqpu
maan Kyproksesta ja myöntämään 
saarelle itsenäisyyden. 

Terroritoiminta oli osoittautunut te-

hokkaaksi poliittiseksi ase~i jo tätä 
ennen Palestiinassa, jossa i,sraeltlaiset 
terrorijärjestöjen Irgun Zwai Leumin 
ja Sternin toiminta - mm. !kreivi Fol
ke Bernadotte menetti YK:n välittä
jänä toimiessaan henkensä terroris
tien uhrina - vaikutti melkoisessa 
määrin Englannin hallit~sen päätök
seen luopua Palestiinan mandaatista. 
Tämä teki mahdolliseksi Israelin ju
listamisen itsenäiseksi. Yleensä on 
kuitenkin todettava, että terrorismi 
sinänsä ei ole aina osoittautunut te
hokkaaksi välineeksi poliittisten pää
määrien ajamisessa. Hyvän esimerkin 
siitä tarjoaa ns. kaupunkisissien toi
minta Etelä-Amerikan maissa selkä hei
dän saavuttamansa tulokset. Kaupun
kisissien ,kohdalla on tässä yhteydessä 
todettava, että edellämainittu Robert 
Mioss pitää sitä täysin epMoogisena ja 
asiallisesti harhaanjohtavana. Clause
witzin ajoista lähtien on todettu, että 
sissisotaa voidaan käydä vain siellä, 
missä sissit voivat liikkua vapaasti 
maa.seudulla ja perustaa tuki!kohtia 
vaikeakulkuiseen maastoon. Kuten Fi
del Castro on sanonut, '1k:aupunki on 
vallankumouksellisten ja heidän voi
mavarojensa hautausmaa." Mao Tse
tungin vallankUJmoustaktiikka perus
tuu myös samanlaisiin käsityksiin. 

Seuraavassa käytetään tästä huoli
matta jo ylksin lyhyyden vuolksi ter
miä kaupunki:sissit Etelä-Amerikassa 
sekä myös muualla ilmenevää vastaa
vanlaista yhteiskunnallista väkivaltaa 
käsiteltäessä. Tällaiset mm. Etelä
Ameriikassa, Länsi-Bengalissa ja Cey
lonilla viime vuosina toimineet itai 
yhä edelleen toimintaansa jabkavait 
"kaupunkisissit" ja terroristit käyvät 
häirintä- ja kulutustaistelua vallassa
olevien hallitusten ylivoimaisia kon
ventionaalisia roimia vastaan. Heidän 
perustavoitteinaan ei ole tiettyjen aau-

eiden saanti valvontaansa, vaan väes
tön mielialoihin vaikuttarpinen sekä 
väestön voittaminen puolelleen. He 
ovat Mossin mielestä lähinnä poliitti
sia partisaaneja, joiden menestys ei 
riipu niinkään taistelukentän tapahtu
mista kuin heidän kyvyistään tehdä 
tunnetuksi sanomansa, kuluttaa jär
j,estäytyneen yhteiskunnan voimien 
moraalia sekä saada aikaan yleinen 
romahdusmieliala. Brasilialainen sissi
johtaja Carlos MarigheHa, joka me
netti vuoden 1969 lopulla henkensä 
poliisin Sao Paulossa järjestämässä 
väijytyksessä, määritteli lkaupunlkisis
sien vallankumousstrategian sisseJa 
val"ten kirjoiUiamassaan toimintaoh
jeessa "Kaupunkisissien pienoiskäsi
kirja" seuraavasti: "Poliittinen kriisi 
täytyy muuttaa asee11iseksi monflirktik
si suorittamalla väkivaltaisia toimen
piteitä, jotka pakottavat vallanpitäjäit 
muuttamaan maan poliitUsen tilan
teen sotatilanteeksi. Tämä vieroittaa 
heistä massat, jotka siitä lähtien tule
vat kapinoimaan armeijaa ja poliisia 
vastaan selkä syyttämään tällä ta
v,oin valil.anpitäjiä vamtsevasta asian
til.asta." Tällä tavoin pyritään siis saa
maan aikaan sisällissota vallitsevien 
olojen muuttamiseksi. 

Marighellan kaavaa on kokeHtu 
useimmissa latinalaisen Amerikan 
maissa. Sissit aloittivat toimintansa 
maaseudu!ll.a, mutta siirtyivät siitten 
kaupunikeihin mm. Brasiliassa, Argen
tiinassa., Boliviassa - jossa Che Gue
vara menetti henkensä halli:twksen 
joukkojen käsissä yrittäessään nostaa 
maan ta1onpoikaisväestön kapinaan 
halHtusta vastaan - Venezuelassa ja 
Eolumbiassa, kun toiminta maaseudul
la osoittautui sekä tuloksettomaksi 
että l'iian vaaralliseksi. Sissien toi
minta on jakaantunut seuraaviin nel
jään pääJkategoriaan: 1) .A:seellinen 
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propaganda, 2) poliittiset kidnappauk
set, 3) mellakoiden ja lakkojen tUJke
minen sekä 4) turvallisuusjotlikkojen 
soluttaminen. Aseellisella propagandal
la eli järjestämällä aseellisia toimen
piteiltä turvallisuusjoukkoja ym. hal
li,tuksen elimiä vastaan pyritään osoit
tamaan väestölle, että hallitus ei ky
kene pitämään puoliaan sissejä vas
taan. Poliittisia kidnappauksia on jär
jestetty julkisuuden saamiseksi, poliit
tisten vankien vapauttamiseksi tai 
muiden myönnytysten ktristämiseksi 
sekä ristirutojen ja erimielisyyden ai
heuttamiseksi hallituksen ja sitä tu
kevien piirien keskuudessa. Tämä <toi
mintatapa on osoittautunut usein hy
vin menestykselliseksi. Erimerkiksi 
Uruguayn haHiitus oli eroamaisillaan 
elokuussa 1970 sattuneen kidnappaus
aallon aikana sisäi:sten erimielisyyk
sien vuoksi. Hallituksen erolta väJI
tyttiin vain senvuoksi, että poliisin 
onnistui saada käsiinsä useita Tupa
marosissien johtajia. Uruguayn halli
tuksen sisäiset erimielisyydet ovat hy
vin käsitettävissä, sillä kieltäytyminen 
suostumasta kidnappaajien vaatimuk
siin on hyvin usein johtanut vankien 
mUJrhaamiseen. Näin ikävi Guatema
lassa Saksan föttotasavallan suurlähet
tiläälle kreivi von Spretille. Myönty
minen taas aiheuttaa vain yhä kor
keampia vaatimuksta. Suos,tuttuaan 
vapauttamaan kaapatun Yhdysvaltain 
suurlähettilään lunnaina 15 poliittista 
vankia Brasilian hallituksen oli seu
raavalla kerralla vapautettava 70 . van
kia Sveitsin suurlähettilään hengen pe
lastamiseksi. Toisaruta Turkin hallitus 
ei ole !kertaakaan ,taipunut Turkissa 
vaikuttavan jyrkästi vasemmistoilaisen 
vaHankumousjärjestön 'Turkin kan
san vapautusaTmeijan" vaatimuiksiin. 

Vaikka tämä asenne on johtanut usei
den kaapattujen henkilöiden hengen-
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menetykseen, kaappausten kokonais
määrä on ehkä juuri siitä johtuen 
verrattain vähäinen. 

Tässä yhteydessä voitanee mainita 
että Vietkong käytti Etelä-Vietnamiss~ 
terroria hyväkseen suuressa mittakaa
vassa Saigonin hallitusta vastaan käy
mässään taistelussa. Menetelminä ovat 
olleet hallituksen virkamiehille sekä 
muille hallituksen kannattajille osoite
tut varoitukset, kidnappaukset ja mur
hat. Amerikkalaiset arvioivat, että 
Vietkong suoritti vuosina 1966-1969 
kaikkiaan 18031 tällaista poliittista 
murhaa. Vastaavana aikana kidnapat
tiin yhteensä 25907 henkilöä joko 
asianomaisten taivuttamiseksi käänty
mään kommunismiin tai muita tar
koituksia varten. 

Etelä-Amerikan kaupunkisissien me
nestys on ollut hyvin vähäinen, eivät
kä muutkaan vastaavanlaiset järjestöt 
ole voineet kerskua aikaansaannoksil
laan. Vain Uruguayn jo edellä maini
tuma Tupamaros-sisseillä oli aluksi 
me~9inen menestys, joten heidän tar
kempi esittelynsä lienee paikallaan. 
Sana Tupamaro johtuu alunperin in
kojen hallitsijaperheen viimeisen jä
senen Tupac Amarun nimestä, jonka 
espanjalaiset teloittivat Perussa v. 
1571. Muuan perulainen mestitsi, joka 
noin 200 vuotta myöhemmin yritti 
nostaa alkuasukkaat kapinaan espan
jalaisia vastaan, omaksui nimen Tupac 
Almaru II. Yritys epäonnistui ja tupa
maros-nimestä tuli 1800-luvun alussa 
Uruguayn syrjäseuduilla asuvien ka
pinallisten ainesten pilkkanimi. Nykyi
set tupamarot pyrkivät saamaan kau
punkiterrorismin avulla aikaan saman 
minkä Fidel Castro saavutti sissisodan 
avulla eli kumoamaan voimassa ole
van poliittisen järjestelmän väkivallan 
avulla. Tupamarojen virallinen nimi 
on "Kansallisen vapautuksen liike." 

Useimmat johtajat kuuluvat älymys
töön. Heidän vaikuttiminaan ovat jyrk
kä nationalismi ja usko vallankumouk
seilisen sekä nimenomaan marxilaisen 
yhteiskunnan tehokkuuteen. Liike on 
saanut viime vuosina kannattajia kai
kista yhteiskuntakerroksista, mutta 
sen jäsenmäärä on jatkuvasti ollut 
hyvin pieni - ehkä tarkoituksella -
eli arviolta vain noin 500 henkilöä. 
Järjestön toiminnan tehokikuus sekä 
sen aikaisemmat silmiinpistävät me
nestykset johtuivat lähinnä siitä, että 
tupamaroilla on ollut jäseniä myös 
haHintokoneistossa ja turvallisuusjou
koissa. Liike on pyrkinyt Castron esi
merkin ja Che Guevaran filosofian 
mukaisesti luomaan vallankumouksel
lisen tilanteen jatkuvan ja hellittämät
tömän väkivaltakampanjan avu'.lla. 

Uruguayn taloudellisen tilanteen huo
noneminen on viime vuosina aiheut
tanut tyytymättömyyttä hallitusta koh
taan. Tupamarot eivät tästä huolimat
ta päässeet yhtään eteenpäin pyrki
myksissään. Hallituksen vastatoimen
piteet ovat päinvastoin johtaneet sii
hen, että järjestö näyttää nykyisin 
olevan jokseenkin lamassa ja vain 
varjo entisestään saavutustensa puo
lesta. 

Yhteiskunnallisen väkivallan syiden 
etsiminen on osoittautunut hyvin vai
keaksi tehtäväksi. Tutkijat ovat esit
täneet siitä hyvinkin suuresti toisis
taan poikkeavia ikäsityksiä, eikä siitä 
ole olemassa minkäänlaista yleisesti 
hyväksyttyä teoriaa. Väkivallan syitä 
koskevien teorioiden Iukuisuudesta 
huolimatta tutkijat ovat lkuitenkin 
joissakin suhteissa huomattavan yksi
mielisiä. Seuraavassa esitetään joita
kin tällaisia yleisimmin hyväksyttyjä 
sekä uskottavimmilta tuntuvia selityk
siä nykyaikana ilmenevän yhteiskun
nallisen väkivallan syistä. 

Aluksi joitakin yleisiä näkökohtia: 
Ainakin suuren yleisön keskuudessa 
tuntuu vallitsevan käsitys, •että n}'lky
aika on poikkeuksellisen väkivaltai
nen. Eräät tilastot tuntuvat tukevan 
tätä käsitystä. Harry Eckstein toteaa 
teoksessaan "Intemal War", että New 
York Times mainitsi vuosina 194o-
1959 kai1tltiaan 1200 sisällissotaa. Ro
ber,t MoNamara kertoi Montreali:s&a 
v. 1966 pitämässään puheessa, että 
vuosina 1958-1966 sattui kaikkiaan 
164 "kansainvälisesti merkittävää rau
hanrikkomusta", joista kuitenkin vain 
15 oli valtioiden välisiä konflikteja. 
Monet tutkijat ovat kuitenkin sitä 
mieltä, ettei nykyaikaa voi näistä lu
vuista huolimatta pitää historiallisessa 
perspektiivissä poikkeuksellisen rau
hattomana ja väkivaltaisena. Jos ny
kyaikaa verrataan esimerkiksi Euroo
passa keskiajalla vallinneisiin oloihin 
tämä pitää varmasti paikkansa. Olot 
olivat kuitenkin vielä myöhemminkin 
niin rauhattomat suurimmassa osassa 
maailmaa, että niitä voidaan hyvin 
verrata nykyaikaan. Sitäpaitsi kaikki 
maailman syrjäseuduillakin sattuvat 
pienetkin levottomuudet tulevat nyky
ajan tiedotusvälineiden ansiosta niin 
nopeasti yleiseen tietoisuuteen, että 
nykymaailma voi siksi tuntua rauhat
tomammalta ja väkivaltaisemmalta 
kuin asianlaita on todella tilannetta 
pitemmällä tähtäyksellä tarkasteltaes
sa. Nykyaika eroaa kuitenkin profes
sori Bullin mielestä siinä suhteessa 
aikaisemmista, että 1960-luvun alku
vuosista lähtien on syntynyt entistä 
enemmän poliittista väkivaltaa suosit
televia oppeja ja ideologioita. 

Nykyajan väkivaltaa käsiteltäessä on 
usein esitetty ajatus, että se on yhtei
sestä keskuksesta johdettua ja globaa
lisesti lietsottua tiettyjä yhteisiä tar
koituksia palvelemaa.n. Tällaisena mah-
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dollisena keskuksena on mainittu Kii
na tai yleensäkin kommunistisen ideo
logian keskukset. Tutkijat torjuvat 
kuitenkin ehdottomasti tällaiset olet
tamukset, ja tähän on helppo yhtyä. 
Thteiskunnallista väkivaltaa ilmenee 
nykyisin niin monenlaisissa ympäris
töissä, että on vaikea edes kuvitella, 
että se voitaisiin saada aikaan samas
ta keskuksesta. Väkivaltaisuuden syyt 
ovat myös monessa tapauksessa sel
laiset, ettei sen aikaansaamiseksi tar
vita ulkopuolista kiihotusta. Väkival
taisuus on kuitenkin "tarttuvaa" eli 
ts. saattaa levitä esimerkistä, ja 
tämä voi olla yksi selitys sen laajaan 
ilmenemiseen. Eräät tutkijat kuten 
Berliinin Freie Universität'n valtio
opin professori Wolf-Dieter Narr pai
nottavat, että joukkotiedotusvälineillä 
on tässä yhteydessä suuri merkitys. 
Joukkotiedotusvälineet sinänsä eivät 
tosin voi professori Narrin mielestä 
synnyttää yhteiskunnallista tapahtu
mista tai vaikuttaa siihen suurem
massa määrin. Joukkotiedotuksen laa
dulla tai sen puutteella voi kuitenkin 
olla hyvin laajakantoisia vaikutuksia 
tietyssä sosiaalisessa ja poliittisessa 
ympäristössä. Joukkotiedotusvälineet 
levittävät myös tietoja erilaisista me
nettelytavoista ja voivat tällä tavoin 
vaikuttaa väkivaltaisuuden 1leviämi
seen, jos edellytykset sen puhkeami
seen ovat muutoin olemassa. 

Useimmat tutkijat hyväksyvät ny
kyisin yhteiskunnallisen väkivallan pe
rimmäisiä syitä etsittäessä Ted Ro
bert Gurr'n v. 1970 julkaisemassaan 
tutkimuksessa "Miksi ihmiset kapinoi
vat" esittämän käsityksen, että niiden 
syynä on useimmissa tapauksissa ta
voitteiden Ja kykyjen välisen epäsuh
taisuuden aiheuttama tyytymättömyys. 
Tä:mä synnyttää turhautumisen tun
teen, joka on omiaan luomaan väki-
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valtaista mielialaa, jollei tavoitteiden 
ja kykyjen välistä aukkoa kyetä muil
la keinoilla täyttämään. Tämä teoreet
tinen yhteiskunnallisen väkivallan syi
tä koskeva peruskatsomus tuntuu 
myös pitävän paikkansa, sillä yhteis
kunnallinen väkivalta näyttää nykyi
sin liittyvän etupäässä sosiaalisesta 
muutoksesta johtuviin seurauksiin tai 
muutoksen riittämättömyyteen. Tätä 
käsitystä on omiaan tukemaan myös 
se, että väkivaltaan turvautuvat ai
nekset eivät muodosta pienimmässä
kään määrässä yhtenäistä ryhmää. 
Oikeisto ja vasemmisto, uskonnolliset 
ryhmäkunnat ja ateistit sekä yleensä
kin kaikki yhteiskuntaluokat näyttä
vät olevan varallisuus-, kulttuuri- ja 
arvoeroista huolimatta taipuvaisia vä
kivaltaan, jos näiden ryhmien tavoit
teiden saavuttaminen muilla keinoilla 
ei tunnu olevan mahdollista. Tässä 
suhteessa nykyaika ei näytä poikkea
van millään tavoin aikaisemmista ai
kakausista. 

Teoriassa on pohdittu runsaasti 
myö& kysymystä siitä, onko väkivalta 
kehitykseen oleellisesti kuuluva piirre 
tai suorastaan sen edellytys. Esimer
kiksi nykypäivän uusvasemmisto näyt
tää olevan ilman muuta tällä kannalla. 
Myös monet tutkijat yhtyvät tähän 
käsitykseen. Esimerkiksi professori 
Huntington toteaa, että "rauhanomai
sen muutoksen" ajatus tai "kehitys 
i'lman väkivaltaa" on melkein epärea
listista kuvittelua. VäJkivaltaa saattaa 
olla ilman kehitystä, mutta kehitystä 
ei ole tosiasiallisesti tapahtunut kos
kaan ilman väkivaltaa. Sosiaalinen ja 
taloudellinen ,kehitys sekä olojen mo
dernisointi lisää tavoitteiden ja kyky
jen sekä mahdollisuuksien välistä 
eroa ja on täten omiaan lisäämään 
yhteiskunnallisen väkivallan todennä
köisyyttä. 

Vaikka professori Huntingtonin kä
.1ltyksen ehdottoman paikkansapitä
vyyden todistaminen onkin vaikeaa, 
kolremus tuntuu antavan sille tukea. 

Tyytymättömyys on aina ollut virike 
väkivaltaan, johtuipa se mistä syystä 
tahansa. Monesta eri syystä etenkin 
nuorison keskuudessa ilmenevä tyyty
mättömyys ja turhautumisen tunne 
saattaa hyvinkin olla pääsyy siihen 
väkivaltaisuuteen, jota nuoriso on 
osoittanut rikkaimmissa - sekä ni
menomaan juuri rikkaimmissa - sa
moin kuin köyhissäkin maissa. Kom
munistien hallibsemissa maissa yhteis
kunnallista väkivaltaa on esiintynyt 
massojen taholta varsin vähäisessä 
määrin sellaisia suurisuuntaisia pur
kauksia kuin Unkarin vuoden 1956 
kansannousu lukuunottamatta. Tämä 
ei ole kuitenkaan johtunut siitä, ettei
kö siihen olisi niissäkin oMut saman
laisia viri~eitä kuin länsimaissakin, 
vaan kovemmasta yhteiskunnallisesta 
kurista sekä järjestelmän viranomai
sille tarjoamista kurinpitomahdolli
suuksista. Väkivaltaa on harjoitettu 
niissä voimassaolevan järjestelmän ta
holta, mikä sekin on edellä luokiteltu 
yhteiskunnalliseksi väkivallaksi. Var
sinkin vasemmistolaisesti asennoitu
neen nuorison taholta usein esitetyt 
väitteet, että kapita:lististen maiden 
armeija, poliisi ja muukin virkako
neisto edustavat v,altion imperialismin 
perustana olevaa "ra:kenteellista vältic 
valtaa", on jo asiamsestikin virheelLi
nen väite. Valtio on aina perustunut 
vallan monopoliin, jota kaikki voimak
kaat hallitukset ovat häikäilemättä 
käyttäneet hyväkseen, olipa niiden po
liittinen väri mikä tahansa. Väkival
lan näennäinen - ja kiistämättä osit
tain myös todellinen - lisääntyminen 
nykyaikana on johtunut siitä, että 
nykyisin on olemassa yhä enemmän 

sellaisia valtioita, joiden olemassaolo 
perustuu legaliteetin sijasta väkival
taan. 

Kuten edellä on jo todettu, nyky
ajan yhteiskunnallisen väkivallan syis
tä ei voida antaa mitään yksikäsitteis
tä selitystä; sen syyt ovat liian moni
naiset. Asiaa melkoisesti yksinlkertais
tamalla voidaan ehkä sanoa nykyisen 
yhteiskunnallisen väJkivallan sekä eten
kin sen laajuuden johtuvan siitä, 
että väkivalta on hyvin lukuisten ja 
toisistaan suurestikin eroavien ry,h
mien keskuudessa todettu joko ai· 
noaksi tai ainakin tehokkailmmaksi 
keinoksi niiden tavoittelemien poliit
tisten, yhteiskunnallisten ym. päämää
rien saavuttamiseksi. Tarkoituksen
muikaisuusnäkökohdat ovat siis rat
kaisevia eikä vain väkivallalla leikitte
leminen, vaikka sitäkin kyllä esiintyy 
melkoisessa määräiSsä. 

Lopuksi käsilteltäköön kysymystä yh
teiskunnallisen väkivallan vaikutukses
ta kansainväliseen turvallisuuteen. Yk· 
siselitteisten vastausten antaminen tä
hänkin kysymykseen on mahdotonta, 
joten seuraavassa :riajoitutaan vain 
eräiden tutkijoiden mielipiteiden esit
telemiseen sekä !käytännön ·kokemuk
sista tehtävissä oleviin päätelmiilil. 

Yhteiskunnallisen väkivallan kan
sainvälisistä vaikutuksista on olemassa 
kaksi päämielipidesuuntaa. Ensimmäi
sen mukaan se vaikuttaa kansainväli
seen voimatasapainoon, koska yhteis
kunnalliseen väkivaltaan !kuuluvat ta
pahtumat liittyvät kaikki samaan yh
tenäiseen kansainväliseen sisällisso
taan. Toisen koulukunnan mukaan täl
lainen globaalinen taistelu, joka te
kee jokaisen sisäisen tapahtuman 
myös kansainvälisesti merkittäväksi, 
on pelkkä myytti. Yhteiskunnamsten 
konfliktien syyt ja vaikutus ovat olen
naisesti paikallisia. Yhteiskunnallises-
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ta väkivallasta sekä sen kansainväli
sestä vaikutuksesta <Stresassa luennoi- . 
nut ranskalainen tutkija Pierre Hass
ner otti tähän kysymykseen kolman
nen ja empiirisirnmän kannan. Näissä 
kahdessa edellisessä teoriassa paino
tetut tekijät, globaalinen ja paikal'li
nen, kansallinen ja ideologinen, mate
riaalinen ja psykologinen, liittyvät hä
nen mielestään yhteen aina tapauk
sesta riippuen. Käytännön esimerkit 
tuntuvat vahvistavan tämän Hassnerin 
käsityksen paikkansapitävyyden. 

Yhteiskunnallisen väkivallan kan
sainvälisistä vaikutuksista potentiaali
sesti vaarallisin eli sellainen ti'lanne, 
että supervallat Yhdysvallat ja Neu
vostoliitto tukisivat kumpikin omaa 
puoltaan tällaisessa jossakin maassa 
- tai Joissakin maissa - käydyissä 
taisteluissa voidaan jättää pois las
kuista. Kumpikin niistä tietää aivan 
liian hyvin, ettei niillä ole varaa kie
toutua sefäkauksiin, joissa ne voisivat 
joutua aseelliseen yhteenottoon keske
nään. Jordanian tapahtumat syyskuus
sa v. 1970 ovat tästä hyvä esimerklki. 
Kun kuningas Hussein ryhtyi asevoi
min nujertamaan maahansa pesiyty
neitä arabisissejä, Syyrian hallitus lä
hetti vakinaiseen armeijaansa kuulu
via panssarijoukkoja sissien avuksi. 
Selkkaus uhkasi tämänjohdosta laaje
ta suorastaan supervalitojen yhteen
otoksi, sillä Yhdysvallat tuki Hussei
nia ja Neuvostoliitto Syyriaa sekä 
siten välillisesti myös Jordanian ara
bisisseJä. Yhdysvaltain hallituksen teh
tyä venäläisme selväksi, että se on 
valmis auttamaan Husseinia syyria
laisten karurnittamiseksi Jordaniasta, 
neuvostohalli!tus ryhtyi nopeasti tai
vuttelemaan Syyrian hallitusta vetä- . 
mään joukkonsa pois Jordanian alu
eelta. Syyrian hallituksen suostuttua 
tähän - sillä oli siihen. sitä suurempi 
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syy, kun jordanialaiset olivat jo ehti
neet tuottaa syyrialaisille huomattavia 
panssarivaunutappioita ja saavutta
neet torjuntavoiton - jo suursodan 
uhkan esille tuonut suurpoliittmen 
kriisi vältettiin. 

Jos jossakin kansainvälisesti tär
keämmässä maassa kuin Jordania ja 
Syyria puhkeaisi vakavia sisäisiä selk
kauksia, sillä saattaisi olla hyvinkin 
laajakantoisia kansainvälisiä seuraa
muksia. Näitä voisi aiheutua jo siitä, 
että ,tällaiset selkkaukset saattavat 
heikentää ao. valtion johdon ulkopo
liittisia toimintamahdol:lisuuksia sekä 
siten vaikuttaa kansainväliseen voima
tasapainoon. Esimerk~i Yhdysvaltain 
kohdalla on esitetty epäilyksiä, että 
rotu- tai ylioppilaslevottomuudet tai 
vaikkapa vain siellä joitakin vuosia 
sitten ilmennyt Weathermen- yms. tu
holaisjärjestöjen toiminta voisi tällä 
tavoin he~kentää sen kykyä toimia 
supervalta-asemansa edellyttämällä ta
valla ulospäin. Samoin on esitetty 
olettamuksia, että Jokin muu syystä 
tai toisesta tärkeä valtio saattaisi jou
tua kaupunkisissien tai muiden sellais
ten järjestöjen toiminnan vuoksi sel
laiseen hajaannustilaan, että kumouk
selliset ainekset kykenisivät ottamaan 
vallan käsiinsä. Tässä yhteydessä on 
syytä mainita, että kommunistit eivät 
ole tämän alan asiantuntijoiden mu
kaan paljoakaan kiinnostuneet tässä 
esityksessä kuvaillusta yhteiskkunnal· 
lisesta väkivallasta. Monet muut aate· 
suunnat ovat siinä suhteessa ajaneet 
heidän ohitseen sekä vasemmalta että 
oikealta. Tutkijat ovat kuitenkin sitä 
mieltä, ettei tämä merkitse suurta· 
kaan vaaraa. Kuten professori Hun
ting,ton on todennut, kaupunkisissit 
voivat helposti terrorisoida kaupunke
ja, mutta vallankumouksen aikaansaa. 
minen on äärimmäisen vaikeaa. Po-

l•mtiaalisesti on kylläkin olemassa hy
vin suuri vaara, sillä nykyaikaiset 
kaupunkiyhdyskunnat ovat erittäin 
haavoittuvia. Kanadan entinen pitkä
nlkainen pääministeri :uester !Pearson 
huomautti kertoessaan Kanadan rans
kalaisten kolmisen vuotta sitten Que
becdssa harjoittamasta terrodkampan
jasta, että tilanne oli erittäin uhkaava. 
Ilallitu~en onnistui kuttenkin etenkin 
pääministeri Trudeaun päättävyyden 
ansiosta nujertaa terroristit. (Uu
simpien tietojen mukaan tämän ter
rorismin varsinaisina harjoittajina oli 
vain pari kolme miestä, joiden toi
mintaa vastaan hallitus mobilisoi par
hairnmil'laan noin 10000 miestä!) Ny
kyisten teollisuusvaltioiden hallituksil
la onkin yleensä niin suuret mate
riaaliset voimavarat käytettävissään, 
ettei kaupunkisisseillä yms. ole niitä 
vastaan minkäänlaisia mahdollisuuk
sia. Toistaiseksi ei ole myöskään nä
kynyt mitään mermkejä siitä, että 
joko jo nyt olisi olemassa <tai että oli
si syntymässä yhtenäinen, useampiin 
maihin levinnyt väkivaltalHke. Mahdol
lisuudet siihen olisivat kyllä olemassa. 
Tällaisen vaaran torjuminen vaatisi 
ao. maiden hallitusten yhteisiä ,toimen-

piteitä liikkeen nujertamiseksi. 

Yhteiskunnallisen väkivallan vaiku
tus kansainväliseen turvallisuuteen on 
siis toistaiseksi supistunut vain suh
teellisen pieniin häiriöihin. Tämä ei 
suinkaan merkitse sitä, etteikö asian
laita voisi olla tulevaisuudessa erilai
nen. Yhden suuren potentiaalisen vaa
ran muodostaa mielialojen 'kehitys itä
blokin maissa. Kun vapaa mielipide
kehitys estetään jatkuvasti valtioval
lan toimesta, seurauksena saattaa olla 
jonakin ajankohtana . väkivaltainen 
purkaus. Teoriat edellyttävät ,tä.Uaista 
ja ,se on jo monta kertaa osoitJtautu
nut käytännössä mahdollriseksi. Jos 
tällaisia yhteiskunnallisen väkivalllan 
purkauksia sattuisi esimerkiksi Varso
van liiton pienemmissä jäsenmaissa, 
niistä aiheutuisi varmasti kansainvä
lisiä seuraulksia ainakin liiton omassa 
piirissä. Vaikka Civil Violance, yhteis
kunnallinen viilkivalta, ei siis ole aina
kaan vielä tähän mennessä osoittautu
nut seMaiseksi vaaraksi !kansainvälisel
le turvallisuudelle kuin miksi se mo
nissa tutkimuksissa on jo ehditty lei
mata, sen potentiaalista vaaral:lisuutta 
ei ole syytä sivuuttaa. 

BETONIA, BETONIELEME'NTIEJÄ 
JA MUITA BETONITUOTTEITA 

RAASEPORIN TIILI OY 
Puh. 911-13 300 
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MEIJERIN 
BAARIT 

Tervetuloa miellyttävään 
ympäristöön hyvän ruuan 
ja nopean palvelun 
pariin 

JOENSUUN YMP. 
OSUUSMEIJERI 

Joensuu: Kanavmanta -
Keskuskuja, 

Lieksa: Toriaukio 

KURKI-HOTELLI 
61850 Kauhajoki As 

puh. 963-21 311 
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Huoneita, edustus
sauna ja uima-allas 

KokouS'kab i n ette ja 

Night Club 

Tanssia 6 iltana 
viikossa. 

MENNÄÄN 

BUSSILLA 

Oy Lindholm 
Unes Ab 

puh. 911 /13 808 

Kauhaioen Saha Oy 
61850 Kauhajoki As 

puh. 963~ 11 733 

Saha 

Talotehtaat 

Liimapuupalkki
tehdas 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Prikaati joutui vuoden 1973 alkupuo
lLskolla ikorkea-arvoisten vieraiden 
tentittäväksi. iKysymyiksessä oli Eng
lannin puolustusministeri lordi C a r
r i n g t o n'in maaliskuun alussa suo
rittama vierailu, jossa isäntänä toimi 
puolustusministeri G e ·s t r i n. Lordi 
Carrington, Sandhurst'in kadettikou
lun !käynyt toisen maailmansodan 
panssariupseeri, on nyikyiseltä sotilas
arvol.taan majuri 

Sissin herkut maistuvat. Vasemmalta 
lordi C a r r i n g t o n, ministeri G e s t
r i n ja prikaatin komentaja, eversti 

Eräsaari. 

Asiantuntevaa vierasta kiinnosti eri
tyisesti asevelvollisten varusmiestem
me palvelusalttius ja tehokkuus ver
rattuna Englannin paJlkka-armeijaan. 
Kel'lo kädessä hän seurasi vahvenne
tun komppanian koukkaUksen etene
mistä ja heittimistön tulenavausno
peuksia. Myös sissiparin toimintaa 
esittävä harjoitus ja sissien piilotuki
kohta erBaisine majoituslaitteineen 
kiinnostivat häntä suuresti. Asiallisen 
kriittinen vieras totesi asevelvolldstem
me olevan yritteliäitä ja taitavia soti
laita, joiden erämiestaitoihin hän oli 
erityisesti ihastunut. 

Priik.aati jatkoi tänäikin 'kesänä pe
rinteisiä kotiseutumarssejaan. Vierai
lun ikohteena oli tällä kertaa Tornio. 
Lauantai-illlan varusmiestanssien ja 
sunnuntain valajuhlallisuuksien lisälksi 
tämänkertaiselle vierailulle antoi eri
koista juhlavuutta Pohjan Prilkaaitin 
Killan pystyttämä Tornion taistelujen 
muistokiven arvokas paljastustilai
suus. Tornioon maihinnousseen ja 
taistelut ratkaisseen Pohjan Prikaatin 
perinnejoukko-0saston Jalkaväkiryik
mentti 11:n silloinen !komentaja evers
ti Wolf H H a 1 s t i paljasti patsaan 
ja luki ,pronssiin valetun tekstin "Poh
janmaan miesten muodostama Jalika
väikirykmentti 11 nousi maihin Röyt
tään 1.10.1944 aloittaen sit.en raskain 
uhTein Lapin sodan pääoperaaition rau
hansopimuksen määräysten toteutta
miseksi". ,Suurtorniolai'set ottivat pri
kaatin todella sydämellisesti vastaan 
ja osallistuivat runsaslukuisasti eri 
juhla tilaisuuksiin. 

Prikaati osallistui 28. 5.-1. 6. !Pudas
järven alueella järjestettyyn Taistelu-
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Tornion taistelujen muistomerkki on 
paljastettu ja luovutettu kaupungille. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Veikko Hanhirova pitämässä vas-

taanottopuhetta. 

koulun johtamisharjoitukseen, jossa 
vaihtelevien tilanteiden puitteissa voi
tiin !kouluttaa vahvennetun komppa
nian ja pataljoonan eri taistelutoimin
toja. 

Pohjois-Suomen Sotilasläänin johta
ma suuri syyssotaharjoitus Puolangan 
seuduilla 1.-5.10. tarjosi prikaatille 
toisen hyvän koulutustilaisuuden. Eri
tyisen tärkeää tä11aisissa harjoituksissa 
on aikaisemmin opitun soveltaminen 
ja yhteistoiminnan harjoi1Jtel.eminen 
usean vuorokauden ajan, mihin jouk
ko-osaston puitteissa ei koulutusmää
rärahojen niukkuuden johdosta ole 
mahdollisuutta. 

Jalikaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

- 15. 6. 71 saapumiserä 
upskok Pek,ka Samuli K u k 1k o 1 a 
kers Erkki Juhani P a a n a n e n 

- 15. 10. 71 saapumiserä 
upskok Urpo Niemelä 
kers Kauko H a n n u 1 a 

- 15. 6. 72 saapumiserä 
upskok Timo Matti H e i k k i ne n 
kers Paavo Oskari Vasa 1 a 

- 16. 10. 72 saapumiserä 
upskok Seppo Markus K u i s m a
ne n 
kers Mikko Juhani P e h k o n e n 

Kauppatalo Hyttinen Kommandiittiyhtiö 
JALASJÄRVI 

Kauhajoki - Kurikka - Parkano - Seinäjoki 
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KAINUUN PRIKAATI 

Kulunut vuosi on ollut Kainuun Pri
kaatissa tiiviin koulutuksen, suurten 
kilpailujen ja huomattavien vierailu
jen sävyttämää. Alkuvuoden huomat
tavin koulutustapahtuma oli Taistelu
koulun johtamisharjoitus maaliskuus
sa sekä Kadettikoulun sissiharjoitus 
huhtikuun alkupuolella. Taistelukou
lun harjoitus pidettiin erittäin raskais
sa maasto- ja sääolosuhteissa. Kai
nuun Prikaatin varusmiehet pystyivät 
taitavien johtajien johtamina taistele
maan hyvin harjoituksen loppuun 
saakka. 

Kadettikoulun sissiharjoituksessa ka
deteista muodostettu sissiosasto sai 
lujan vastuksen Vuosangan ,ampuma
leirin alueelle ryhmittyneestä Kainuun 
Prikaatin sissikomppaniasta. 

Kertausharjoi.tukset ovat myös ol
leet huomattavana lisänä Kainuun Pri
kaatin varusmiesten ja henkilökunnan 
työllistäjinä. 

Pohjois-Suomen 1S0ti1asläänin komen
taja kenraaliluutnantti Mikko S i s t o 
suoritti elokuussa koulutustarkastuk
sen jalkaväkiyksiköissä. Tarkastus 
osoitti, että ja:lik!a'Väen koulutustaso 
pri!kaatissa on hyvä. 

Vuoden suurin koulutustapahtuma 
oli kuitenkin PSS1:n suuri syyssota
harjoitus Puolangan alueella lokakuun 

alkupäivinä. Tässä sotaharjoituksessa 
oli Kainuun Prikaatin Vflrusmiehillä 
ainutlaatuinen tilaisuus nähdä panssa
rivaunuja sekä toimia panssaroitua 
vihollista vastaan. 

Suhdetoiminnan alalla on kulunut 
vuosi ollut erittäin vilkas. Toukokuus
sa lähes jokapäiväiset koululaisvierai
lut värittivät varuskunnan normaalia 
elämää. 

Kesä-heinäkuun vaihteessa Kajaa
nissa pidettyjen '.Kainuun Messujen 
yhteydessä oli Kainuun Prikaatilla oma 
näyttelyosastonsa. Osasto sai suuren 
suosion niin nuorten kuin vanhojen
kin messuvieraiden keskuudessa. Sa
manaikaisesti messujen ,kanssa järjes
tettiin avointen ovien ja omaisten päi
vä Kainuun Prikaatin lk:asarmialueella. 
Messuista huolimatta yleisön mielen
kiinto riitti myös tutustumiseen tä
män päivän varusmiehen koulutuk
seen. 

Kajaanin kaupungin uusi valtuusto 
ja Sonkajärven kunnanvaltuusto suo
rittivat tutustumiskäynnit Hoikankan
kaal:le. Suuri suhdetoiminnallinen ta
pahtuma oli kesäkuun saapumiserän 
alokkaiden tekemä maaikuntamarssi 
Sukevalle, missä alokkaat vannoivat 
sotilasvalan. V1alatilaisuutta ja sen jäl
keen järjestettyjä tilaisuuksia oli seu
raamassa erittäin runsaasti Sukeva.n 
ja sen fähl:kylien asukka~ta. Suhdetoi
minnan piiriin voitaneen lukea myös 
Kainuun Prikaatin pioneerien suoritta
mat lukuisat sillanrakennus- ja rai
vaustehtävät Kainuun alueella. Kuiva 
kesä enteili suhdetoimintaa palokun
tien kanssa. Paltamon suuri metsä
palo veroitti lähes kaiksi viikkoa va
rusmiesten koulutuspäivistä. Sotainva
lidien auttaminen heinätöissä ja pe
runannostossa oli aikaisempien vuo
sien tapaan ohjelmassa. Kuluneena 
vuotena suoritettiin lähes 2000 mies-
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Neuvostoliiton asevoimien yleisesikunnan päällikön ensimmäinen s1Jamen, 
kenraalieversti V Druzhinin tarkastamassa kenraaliluutnantti Mikko Siston 

kanssa KaiPr:n kunniakomppaniaa. 

työpäivää Kainuun sotainvalidien hy
väksi. Korkean tason vierai:lut elo
syySkuussa antoivat oman osansa Pri
kaatin suhdetoiminnassa. Vierailusar
jan aloitti Neuvostoliiton yleisesi.kun
nan päällikön I sijainen kenraalievers
ti V D r u z h i n i n seurueineen. Seu
raava vierailija oli Norjan puolustus
voimain komentaja kenraali Herman 
Zeiner Gun der se n. Vierailusarjan 
päätti Ruotsin jalkaväen tarkastaja 
eversti Sten L j u n g q v i s t. Kai~i 
vieraat seurasivat kiinnostuneina tais
telunäytöstä ja ihastelivat Kainuun 
Prikaatin hyviä majoitus- ja koulutus
olosuhteita. 
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Urheilurintamalla Kainuun Prikaati 
on ollut hyvin esillä. Puolustusvoimain 
hiihtomestaruuskilpailut maaliskuus
sa järjestettiin edellisten vuosien ta
paan mallikkaasti. Kainuun Prikaati 
menestyi kisoissa varsin hyvin. Tulok:
sista mainittakoon ampumahiihdossa 
sarjassa M 35 vääpeli Mauno Luu k
k o se n mestaruus, varusmiesten 15 
krrn:n maastohiihdossa sotamies Esko 
Lähtevä nojan mestaruus ja ali
kersantti J Rissasen kohnas sija, 
varusmiesten 3x10 km:n viestinhiih
don mestaruus, partiohiihdon toinen 
sija sekä yhteistuloksissa kunniakas 
toinen sija Kainuun Rajavartioston 
jälkeen. 

Norjan puolustusvoimain komentaja 
Herman Zeiner Gundersen seurueineen 
tutustui Kainuun Prikaatin koulutuk
seen 28.-29. 8. 1973. 

Puolustusvoimain suunnistusmesta-
ruuskilpailuissa Kainuun Prikaatin 
menestys oli hyvä; mm varusmiesten 
suunnistuksen joukkuekilpailun toinen 
sija osoittaa tämän. 

Vuoden 1973 loppupuolella tapahtui 
priokaatin johdossa useita herrofö-
muutoksia. Esikuntapäällikön eversti-

luutnantti O Y k i - J ä r v i se n teh
tävät siirtyivät everstiluutnantti U~ 
Ra u t a k o u r a 11 e ja I pataljoonan 
komentajan everstiluutnantti E T o 1-
k i n tehtävä,t everstiluutnantti A M i s
s i 11 e. II pataljoonan 'komentajan 
everstiluutnantti M S a 1 o s en paikan 
ottaa vastaan majuri J K a a r n o 1 a 
ja huoltopääHikön majuri V P i h 1-
m a n i n tilalle tulee majuri H Ko r
h on en. 

Jalkaväen <Säätiön plaketti on myön
netty ansiokkaasta palvelUJksesta seu
raaville KaiPr:ssa palvelleille varus
miehille: 

15. 2. -72 saapumiserä 

- vänr Ko 1 e h m a i n e n Matti Ahti 
Sakari Konginkankaalta 

- kers K a t a j a Lauri Vimpelistä 

15. 6. -72 saapumiserä 

- vänr Ahveninen Harri Kalevi 
Leppä virralta 

- kers Kiiskinen Seppo Tapio 
Vieremältä 

15. 10. -72 saapumiserä 

- vänr Haavisto Lauri Tapani 
Helsingistä 

- ikers Heikkinen Heikki Antero 
Riista vedeltä 

~~t1··a;.-f E1 =I U U • I ~ 8.HAUTALA t< 
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PORIN PRIKAATI 

Kulunut kausi ( 1972-1973) on suju
nut Porin Frikaatissa tiiviin palveluk
sen ja varusmiesten <koulutukseen liit
tyvien kokeilujen parissa. 

Aiikaisempien vuosien •tapaan monet 
vierailut ovat värittäneet Huovinrin
teen arkipäivää. Porin Prikaati on 
saanut olla isäntänä monissa korkean
kin tason vierailuissa. Huomattavin 
vieras v. 1972 oli Neuvostoliiton ase
voimien yleisesikuntapäällikkö, Armei
jankenraali V G K u 1 i ko v, joka seu
rueensa kanssa tutustui taisteluam
muntaan ja varuskuntaelämään. Ruot
salainen sotilasläänin komentaja ken-

raaliluutnantti Ove L j u n g vieraili 
priikaatissa 20. 6. 1972. Myös puolustus
ministeri Sulo H o s t i l a seurueineen 
vieraili Porin Prikaatissa 24. 5. 1972. 
Uumajasta teki Länsi•Pohjan Rykmen
tin toveriseura kahden päivän tutus
tumisretken Huovinrinteelle 8.-9. 5. 
1.972. Suomessa olevat eri maiden soti
lasasiamiehet seurasivat kahden päi
vän ajan varusmiesten koulutusta v 
1972 loppupuolella. Maaherra Sylvi 
S i I t a n e n pistäytyi prikaatissa 3. 4. 
1973. Keträä!Jlä 19'73 Porin Prikaati vas
taanotti Varsinais-Suomen ja Satakun
nan reserviläisjärjestöt; mm 6. 5. 1973 
esitettiin n 700 hengelle nykyaikaista 
sotilaskoulutusta taistelunäytöksineen. 
Kevätlukukauden viimeisinä päivinä 
on lähikaupunkien ja -paikka.kuntien 
oppikoulujen ylimpien luokkien pojil
le esitetty varuskuntaa. Näiden lisäik.si 
Porin Prikaati on ollut eri puolilta 
maata saapuvien sotaveteraanien vie
railukohde. Maakuntaan on pidetty yh
teyttä molempina kesinä suoritetuilfa 
vierailuilla. V 1972 heinäkuussa oli 
II/72-saapumiserän valatilaisuus HuH-

Armeijankenraali Viktor Kulikov tarkastaa Porin Prikaatin 
kunniakomppanian. 
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29. 8. 1972 lähtivät viimeiset hevoset Porin Prikaatista. 

tisten kirkossa ja kesällä 1973 vastaa
va tilaisuus Rauman Pyhän Ristin kir
kossa. Kummankin tilaisuuden yhtey
dessä järjestettiin sotilasjuhla, jossa 
esiteltiin varusmiesten ·koulutusta tu
hansiin nousevalle yleisömäärälile. Mo
lempina juhannuksina ovat varusmie
het saaneet kutsua omaisen,sa juhan
nusjuhlille, joilla varusmiehet ovat 
esätäneet ohjelmaa Huovinlammen 
kauniilla ranta-alueella. Varusmiesten 
omaiset ovat olleet myös kutsuvierai
na <kaikissa varusmiesten valajuhlissa. 
Osallistujia on ollut joka kerta 400-
800. 

Sotainvalideja on avustettu entiseen 
tapaan. Lähinnä syksyisin on annettu 
varusmiehiä perunannostoon ja viljan
keruuseen. V 1973 syksyllä järjestet
tiin Porissa suuri paperinkeräys sota
invalidien hyväksi ja osallistuttiin 
vammalalaisen sotainvalidin omakoti
talon rakennustyöhön. 

Prikaati siirtyi moottoroituun aika
kauteen 29.8.1972, jolloin lähtivät vii-

meiset hevoset Huovinrinteeltä. He
vosten tilalle on saatu Terra- ja maa
taloustraktoreita. Ajoneuvojen käytön 
hallitseminen marsseilla ja taisteluolo
suhteissa maastossa ·on ollut tkaikkien 
sotaharjoitusten päälkoulutusaiheita. 

Muiden joukko-osastojen tapaan 
myös Porin Pri<kaatissa koulutettiin 
v 1973 osa ryhmänjohtajista ns luon
nonmenetelmän muikaan suoraan pe
rusyksiköissä. Tulokset kokeilusta ovat 
vielä tarkastelun alaisena. Porin Pri
kaati on vuosien 1972-1973 aikana 
osallistunut lukuisiin sotaharjoitwk
siin. 

Tolllkokuun lopulla 1972 pidettyyn 
Taistelukoulun sotaharjoitukseen otti 
osaa prikaati kokonaisuudessaan. Har
joitus oli samalla sekä "vanhojen" 
loppusota että reserviläisten kertaus
harjoitus. Porin Prikaati oli myös huh
tikuussa 1973 Taistelukoulun harjoi
tusosastona ampumaleirillä, jossa mu
kana olileet reserviläisjohtajat saivat 
erittäin todenmukaista •koulutusta. 
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Mittavin harjoitus oli kuitenkin tou
ko-kesä·kuun vaiheessa 1973 pidetty 
kaksi viikkoa kestänyt LSS1E:n johta
ma Saaristomeren sotaharjoitus. lPorPr 
osallistui harjoituksen toiseen vaihee
seen noin 1400 miehen vahvuudella. 

Edellisten harjoitusten lisäksi IPoriPr 
on ,pitänyt lukuisia omia sotaharjoi
tuksia kotiutuville saapumiserille se
kä taisteluharjoituksia, joissa upseeri
kokelaat ovat voineet näyttää kykynsä 
johtaja tehtävissä. 

Porin Prikaatin varusmiestoimikun
ta on toiminut kiitettävällä ,tavaMa. 
Työn painopiste on ollut varusmiesten 
työhön sijoittamisessa ja erilaisessa 
kerho- ja kurssitoiminnassa. Varus
miehistä valitun työasiamiehen toimin
ta on tullut yhä tärkeämmälksi. Hän 
on vailkuttanut mm siihen, että mo
net työnantajat ovat käyneet varus
kunnassa pitämässä informointitilai
suuksia työhön sijoittuvuus mahdolli
suuksista. 

Kerho- ja ikurssitoiminta on oMut 
erittäin vilkasta. VMTK on mm jär
jestänyt ATK-kursseja sekä eritasoisia 
matematiikan ja englanninkielen kurs
seja. Kerhotoimmnasta mainittakoon 
valokuvaus- ja musiikkikerho. Vuoden 
1973 syksyllä alkoi myös yhteistoi
minta Säkylän-Yläneen kansalaisopis
ton kanssa. 

Urheilussa "[POrilaiset" ovat menes
tyneet hyvin, erityisesti vuonna 1972, 
jolloin saavutettiin prikaatin edustus
urheilun tavoite, voitettiin Presidentti 
Kyösti 'Kallion Malja ja Kenraali Yrjö 
Keinosen Kiertopalkinto. Muista saa
vutuksista mainittakoon partiosuun
nistuksen ja maastojuoksun joUikkue
ki'lpailun voitto 1972 ja maastojuok
sun joukkuekilpailun sekä Varsinais
Suomen viestisuunnistuksen sotilassar
jan voitto 1973. Vuoden 1972 henkilö-
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kohtaisista saavutuksista mainittakoon 
kersantti Heikki I ko 1 a n Olympia
hopea ampumahiihtoviestissä ja luut
nantti Simo K a u k o s e n saavutta
mat puolustusvoimain mestaruudet 
11500 ja 3000 m:llä. Vuoden 1973 saa
vutuksista on huomattavimmat oppi
las Erkki Anti 1 a n Pohjoismaiden 
nuorten ampumahiihtomestaruus hen
kilökohtaisessa kilpailussa ja viestissä 
sekä ylikersantti Matti Juho ns a-
1 o n Puolustusvoimain mestaruus ikä
miesten suunnistuksessa. 

Liikuntakoulutuksen tehostamiseksi 
ja vapaa-aikana tapahtuvan liikunta
harrastuksen lisäämiseksi on raken
nettu va:kioratoja ja -reittejä. Viimek
si rnkennettiin kilometrin pituinen 
kahdeksalla eri lihasryhmien voimaa 
kehittävällä telineellä varustettu pu
rurata. 

Porin Prikaatissa on palkittu ansiok
kaasta palveluksesta: 

I/71-saapumiserä 
- vänr Kari H a k o 1 a 
- kers !Mauri Mykkänen 

II/71-saapumiserä 
- vänr Lauri Sund 
- kers Tenho K u r p p a 

III/71-saapumiserä 
- vänr Markiku M e t s ä r a n t a 
- kers Raimo Ra j a 1 a 

I/72-saapumiserä 
- vänr Reino K a 11 i o 
- kers Timo H a u t a 1 a 

II/72-saapumiserä 
- vänr Esa A n t i 1 a 
- kers Jussi K o r p i 

III/72-saapumiserä 
- vänr Jorma Perä 1 ä 
- ikers Seppo I k ä h e i m o 

NYLANDS BRIGAD 

En betydelsefull händelse för Ny
lands Brigad var dess omorgani
serning den 1. 10. 1971. När därtill bri
gadens rörlighet förbättrats genom 
nya terrängfordon bör omorganisatio
nen ses som ett framsteg i utbild
nings- och beredskapshänseende. Den 
sohematiska bilden visar Nylands Bri
gad av idag. 

BRIGADKOMMENDÖREN 1 
l 

J- BRIGAOSTABEN ] 
r - ·- --,--

1 JÄG BATL 1 j AVD ENH 1 1 SEKTIONEN 1 RUoSk 
1 1 1 1 

QD 1 STABSK 1 1 SIGN BTRI 1 ~ [DI] ~ 1 SPAN BTRI 1 1 STÖDK 1 
~ ~ r PJÄS BTRI 1 ~ ~ 
~ 

Den 28. 9. 1973 upp1evde Nylands Bri
gad en annan händelse i och med 
kommendörsbytet. 

överste Esko R a u .n i o överlät Ny
lands Brigad åt överste .Rolf Wil
helm S te w en efter att ha utsetts 
till en ny krävande uppgift. överste 
R. W. Stewen har tidigare i två repri
ser tjänstgjort vid Nylands Brigad. 

Den gamla och dt:n nya brigad.kommendören inspektera trupperna på Drags
viks bollplan. 
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Med Infanteristiftelsens plakett har 
följande beväringar belönats: 

I/72 
- fänr Sundman Nils-Johan Chris

ter 2.JK 
- serg B 1 o m Karl-Allan GrkK 

- us Kommonen Ragne Anders 
GrkK 

III/72 
- fänr J a n s s o n Rainer Rolf 1.JiK. 
- us H ö g n a b b a Alf Johan Mattias 

PsvK 

I/73 
H/72 - fänr F e 1 i x s o n Nils Erik 1.JiK. 
- fänr S a n d b e r g Bengt Olof PsvK - serg N y h o 1 m Bo Christer GrkK 
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ffiaANG&Co 
Puh. 647 131 H:ki 

Telex 12-625 

Supertiitti 
monikiiyttöinen jalokuviolevy 

Edullinen, tyylikäs sisustus
levy seinien ~erhoiluun ja 
puusepänteollisuuden käyt
töön. 
Kuviot: mänty, tammi, tiikki 
j:a palisanteri. 
ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 

INSULIITTTElIT AAT, 
PUUTUOTERYHMA., 
KARHULA, PUH. 952-62000 

KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan Prikaatin historiaan kirjat
tiin vuonna 1973 merkittävä tapahtu
ma. Kesäkuun 29. päivänä muutti Kou
volassa 18 vuotta toiminut RAuK Ve
karanjärvelle Va~kealan varuskunnan 
suojiin. Muutto oli monessa mielessä 
merkittävä, sillä ovathan kaikki Kar
jalan Prikaatin joukot nyt samassa 
varuskunnassa RAuK:n kannalta muut
to uusiin tiloihin antaa entistä parem
mat koulutusmahdollisuudet, sillä har
joitusmaastot ovat nyt aivan nurkan 
taikana ja myös sisäopetustilat väljeni
vät. 

Varuskunnan yhdeksän vuotta jat
kuneiden rakennustöiden ai:kana on 
tiloja valmistunut vähän alle 400.000 
kuutiometriä. Kasarmirakennuksia on 
näistä neljä ja suunnitelmiin kuuluu 
vielä yhden rakentaminen. Alueella on 
näiden lisäksi ruokala, kuntotalo, so
tilaskoti, sekä elokuvateatteri, joka 
valmistuu vuoden 1974 kesään men
nessä. 

Asuinrakennuksia on valmiina 13, 
joista kerrostaloja viisi ja rivitaloja 
kahdeksan. Kokonaisohjelmasta on vie
lä rakentamatta runsaat 100 asuntoa. 

Huolto- ja varastorakennuksia on 
valmiina kolmisenkymmentä. Veden
puhdistuslaitos on niinikään rakenteil
la ja valmistunee myös vuoden 1973 
loppuun mennessä. Kaikkiaan on ko-

konaissuunnitelman mukaan vielä ra
kennettavaa jäljellä yli 100.000 !kuutio
metriä. 

Valkealan varuskunta on koko toi
mintansa ajan ollut erittäin suosittu 
vierailukohde. 

17. 04. 1972 silloinen puolustusminis
teri Sulo H o s t i 1 a teki tutustumis
kierroksen oman kotilääninsä varus
kuntiin. Viimeisenä tutustumiskohtee
na hänellä oli Valkealan moderni va
ruskunta. Puolustusministeri Hostilan 
seurassa olivat hänen adjutanttinsa 
everstiluutnantti Reino Ah o ne n, po
Uittinen sihteerinsä varatuomari Antti 
Suomi ne n sekä KiSSl:n komentaja, 
kenraalimajuri Erkiki S e t ä 1 ä. 

28. 09. 1972 oli varuskunnalla kunnia 
vastaanottaa Leningradin sotilaspiirin 
päälliJkön 1. sijainen kenraaliluutnantti 
A I G r i blk o v seurueineen. Vieraat 
olivat jo tätä ennen ehtineet tutustua 
Lappeenrannan varuskuntaan. Valkea
lan varuskunta esittäytyi vieraille kier
toajelulla, jonka aikana nähtiin kansa
koulu, ostoskeskus, asuntoalue, kasar
mit ja ampumaradat. Ajelun päätteek
si prikaatin komentaja eversti K K 
K u i s m a n e n vei vieraansa Kunto
taloon, jossa seurattiin komppanian 
voimisteluharjoituksia. Tutustumis
kierroksen jälkeen tarjottiin vieraille 
varuskunnan ruokalassa lounas. 

Muista vierailijoista mainittakoon 
Ruotsin puolustusvoimain rauhanajan 
organisaatiota tutkivan toimikunnan 
edustajia, joihin kuului mm. kansan
edustaja, Ruotsin pääesikunnan soti
lasasiaintuntijoita ja Ruotsin Suomes
sa oleva sotilasasiamies. 

Karjalan Prikaati on viime vuosina 
osallistunut lukuisiin sotaharjoituk
siin, joista suurimpana on pidettävä 
helmikuussa 1972 järjestettyä Kaak
kois-Suomen talvisotaharjoitusta. So· 
taan osallistui kaikkiaan noin 10.000 

129 



KarPr:n komentaja eversti K K Kuls· 
manen. 

miestä, joista 2000 oli reserviläisiä. 
Moottoriajoneuvoja oli n. 1200. 

Syyskuussa 1972 piti Karjalan !Pri
kaati syyssotaharjoituksen, jonka ope
tuskohte~ksi oli valittu pataljoonan 
nopea hyökkäys suoraan marssiryh
.:nityksestä, pataljoonan koukkaus ja 
pataljoonan nopea puolustukseen ryh
mittyminen. 

Vuoden 1973 helmikuussa oli talvi
sotaharjoitus, johon osallistui Karja
lan Prikaatin lisäksi joukkoja Kymen 
Pioneeripataljoonasta ja Kuljetuslento
laivueesta. Harjoituksen pääopetustar
koitlllksena oli maastoitse tapahtuvan 
marssin suorittaminen pimeä1lä ja va
loisalla sekä majoittwninen ja puolus
tustaistelu. 
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Myöskin monet kotiutuvien loppu
soda•t Karjalan Pri<kaatissa ovat tuo
neet esille prikaatin varusmiesten vah
van fyysisen kunnon sekä koulutuk
sessa saadun pätevän opetuksen. 
Edellämainitut seikat tulivat varsin 
hyvin esille esim kesäkuun alussa 
vuonna 1973 käydyssä kotiutuvien lop
pusodassa, johon osallistui n 2000 
miestä. 

Karjalan Prikaatin suhdetoiminnan 
näkyvämpänä muotona on pidettävä 
pari kertaa vuodessa järjestettäviä 
metsämarsseja, jotka Karjalan Prikaa
ti maamme ensimmäisenä joukko-osas
tona aloitti vuonna 1961. Näinä kulu
neina vuosina suoritetuista metsämars
seista voidaan mainita seuraavia tie
toja: Kouvolan ja Valkealan alueella 
on metsämarsseista päässyt osallisek
si n 900 maanomistajaa n 10500 varus
miehen voimin. Raivattua ja puhdis
·tettua aluetta on n 1800 ha, taimi!kkoa 
on hoidettu n 750 ha ja kuusen taimia 
on istutettu n 70 ha. 

Suhdetoimintaan on luettava myös 
verenluovutustilaisuudet, joita Karja
lan Prilkaatissa on ollut tapana järjes
tää kaksi kertaa vuodessa. Luovutus
Waisuuksia on järjestetty 50-luvulta 
lähtien. Verenluovuttajia on ollut joka 
kerta keskimäärin 30D-400. Tähänas
tiseksi tulokseksi voidaan laskea n 
16000 pussia verta. Onpa osanotto ol
lut joskus niinkin valtava, että veren 
vastaanotto on jouduttu lopettamaan 
kesken kaluston puuttuessa. 

Karjalan Prikaatin maine urheileva
na joukko-osastona on säilynyt edel
leen kovana, siitä ovat takeina monet 
loistavat saavutukset sekä KSS1:n että 
Puolustusvoimain kilpailuissa. 

Vuoden 1972 01'termannin hiihdon 
voitto tuli KarPr:in. Joukkue johti 
viestiä koko ajan jo ensimmäiseltä 
rastilta maaliin saakka. Runsaalla 140 

Oltermannin hiihdossa KarPr:n jouk
kueen ankkurina hiihtänyt luutnantti 
U Heimlander maaliin saapuml· 
Men jälkeen lukemassa kilpailun olter
mannllle, KSSl:n komentajalle kenraa
limajuri Erkki S e t ä l ä l l e oman 
Joukko-osastonsa komentajan lähettä-

mää viestiä. 

km:n öisellä taipaleella aikaa kului 
12.45.48. 

Vuonna 1973 voitto uusittiin ajalla 
13.44.55, viestin ollessa yli 190 km:n 
pituinen. 

Vuosi 1972 toi tullessaan KarPr:lle 
KSS1:n mestaruuskilpailuissa seuraa
vanlaisia tuloksia: 

- sotilaskolmiottelussa maastojuok
sun kaiksoisvoitto, joukko-osastojen vä
lisessä kilpailussa toinen sija, kuten 
myös uinnin yleismestaruudessa, 

- ampumamestaruuskilpailuissa pi
ka-ammunnan voitto pisteillä 4'85. 

Vuonna 1973 tuli Karjalan Priikaa
tille KSSl:n ampumamestaruus. Yli
voimainen mestaruus saavutettiin pis
tein 1137. 

Maastomestaruuskilpailuissa oli Kar 
Pr ensimmäisellä sijalla suunnistuk
sen yleismestaruudessa, henlkilökoh
taisessa suunnistuksessa sekä varus
miesten joukkueiden välisissä kilpai
luissa. Vuonna 1973 sai KarPr vas
taanottaa "Kolmosen Pytyn", joka an-

netaan sotilasläänin parhaalle joukko
osastolle sotilasurheilussa. 

Ammunnassa prikaatin kantahenki
lökuntaa ovat yhä edelleen ansiok
kaasti edustaneet masjurit O E r o n en 
ja P Itkonen sekä kapteeni T Hän
n i n e n, jotka ovat useissa eri kisois
sa korjanneet nimiinsä kirkkaimmat 
mitalit. Edelläolevista majuri O Ero
nen ja kapteeni T Hänninen ovat 
saaneet edustaa puolustuslaitosta 
CISM:n kisoissa sekä 1Suomi--'NiI.r 
ottelussa. 

Karjalan Prikaatin kuntovuoden 1973 
mieliinpainuvin urheilutempaus on eit
tämättä 19. 06. 73 klo 12.00 a~kanut 
"Kaartin Hölkkä". Tuo kuukauden kes
tänyt viesti osoitti jokaiselle osallistu
jista, mitä hyvä fyysinen 1kunto mer
kitsee. Vekaranjärvellä .Aihvenlampea 
kiertävä n 2,6 km pitkä pururata sai 
todella kokea kovia, sillä rataa kiersi 
jatkuvasti - yötä-päivää - joku kan
tahenkilökuntaan tai varusmiehiin 
kuuluva. Juoksuvuorot oli järjestetty 
siten, ettei viestiin syntynyt katkoja. 
Tavoitteena oli, että jokainen juoksi 
vähintään yhden kierroksen ja että 
päästiin "juosten päiväntasaajalle". 

Tavoite saavutettiinkin. Siitä oli osoi
tuksena 19. 07. 71 klo 12.00 3832 kier
rosta eli 9771,6 kilometriä, joka olisi 
riittänyt lähelle Afrikan eteläkärkeä. 
"Hölkän" aloitti prikaatin Oltermanin 
aloittaja ylikersantti E H ä mä 1 ä i
n en ja viimeisen kierroksen juoksi 
Oltermannin ankkuri luutnantti U 
Hei ml a n der. Kuntotempaus oli 
myös komppanloiden välinen kilpailu. 
Parhaimman henkilökohtaisen ikierros
ajan juoksi EK:n alokas Tiainen 
7.55. 

Suurta huomiota sotilasläänin ulko
puolellakin herättäneen !kuntotempauk
sen isänä oli prikaatin !komentaja 
eversti K K K u i s m a ne n. 
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Palkitut varusmiehet 

Karjalan Prtkaatissa on pal:kittu an
siokkaasta palveluksesta Jalkaväen 
Säätiön plaketilla seuraavat varusmie
het: 

I/71 saapumiserä: 
- vänr M V a 1 t a r i 
- kers T B j ö r n i ne n 

II/71 saapumiserä: 
- vänr A Kurri 
- kers A S a 1 m i n e n 

HI/71 saapumiserä: 
- vänr J K a r o j ä r v i 
- kers A R e m e s 

I/72 saapumiserä: 
- vänr M Y 1 i n e n 

- kers R Hu r s k a i n e n 

II/72 saapumiserä: 
- vänr T Laukka 
- kers K N i v e r i 

III/72 saapumiserä: 
- vänr A A a 1 t on en 
- kers M K u n n a r i 

KULO-SAUMA OY 

61300 KURIKKA 
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SA VON PRIKAATI 

Vuodet 1972-73 ovat olleet Savon Pri
kaatissa tiiviin koulutuksen aikaa. Va
rusmiesten koulutuksen rinnalla on 
viety läpi useita kertausharjoituksia, 
joista mainittavimmat olivat jääkäri
pataljoonan harjoitus v 1972 sekä esi
kuntaharjoitus vuoden 1973 lopulla 
Juvalla. 

Henkilövaihdoksia on tapahtunut 
paljon. Kesäkuussa 1973 luovutti evers
ti Rusanen komentajan tehtävät 
eversti L i n n a ko 11 e siirtyen itse 
KSSIE:n esikuntapäälliköksi. Edelleen 
ovat prikaatista siirtyneet everstiluut
nantti S k y rtt ä elälcl{eelle ja eversti
luutnantti L a u r i Pääesikuntaan. Ali
päällystöstä ovat eläkkeelle siirtyneet 
mm sotilasmestari R a n t a v 1972 se
kä vuoden 1973 aikana sotilasmestarit 
N i s k a n e n, K a r t t u n e n ja R a u
t i ai ne n. 

Vaihtelua prikaatin elämään ovat 
tuoneet lukuisat vierailut, joista mai
nittakoon Ruotsin maavoimien ko
mentajan kenraalimajuri A 1 m g r e
ni n ja puolustusministeri H osti-
1 a n käynnit v 1972 sekä Norjan ja 
USA:n sotilasasiamiesten vierailut v 
1973 kuluessa. Lisäksi on Savon Pri
kaatiin tutustunut suuri määrä siviili
ja kantahenkilökuntaa erilaisten juh-

Ev Rusanen ja ev Linnakko kesäkuus
sa 1973. 

lallisuuksien ja tilaisuuksien yhteydes
sä. 

Rakennustoiminta on jatkunut vilk
kaana Karkialammin kasarmialueella. 
V 1972 valmistui kuntotalo, joka on 
huomattavasti helpottanut liikunta
koulutusta ja henkilökohtaista puh
taanapitoa. Vuoden 1973 alkupuolella 
saatiin käyttöön uusi varusvarasto. 
Päävartio on toiminut jo .toista vuotta 
uusissa tiloissa, ja ajoneuvoja varten 
on jatkuvasti saatu lisää uusia säily
tys- ja huoltotiloja. Lisäksi valmistel
laan vanhalla kasarmialueella erillään 
olevan prikaatin esiikunnan siirtymistä 
uusiin tiloihin Karkialammelle. 

Urheilutoimintaan on kiinnitetty eri
koista huomiota. Uutta pururataa on 
käytetty kesäisin ahkerasti, ja met
sään avattu latu-ura mahdollistaa tal
visin harjoittelun ja hiihtokilpailujen 
järjestämisen nopeasti ja vaivattomas
ti. Järjestelytaitoaan on prikaati saa
nut näyttää järjestämällä mm Pv:n 
ampumamestaruuskilpailut vuonna -72, 
AUL:n ampumamestaruuskilpailut v -73 
sekä Pv:n jalkapallosarjan loppuotte
lut vv 1972-73. Pv:n mestaruuden on 
prikaatin joukkue voittanut seuraa
vissa lajeissa 
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- varusmiesten viestihiihto 1972, 
- jalkapalloilun mestaruus 1972, 
- suunnistuksen yleismestaruus 1972, 
- partiohiihdon mestaruus 1973, 
- yleisurheilun mestaruus 1973, 
- Kyösti Kallion kiertopalkinto 1973 

sekä 
- Yrjö Keinosen kiertopalkinto 1973. 

Koulutusta talviolosuhteissa. 

Henkisille harrastuksille on Savon 
Prikaatissa myös hyvät mahdollisuu
det. Niinpä jokaisen saapumiserän tul
lessa palvelukseen järjestetään jo ta
vaksi tulleet henkiset kilpailut. Mu
siikilla on pääsija varusmiesten va
paa-ajan käytössä, ja prikaatissa toi
mii useita orkestereita. Lisäksi on 
ollut käynnissä shakk.ikerho, kieliker
ho ja valokuvauskerho, joihin osan
otto on ollut vilkasta. Mikkelin Soti
las:kotiyhdistys on tukenut henkisiä 
harrastuksia mm tarjoamalla teatteri
ja konsertti-iltoja varusmiehille. 

Suhteita maakuntaan on hoidettu 
järjestämällä erilaisia maanpuolustus
ym tilaisuuksia. Merkittävin maanpuo
lustusjuhla pidettiin kesällä 1973 Per
tunmaalla. Lisäksi Savon Prtkaatin 
alueella toimeenpantiin vuoden 1973 
aikana Vapaussoturien Huoltosäätiön 
vuosijuhla sekä Sotainvalidien Veljes-
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liiton hengelliset päivät. Viimeksi on 
Savon Prikaati myötävaikuttanut Mik
kelin seudun Kenttätykistökillan 10-
vuotisjuhlan onnistumiseen tammi
kuussa 1974. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla varus
miespalveluksen erinomaisesta suorit
tamisesta on palkittu seuraavat Sa
von Prikaatin varusmiehet: 

1/72-saapumiserä: 

- vänr K o s k i n e n, Pekka Iisakki 
- kers L a p p a 1 a i n e n, Arto Tapio 

11/72-saapumiserä: 

- vänr R a u t i a i n e n, Taisto Ilmari 
- kers T i i t i ne n, Jouko Matti 
- korpr N i e m i n e n, Pentti Armas 

111 /72-saapumiserä: 

- vänr U k 'ko 1 a, Ari Olavi 

- kers J ä ä s k e 1 ä i n e n, Jari Pekka 
Ensio 

- korpr Leiri v a a r a, Veli Osmo 

1/73-saapumiserä: 

- vänr L o h j a l a, Juha Kalevi 
- kers Kauppinen, Kyösti Teemu 

Sakari 
- korpr H i n t i k k a, Pekka Juhani. 

VELJEKSET MÄNNIKÖN 
RAKENNUSLIIKE 

Koulukatu 20 8 
60100 SEINÄJOKI 10 

PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Alkuvuosi 1973 näytti aivan tavan
omaiselta Panssarivaunupataljoonassa; 
työtä, koulutusta, harjoituksia jne. 
Loppupuolella alkoi kuitenkin tapah
tua. PsPr:n kokoonpanossa oli esitetty 
tapahtuvaksi muutoksia, joista tietyt 
huhut alkoivat liikehtiä jo loppuke· 
sällä. Huhuiksi ne eivät jääneetkään, 
vaan marraskuussa alkoi tapahtua. 

Ensin pataljoonan komentaja evers
tiluutnantti R R a i t a s a a r i määrät
tiin Suomalaisen YK:n valvontajoukon 
päälliköksi Lähi-Itään. Hänen seuraa
jakseen uudeksi komentajaksi määrät
tiin everstiluutnantti P Kantako s
k i. 

Luovutus- ja vastaanottoparaati pi
dettiin Parolannummen lippukentällä 
17. 11. poikkeuksellisesti jalan. 

Pataljoonan kokoonpanossa esitetyt 
muutokset vahvistettiin 1. 12. alkaen. 
Uudessa kokoonpanossa pataljoonan 
esikunta sai lisäyksenä pataljoonaup
seerin viran. Viran haltijaksi määrät
tiin tehtävää komennettuna hoitanut 
majuri A Li n d f o r s. 

Kolmen panssarivaunukomppanian 
lisäksi tulivat uusina yksikköinä pans-

Komentajan vaihdos. Evl Raitasaari 
luovuttaa patl:n lipun evl Kantakos

kelle. 

sari-ilmatorjuntakomppania (iPsltK.) 
ja reservialiupseerikoulu (RAuK). 

Panssarimiesten koulutus, reserviali· 
upseeri-koulutus ml tapahtuu panssari
vaunu- ja panssari-ilmatorjuntakomp
paniassa kokeiluluonteisesti edelleen 
kaikkille yhdessä, samanlaisen suunni· 
telman mukaisesti - toistaiseksi. Uu
sia koulutusmahdollisuuksia tutkitaan 
ja suunnitellaan pataljoonassa, mutta 
henkilökunnan puutteesta johtuen tun
tuu kuitenkin siltä, että suunnitelmia 
RAuK:n tehostamiseksi ei voida to
teuttaa. 

T-55 hyökkää Niinisalon ampumalei
rillä. 
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Reserviupseerikoulutusta on myös
kin muutettu tarkoituksenmukaisem
maksi heidän saadessaan nyt koulu
tuksensa Panssarikoulussa panssarilin
jalla, eikä RUK:n panssaritorjunta
!komppaniassa kuten aiemmin. 

Pataljoona on edelleen pitänyt hy
viä suhteita naapurijoukko-osastojen, 
P,anssarikillan ja Hämeenlinnan Soti
laskotiyhdistyksen kanssa. 

Samoin pataljoona on perinteisesti 
pyr:kinyt jakamaan psv-tietoutta mah
dollisimman paljon eri joukko-osas
toille sekä reserviläisjärjestöille kalus
toesittelyjen muodossa Ampumaleireil
lä on suoritettu yhteisammuntoja ja 
harjoiuksia ilmavoimien ja ty,kistön 
kanssa. 
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EERO LUMIAHON 
LIIKENNE KY 

Jalasjärvi 
puh. 964-60200 

Panssarivaunupataljoona on kulunee
na vuonna kehityksessään päässyt jäl
leen ainakin yhden askeleen eteen
päin. Tulevaisuus näyttää minkälaa
tuinen askel on ollut. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

vänrikit 
- Reino S a a r i ne n 
- Matti J o k i n e n 
- Seppo K e s k i -P u k k i 1 a 

kersantit 
- Lauri K a a s t i ne n 
- Veli-Jukka S o p en perä 

alikersantti 
- Antti K i r j a v a i n e n 

PERÄLÄ-YHTYMÄ 
H uonekalutehdas 

Kauhajoki kik 
puh. 963-11 266 

PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Panssaritorjuntapataljoonassa viimek
sikulunut vuosi 1973 elettiin ja toimit
tiin epätietoisuuden merkeissä. Patal
joonan kohtalo oli kauan vaakalaudal
la. Aikanaan vaaka kallistui pataljoo
nan lakkauttamisen puolelle ja lak
kauttamispäiväksi vahvistettiin 1. 12. 
1973. 

Kalustoa tarkastellaan omaisten 
päivillä. 

dossa, PsPr:n maastomestaruuskilpai
lujen yleismestaruus, sekä voitot par
tiokilpailussa ja ikämiessarjassa. Am
pumaurheilurintamalla saavutettiin v 
1973 seuraavat merkittävät tulokset: 
Puolustusvoimain mestaruuskilpailus
sa alikersantti Oiva Järvi s en 2. sija 
rynnäkkökivääriammunnassa 3x5 ls, 

Pataljoonan lakkauttaminen liittyy PsPr:n mestaruuskilpailuissa luutnant
Panssariprikaatin uudelleenorganisoin- ti Heikki Ko r t t i 1 a n voitto henkilö
tiin, jossa tärkeimmät uudistukset kunnan rynnäkkökivääriammunnassa 
ovat: EK/PsPr:n ja ItKJPsvP:n perus- 10 + 10 ls sekä joukkuetuloksissa 1./ 
taminen, RauK:n perustaminen ja yh- PstP:n voitto ja PstP:n 2. sija ryn
den HämJP:n komppanian muuttami- näkkökivääriammunnoissa 3 x 5 ls ja 
nen PstK:ksi. iPanssarintorjuntapatal- 10 + Is. Komentajan ja komentajan 
joonan henkilöstö jakautuu tasaisesti sijaisen kohdalla o~ myös ollut mel
perustettaviin yksiköihin. Pataljoonan koisesti vaihtelua. E"verstiluutnantti 
lakkauttamista ennakoitiin varusmies- Heikki K i i r a n siirtyessä eläkkeelle 
ten osalta siten, että 15. 10. 73 saapu- 28. 2. 1973 hän luovutti komentajan teh
miserän alokkaat jaettiin välittömästi tävät kapteeni Kimmo Lehto suo!
saapumisensa jälkeen ESSI:n muihin I e, joka hoiti näitä tehtäviä sijaisena 
jalkaväikijoukko0 osastoihin ja pataljoo- aina 15. 5.1973 saakka, jolloin PsPr:n 
naan jäivät kyseisestä saapumiserästä esityksestä komentajan tehtäviä sijai
palvelemaan vain B-miehet. sena hoitamaan nimitetty majuri Ola-

Pienestä koostaan ja lakkauttamis- vi Vati 1 ah t i otti ne vastaan. Pa
uhasta huolimatta pataljoona on osoit- taljoonan komentajaksi oli tällä vä
tanut me1koista voimaa urheilurinta- Iin nimitetty everstiluutnantti Aulis 
malla. Näistä saavutuksista kannattaa K em p paine n, joka määrättiin 
mainita mm psj Pekka N i i t t y- YK:n palvelukseen Kyprokselle ja hän 
m äen voitto ESSI:n hiihtomestaruus- vain käväisi vilkaisemassa pataljoonaa 
kilpailuissa varusmiesten ampumahiih-9. 4. 1973. 
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Ansiokkaasta ,palveluksesta Panssa
rintorjuntapataljoonassa on Jalkaväen 
Säätiön plaketilla palkittu seuraavat 
varusmiehet: 

I/71 saapumiserä 

- vänr Erkki Juhani S i r j o 1 a, Hy
vinkää 

- alik Pertti Juhani M o i 1 a n e n, 
Sotkamo 

II/71 saapumiserä 

- vänr Juha Kauko Kalevi V i r o l a i
n en, Vesilahti 

- kers Markku Sakari Ta i n a, Taa
vetti 

III/71 saapumiserä 

- vänr Heikki Mikael R i n t a n e n, 
Vähäkyrö 
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- kers Aulis Kalervo M i ck k o n en, 
Savonlinna 

1/72 saapumiserä 

- vänr Hei-kki Juhani M a i r i n o j a, 
Orimattila 

- alik Jarmo Ruben Elias iH a n n u-
1 a, Euraj oki 

II/72 saapumiserä 

- vänr Hannu Ilmari K u r on e n, 
Helsinki 

- kers Timo Kalevi Lehti 1 ä, Kul
laa 

II/72 saapumiserä 

- vänr Kenneth Arfinn R a m s ,t r ö m, 
Helsinki 

- kers Pekka Juhani U l v o, Soini 

HÄMEEN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Pataljoonan toimintaan on kuluneena 
kautena antanut uutta väriä rynnäk
köpanssarivaunukoulutuksen aloitta
minen. Ensimmäinen kurssi pidettiin 
-71 kesällä, jolloin koulutettiin pää
asiassa henkilökuntaa, ja syksyllä -71 
lähtien on 1. Komppania keskitty
nyt rynnäkköpanssarivaunumiesten ja 
panssarijääkäreiden kouluttamiseen. 
Näin aloitetun koulutuksen myötä voi 
pataljoona entistä paremmin tuntea 
kuuluvansa Panssariprikaatiin sen 
"täysivaltaisena" joukko-osastona. 

Uuden kaluston ansiosta ovat myös
kin erilaiset vierailut ja esittelyt li
sääntyneet huomattavasti. Eräänä huo
mattavimmista vieraista voidaan ehkä 
mainita Puolan puolustusministerin 
käynti kesäkuussa -72. Perinteelliseen 
tapaan on pidetty yhteyttä myöskin 
lähiseudun reserviläisjärjestöihin ja 
toisiin joukko-osastoihin molemmin
puoHsten vierailujen merkeissä. Ke
väällä -72 pataljoona suoritti polku
pyörin n 300 km:n maakuntamarssin 
reittiä Hämeenlinna - Hauho - Päl
käne - Valkea.koski - Urjala - Pun
kalaidun - Ypäjä - Forssa - Hä
meenlinna. Matkan aikana suoritettiin 
eräillä paikka.kunnilla koulutusnäytök
siä ja ohimarsseja sekä Forssassa 
alokkaiden valatilaisuus. Tällä mars-

silla todettiin, että alokkaiden kunto 
kaikista puheista huolima~ta on vielä 
melkoisen hyvä ja marssi sujui suun
nitelmien mukaan. Myöskin siviiliväes
tö osoitti reitin varrella suurta mie
lenkiintoa pataljoonan esityksiä koh
taan. 

Pataljoonan komentaja evl O Tikka. 

Helmikuussa -73 tapahtui pataljoo
nan komentajan vaihdos everstiluut
nantti V Li n n a k o n siirtyessä Pää
esikuntaan ja luovuttaessa tehtävät 
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnas
ta siirtyvälle everstiluutnantti O T i
k a 11 e. 

Hämeen Jääkäripataljoonan Kilta ry 
on saavuttanut 10 vuoden iän ja tä
män tapauksen kunniaksi järjestettiin 
kesällä -73 pataljoonan kesäleirin yh
teydessä Padasjoen leirialueella killan 
juhlakokous, joka liittyi eräänä osana 
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Talvikoulutusta BTR-60:n parissa. 

omaistenpäivän viettoon. Tässä tilai
suudessa luovutettiin pataljoonalle kil
lan uusi viiri. 

Kesäleirin yhteydessä järjestettiin 
myöskin Padasjoen kunnan edustajille 
tutustumistilaisuus leirialueeseen ja 
uusimpaan kalustoon rynnäkköpanssa
rivaunuilla suoritetun ajelun muodos
sa. 

Varusmiestoimikunta on monin eri ta
voin pyx,kinyt parantamaan varusmies
ten palveluolosuhteita ja vapaa-ajan 
toimintaa. Erityisesti voidaan mainita 
"liikenneturvallisuustempaus", jonka 
toimikunta järjesti yhdessä ESSlE:n 
kuljetustoimiston ja Hämeenlinnan 
katsastuskonttorin kanssa joulukuus
sa -72. Tällöin tarkastettiin varusmies
ten autoja n 70 kpl ja pyrittiin näin 
osaltaan vähentämään varusmiesten 
osallisuutta liikenneonnettomuuksiin, 
joista oli annettu julkisuuteen hälyt
täviä tietoja. 

Urheilurintamalla on pataljoona me. 
nestynyt kohtalaisesti saavuttaen mm 
ESS1:n partiosuunnistuksen mestaruu
den v -72. 

Myöskin judoa harrastetaan patal
joonassa varsin aktiivisesti, josta par-
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haimpana esimerkkinä on ylikersantti 
H Kivi n i i t y n voittama .Pv:n mes
taruus v -73. 

Pataljoonan toimintaan tulevaisuu
dessa tulee vaikuttamaan suuresti 
käynnissä oleva Panssaripri,kaatin or
ganisaatiomuutos, jonka yhteydessä 
myös pataljoonan kokoonpano ja si
joi,tuspaikkakin tulee ainakin osin 
muuttumaan. 

Jalkaväen Säätiön pla:ketteja on ku
luneena kautena jaettu pataljoonassa 
ansiokkaasti palvelleille varusmiehille 
seuraavasti: 

I/71 saapumiserä 

- vänr Paavilainen, Aatto Tuo
mo Kalervo 

- kers Ä i j ä 1 ä, Pauli 

H/71 saapumiserä 

- vänr Mäenpää, Juhani Markus 
- kers He i k k i n e n, Aimo Ensio 

III/71 saapumiserä 

- vänr von H e r z e n, Pertti Sakari 
- kers M ä k i, Jukka Hannu Olavi 

I/72 saapumiserä 

- vänr L a p i n 1 e i m u, Markku Leo 
- kers H o 1 m e n, Timo Per.tti 

II/72 saapumiserä 

- vänr J o k i n e n, Olli Juhani 
- kers M ä k i r a n t a, Raimo Kalevi 

III/72 saapumiserä 

- vänr S a a r i n e n, Kari Pekka 
- kers M ä k i, Eino Martti 

LAPIN 
JÄÄKÄRIPAT ALJOONA 

Jos oli etelässä vähäluminen kärry
keli ja vetinen talvi, niin täällä Lapin 
Jääkäripataljoonan jokapäiväisillä tais
telutanterilla oli lunta vaikka etelään 
myytäväksi. Viralliset lumilukemat oli
vat parhaillaan reilusti yli metrin. Tal
ven pituudessakaan ei ollut moittimis
ta, sillä kestihän se lokakuun loppu
puolelta aina kesäkuun alkupäiviin. 
Talvikoulutus saatiin siis suoritetuksi 
normaaleissa Lapin olosuhteissa. 

Mutta jos talvella meillä oli hanki 
ja jää, - niin kesällä saimme nauttia 
vuosisadan pisimmästä helteestä. Sit
ten juhannuksen jälkeen pariin kuu
kauteen ei vettä edes tihkunut yläil
moista. Aurinko senkun lökitti pilvet
tömältä taivaalta päivät ja yöt houku
tellen miljoonaiset sääskiparvet josta
kin aapojen syövereistä Lapissa ole-

LapJp:n vuosipäivä 1973 - ohimarssi. 

Kyläjärven taisteluampuma- ja harjoi
tusalue on saanut kipeästi kaivatun 

pst-ampumaradan. 

vien ihmisten ja eläinten riesaksi. Ja 
helteen mukana virtasi etelästä, poh
joisesta ja lännestä .turistien tulva en
nennäkemättömänä autojonona ihaile
maan kaunista Lappiamme. Tosin heis
tä ei ollut suurempaa haittaa Lapin 
jääkäreille edes metsäpalojen vuoksi. 
Kesäinen koulutus tiesi jääkäreille 
monen kypärän täyden hikeä ja noin 
2'000 pulloa sääskiöljyä. Siihen vielä 
sotilaskodistakin myytiin henkilö·kun
nalle samaa deodoranttia oma osuu
tensa. 

Lapin Jääkäripataljoonan koulutus 
on ollut kuluneen vuoden aikana va
kiintunutta ja tiivistä. Kärkikomppa
nian kilvestä ja tarkka-ampujien mal
jasta ollaan kamppailtu jokaisen saa
pumiserän koulutuksessa. Viimeksi
mainittu Pohjois-Suomen joukko-osas
tojen välinen kiertopalkinto on voi
tettu tälläkin kaudella tavanomaisesti 
kolme kertaa ja kaiken kaikkiaan tä
mä malja on koko kilpailuikänsä ai
kana pysynyt täällä napapiirin poh
joispuolella eli sen kylkeen ei ole 
tullut muitten joukko-os·astojen nimiä 
kertaakaan kohta kolmeen vuoteen. 

Jos näissä oman sotilasläänin ki
soissa ollaan menestytty ennenkatkkea 
ammunnassa, niin kultaa ja kunniaa 
on tullut myös muualta. Puolustusvoi-
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Res vänr Veijo Tervonen ampui rynnäkkökiväärillä täydet 100 pistettä. Ei ole 
reserviläisten ampumataito ruostunut. 

main talvimestaruuskilpailuissa par
tiomme nappasi pronssia kapteeni 
Matti Ala j ä r v en johdolla. Kevään 
kallistuessa kesäksi käväisi iskujouk
komme sotilaskolmiottelu- ja uintiki
soissa pataljoonan komentajan evers
tiluutnantti Kalevi Mau n u 1 a n joh
dolla. Komentajan ei tarvinnut hävetä 
poikiensa suorituksia, sillä palkinto
pallilla oli parhaalla aikaa kuudesta 
kolme Lapin jääkäriä. Sotilaskolmiot
telun kulta, niin joukkue kuin hen
kilökohtainenkin otettiin tänne ko
tiin. Jääkäri Markku L i e t o pinnisti 
itsensä mestariksi ja kauhoi uinnissa 
400 m:n vu:ssa hopeaa sekä perhos
teli satasella pronssia. Alikersant:Jti Ee
ro S a v i k u j a oli sotilaskolmiotte

. lussa kolmas ja jääkäri Kalle H i r v i-
s a 1 o kuudes. Ulkopuolella kilpailun 
jääkäri Kari La p p a 1 aine n sijoit-
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tui neljänneksi ollen kilpailuiden pa
ras varusmiesampuja. Kapteeni Matti 
A 1 a j ä r v i oli 200 m:n rintauinnissa 
yli 30 v sarjassa mestari ja 400 m:n 
vapaauinnissa kolmas. 

Suurten kisojen sijoituksista mainit
takoon, että tämän vuoden parhaim
mat saavutukset ovat pataljoonalla 
presidentti Kyösti Kallion kiertopal
kinnosta kilpailtaessa (partiohiihto, 
Parolan kilpi, partiosuunnistus) kaut
ta aikojen pataljoonan paras tulos eli 
neljäs sija. Kenraali Yrjö Keinosen 
kiertopalkinnon eli Yrjön tornin sijoi
tus oli pataljoonan kohdalla myös 
erittäin hyvä eli kuudes. 

Lapin Jääkäripataljoona on muun 
koulutuksensa ohella suorittanut sille 
määrätyt kertausharjoitukset. Patal
joonan henkilökunta on joutunut jo-

kapäiväisen koulutustyönsä ohella kou
luttamaan muun muassa kaksi iker
taushar joitusjoukkoyksikköä ja pie
nemmät harjoitukset päälle. Omasta 
mielestämme suoritus on mittava 
näinkin vähäiselle henkilökunnalle. 

Lapin maakunnan jokapäiväiseen 
elämään pataljoona on virka-apuna 
joutunut antamaan oman panoksensa. 
Milloin mistäkin päin Lappia on kuu
lunut "hätähuuto" sodanaikaisista am
muksista. Niitä pataljoonan toimesta 
on raivattu Sodankylässä ja Kittilässä 
noin neljäsataa kappaletta. 

Vähin, mitä sotainvaliideille voimme 
tehdä, on ollut tänäkin vuotena tun
nuksemme - mies ja päivä työapua 
heidän hyväkseen. Niinpä pataljoona 
on temmannut sotainvaliiditempauk
sissa oman kotikylän lisäksi Pelkosen
niemellä, Savukoskella, Kittilässä, Ro
vaniemen maalaiskunnassa, Inarissa ja 
utsjoella. 

Vuosien 1973-74 vaihteessa vaihtui 
myös pataljoonan johto everstiluut
nantti Kalevi M a u n u 1 a n luovutet
tua komentajan tehtävät everstiluut
nantti Martti Alat a 1 o 11 e. 

Tiukan ja asiallisen koulutuksen 
päätteeksi on Lapin Jääkäripataljoo
nassa palkittu kotiutuvia varusmiehiä 
muunmuassa 

Jalkaväen säätiön plaketilla ja kun
niakirjalla: 

III/71 saapumiserä 
- upskokelas Markku Olavi K e m p-

p aine n 
- kers Matti Tapani A u t t o 

I/72 saapumiserä 
- upskokelas Tuomo T u r u n e n 
- kers Kari Simo Juhani V i r t a n e n 

II/72 saapumiserä 
- upskokelas Pekka Kalevi S a u k k o 
- kers Kalervo Kullervo T y n i 

UI/72 saapumiserä 
- upskokelas Pekka Juhani A 1 a r a u

d a n joki 
- kers Voitto Kalervo M u s t on en 

Pataljoonan parhaana jääkärinä on 
palkittu: 

I/72 saapumiserä 
- korpr Veikko Ilmari P i m p e r i 

Il/72 saapumiserä 
- korpr Ville Vei~ko R u o t s a 1 a i

n en 

IIl/72 saapumiserä 
- korpr Markku Tapani U k k o 1 a 

I/73 saapumiserä 
- korpr Eino Juhani K a i p a i n e n 
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UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan osalta 
kuluneet kaksi vuotta (1972-73) ovat 
olleet työntäyteistä, tiiviin koulutuk
sen aikaa. 

Varuskunnallisesti merkittävin pa
taljoonaa hyvin läheisesti sivunnut 
tapahtuma on ollut SlRtR:n siirtymi
nen Suomenlinnasta Santahaminaan. 
Huoltovastuun saarella siirryttyä vuo
den 1973 alusta lukien rykmentille jäi 
pataljoonan omaan johtoon ainoas
taan taisteluväline- ja kuljetusväline
huollot. 

Mainittu tapahtuma merkitsi patal
joonan kohdalta myös huomattavaa 
tilapäislwmennusten vähenemistä. Vä
hitellen ollaan pääsemässä siihen, että 
kaikki koulutuskelpoiset miehet ovat 
rivissä ja tilapäiset komennustehtävät 
hoidettu B·miehillä. Koulutuskomen
nusmiehet on jälleen siirretty omiin 
yksikköihinsä ja 3.Jääkärikomppania, 
johon heidät oli keskitetty, on muu
tettu normaaliksi koulutusyksiköksi. 
Ensimmäiset alokkaansa kolmeen vuo
teen komppania sai kesäkuussa -73. 

Pahin koulutusta haittaava tekijä, 
jonka parissa pataljoona ,tällä het
kellä ponnistelee, on suorastaan huu
tava kouluttajahenkilökunnan puute. 
Pitempiaikaisista kursseista ja ko
mennuksista sekä avoimista viroista 
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ja toimista johtuen on pataljoonan 
upseerivajaus noin 40 % ja aliupseeri
vajaus sekin runsaat 30 %. Eräs syy 
henkilökuntavajaukseen on varmasti 
Helsingin varuskunnan heikko asunto
tilanne, josta johtuen nuorempaa kou
luttajahenkilökuntaa on vailkea saada 
palvelukseen. 

Huomattavimpia koulutustapahtu
mia pienempien varuskuntasotaharjoi
tusten ohella ovat katsausjakson ai
kana olleet KSS1:n talvisotaharjoitus 
tammi ..... helmikuussa -72, Itä-Uuden
maan talvisotaharjoi.tus tammikuussa 
-73 sekä LSS1:n sotaharjoitus keväällä 
-73. 

Kaakkois-Suomen harjoitukseen Uud 
JP osallistui keltaisen puolueen meka
nisoituna pataljoonana. Sotaharjoitus 
muodostui pataljoonalle monessa mie
lessä mielenkiintoiseksi koetinkiveksi. 
Harjoituksen alkuun saakka pysyi 
maa etelärannikolla hiihtokelvottoma
na eikä kunnon pakkasistakaan ollut 
vie1'ä tietoa. Eipä siis ihme, että tie
dot tulevista pakkasista ja harjoitus
alueen lumimassoista aiheuttivat pa
taljoonan johdolle monta huolen ryp
pyä otsaan. Erikoista oli myös se, 
että aina luotettavat ja itlurvalliset 
polkupyörät olivat nyt vaihtuneet kul
jetusvälineinä maastokuorma- ja maas
toheillkilöautoiksi. Harjoituksen koulu
tuksellinen merkitys muodostui näin
ollen koko pataljoonalle - niin jää
käreille kuin johtajillekin - varsin 
mielenkiintoiseksi. Nurmaan, Voikos
ken ja Kääväinkylän menestykselliset 
taisitelut osoittivat pataljoonan sel
vinneen harjoituksesta kunnialla ja 
kiitoksella. 

ESS1:n joukkojen vuoden -73 ensim
mäinen sotaharjoitus - Ifä-Uuden
maain ,talvisotaharjoitus/73 - pidettiin 
tammikuun puolivälissä Lapinjärven 
- Liljendalin - Myrskylän alueella. 

Maj E Seppänen selostaa Itä-Uudenmaan talvisotaharjoituksen kehittymistä 
vierailijoille. Vas ev J Ruutu, kenrm E Setälä, evl E Kaira, kenrl K Halme

vaara ja kenrl P Junttila. 

Harjoituksen järjestelyistä vastasi 
UudJP ja sen johti pataljoonan ko
mentaja everstiluutnantti Erkki Kai
r a. Harjoitukseen osallistui parhaim
millaan joukkoja kaikkiaan 15 jouk
ko-osastosta ja laitoksesta yhteensä 
2007 miestä ja 213 ajoneuvoa. Harjoi
tuksen pääopetustarkoitus oli trakto
roidun jääkäripataljoonan toiminta 
talvioloissa liikkuvissa taistelutilan
teissa eri taistelulajeja käyttäen. TraJk
toreiden käytön ohella kiinnitettiin 
huomiota yleis- ja paikallisjoukkojen 
yhteistoimintaan vihollisen ja omassa 

selustassa. Huolelliset ennakkovalmis
telut sekä joukkojen reipas ja yrit· 
teliäs toiminta itse harjoituksen ai
kana takasivat tuloksen, josta E.SSl:n 
komentaja kenraaliluutnantti Kai H a 1-
m e v a a r a saattoi lausua erinomai
sen tyytyväisyytensä. 

Reservifäisten koulutukseen pataljoo
na on osallistunut vuosittain keväällä 
ja syiksyllä järjestettyjen erikoishen
kilöstön kertausharjoitusten muodos
sa. Päätapahtuma tällä sektorilla oli 
keväällä -73 majuri Esa Seppäsen 
johdolla läpiviety täyden jääkäripatal-
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Joukkojen traktorointi on huomatta· 
vasti lisännyt ajoneuvokoulutusta. 

joonan kertausharjoitus. Harjoituksen 
huipentumaksi muodostui /Loviisan 
alueella järjestet ty taisteluharjoirtus, 
johon kertausharjoituspataljoonan 
ohella osallistui joukkoja Uud.Jip:sta, 
Kaart.:P:sta ja KadK:sta. 

Santahaminalil. yhä ahtaammaksi lkäy· 
vät harjoitustilat ovat viime aikoina 
antaneet aiheen suunnata katseert laa
jemmiUe Ja monipuolisemmi:lle harjoi. 
tusalueille. Lähinnä liikennej,ärjeste
lyi.stä, edullisista maasto-olosuhteista 
ja ystävällisestä vastaanotosta joh
tuen on kohteeksi valittu itäinen Uusi
maa. "Operaatio Itä-Uudenmaan val
tauksen" pui,tteissa pataljoona on 
vuonna 1972 suorittanut maakunta
marssit huhtikuussa Loviisaan, elo
kuussa Askolaan ja joulukuussa Puk· 
kilaan. Kuluvana vuonna on sarjaa 
täydennetty kolmella sotaharjoituksel
la siten, että kartalle vietynä näiden 
harjoitusten ,alueet kattavat koko itäi
sen maakunnan Porvoon - Mäntsä
län alueelta Kymijoelle. Operaation 
päämääränä on koulutuk.sellisten ta
voitteiden ohella tehdä pataljoona tu
tuksi maakunnalle ja maakunta pata[
joonalle. Niinpä kaikkiin marsseihin 
liittyy olennaisena osana sotilasnäy-
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tökset ja kunniakäynnit sankarihau
doilla. Pataljoonan yhteyttä maakun
taan symbolisoi myöskin loppuvuo
desta -72 edustus- ym tarkoituksia 
wirten käyttöön otettu mitali, jonka 
on suunnitellut korpr Sami W i r k
k a 1 a sekä valmistanut Hopeakes
kus Oy. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan mitali. 

Osoituksena siitä, että läntistä suun
taakaan ei ole unohdettu suoritti I/73 
saapumiserä marssiharjoituk.sensa am
pumaleiriin liittyen Syndalenin leiri
alueelle Hankoniemellä. 

Huomattavimmista vierailuista pa
taljoonaan mainittakoon Oslon puo
lustuskor,keakoulun valtuuskunnan vie
railu huhtikuussa -72, puolustusminis
teri Sulo H o s t i 1 a n suorittama ur
heilu.komppanian tarkastus elokuussa 
-72 sekä pääministeri Kalevi S o r
s a n johdolla tapahtunut Puolustus
neuvoston vierailu syyskuussa -73. 

Urheilusaavutuksista eittämättä mer
kittävin on kersantti Tapio Kanta
se n pronssimitali Mtinchenin olym
piakisojen estejuoksussa. Useiden maa
ottelu voittojen ohella hänellä on tilil
lään Pv:n mestaruudet maastojuok
sussa krahdelta viime vuodelta. Myös
kin maaotteluvoittajaksi sekä CLSM:n 
ja Pv:n mestariksi on kohonnut ali-

kersantti Reijo S t å. h 1 b e r g kuulan
työnnössä. Edellisten lisäksi pataljoo
nan yleisurheHijat saavuttivat vuonna 
73 kahdeksan Pv:n mestaruutta. Pv:n 
mestaruuksi.sta mainittakoon vielä 
kapteeni Lars W i n te r i n voitot 3-
ottelussa v -72 ja -73 sekä 5-ottelussa 
v -72. Viimeisin saavutus on oppilas 
Antti N u u r o ks e n Pv:n mestaruus 
suunnistuksen hen!kilökohtaisessa kil
pailussa. 

Pataljoonan kanssa läheisessä yh
teistyössä toimivan JP2-UudJP:n kil
lan perustamisesta tuli 04. 08. 73 kulu
neeksi 10 vuotta. Syyskuun lopulla pi
dettyyn juhlakokoukseen osallistui n 
50 ·kiltaveljeä eri puolilta maata. Seu
raavan vuosikymmenen kilta pyrkii 
aloittamaan entistä tehokkaammin va
rusmiehiin suuntautuvalla toiminnalla. 

Katsauskauden loppuvaiheessa ta
pahtui vielä muutos pataljoonan joh
dossa majuri Esa Se p p ä s en luo
vutettua pataljoonaupseerin tehtävät 
majuri Martti K e s k i t a 1 o 11 e. 

Ansiokkaasta palveluksesta Uuden
maan Jääkäripataljoonassa on Jalka
väen Säätiön plaketilla palkittu seu
raavat varusmiehet: 

II/ 71 saapumiserä 
- vänr Paavo Antero L e,i n o 
- kers Ari Lauri Armas L a p i 1 a 
- jääk Jukka Pekka Tapio L ·a i ne 

III/71 saapumiserä 
- vänr Seppo Toivo Ilmari R e h u

nen 
- kers Harri Antero M i k k o n en 
- korpr Alpo Olavi E lf v en g r en 

I/72 saapumiserä 
- vänr Jarmo Juhani T r an b e r g 
- kers Ismo Yrjö Olavi Toi v i a i-

n en 
- korpr Arto Juhani Hirvonen 

H/72 saapumiserä 
- vänr Tuomo Tapani Saarinen 
- kers Yrjö Hemming Honka v a a-

r a 
- korpr Kaarlo Jaakko O 1 e n i u s 

HI/72 saapumiserä 
- vänr Heikki Johan M ä i t t ä 1 ä 
- kers Pauli Antero R a u t i o 
- korpr Esko Osmo Eemil K a r h u-

nen 

147 



RANNIKKOJÄÄKÄRI
PAT ALJOONA 

Kulunut kausi on ollut pataljoonassa 
tavanomaisen kiireinen ja tapahtumis
ta rikas. Kouluttaja.tilanteen huoles
tutit-avasta huonontumisesta huolimat
ta on määrätietoisella fyöUä pyritty 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Toimintakausi alkoi komentajan 
vaihdoksella. Everstiluutnantti N L a p
p a 1 aine n luovutiti komentajan teh
tävät everstiluutnantti E Ra n n i ko 1-
1 e elokuussa -73. iKoulutustapahtumis
ta mainitta:koon monet erikoishenki
löstön kertausharJoitukset, joissa pa
taljoona on kouluttanut sekä esikun
tien että yksiköiden henkilöstöä so
danajan tehtäviinsä. Reserviläisten in
nostuksesta ja suhteellisen korkeasta 
tasosta johtuen on pataljoonassa oltu 
tyytyväisiä harjoitusten tuloksiin. 

Vuoden suurtapahtumana voidaan 
pitää LSS1:n ja ESSI:n kevätsota:har
joitusta, joka järjestettiin Hangon -
Bromarvin - Salon alueella touko
kuussa. Harjoitusten aikana pataljoo
na suoritti kolme suurehkoa maihin
nousua laivaston ja ilmavoimien tuke
mana. Sekä johtajien että joukkojen 
innostus oli koko harjoituksen ajan 
korkeata luo~a tuoden tuloksena 
erinomaisia suorituksia. 
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Komentajat ovat vaihtuneet. Evl N 
Lappalainen on luovuttanut pataljoo
nan evl E Rannikolle, joka pitää vas-

taanottopuhetta. 

Omana tärkeänä osanaan on kou
lutusta ollut kehittämässä pataljoo
nassa v -72 kesallä valmistunut mai
hinnousuohje, johon on koottu se 
tietous, joka tarv~taan miesten koulut
tamiseksi toimintaan rannikoil'la ja 
saaristossa eri vuodenaikoina. 

Varusmieskoulutuksen motivointiin 
on pyritty kiinnittämään huomiota 
mm järjestämällä peruskoulutuskau
den 1. viikolla alokkaille näytös, jossa 
ovat tulleet esille peruskoulutuskau
den keskeisimmät koulutustavoitteet. 

Rynnäkkökiväärien tultua varusmies
ten pääaseeksi on päästy keskitty-

Vanhat rannikkojääkärit näyttävät taitojaan alokkaille. 

maan tämän aseen ampumakoulutuk
seen. Työn tuloksina oli keväällä -73 
nähtävissä ESS1:n perusyksi.köiden vä
lisen ampumakilpailun kolme ensim
mäistä sijaa sekä joukko-osastokilpai
lun voitto. 

Merkittävistä kilpailusuorituksista 
on myös mainittava alikersantti K i
v i m ,ä en 2. sija Pv:n maastomesta
ruuskilpailujen -73 varusmiessuunnis
tuksessa. 

Aikaisempaa käytäntöä noudattaen 
ovat erilaiset vierailut sävyttäneet pa
taljoonan elämää. Suomen Rakennus
urakoitsijaliiton edustajat tutustuivat 
pataljoonaan 12. 1. 73. Vierailu oli seu
rauksiltaan merkittävä, sillä vieraat 
la:hjoittiva:t pataljoonalle 4 moottori
keLkkaa. 

USA:n, Neuvostoliiton, Ranskan, 
Ruotsin ja Puolan sotilasasiamiehet 
vierailivat pataljoonassa 5. 2. 73. Vie
raiden erityisen huomion sai rylunän 
hyök.käysrata, jossa muun taistelu
koulutuksen ohessa tuhottiin viholli
sen sivustapartio kovilla patruunoilla. 

Helsingin, Tapiolan, Lohjan ja Kirk
konummen teinejä ,tutustui pataljoo
nan kolmansilla "Teinipäivillä". Vaih
televaan ohjelmaan vakuuttivat vierai
lijat olleensa tyytyväisiä. 

Rannikkojääkäripataljoona sai 24. 2. 
73 oman kummikaupungin. Tällöin 
vierailivat Lohjan }caupunginhallituk
sen ja -valtuuston jäsenet Upinniemes
sä ja vahvistivat kummisuhteensa pa
ta-ljoonaan. 
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Sotilasruoka maistui teineille. 

Pataljoona suoritti puolestaan vala
marssin Lohjalle 25. 7., jolloin 15. 6. 
saap.erän alokkaat vannoivat sotilas
valansa 650 vuotta vanhassa Pyhän 
Laurin kirkossa. 
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Sotainvalidien tukitoimintaan on pa
talj,oonassa aina kiinnitetty erityinen 
huomio. Rahan- ja viljankeräykisen 
ohella on ohjelmallisen illan järjestä
minen 1-3 kertaa vuodessa Suitian 
hoitokodissa muodostunut suuren suo
sion saavuttaneeksi tilaisuudeksi. 

Vuoden aikana on pataljoonan va
rusmiehiä palkittu jv-säätiön levyk
keillä seuraavasti: 

8. 9. 1972 (III/71) kotiutuvat 

- vänr H a a v i s t o, Raimo 
- kers S u s i, Hei!kki 

9. 1. 1973 (1!/72) kotiutuvat 

- vänr Ra n t a 1 a, Esa T,apani 
- kers S ime 1 i u s, Veikko Einari 

10. 5. 1973 (II/72) !kotiutuvat 

- vänr S i n d a, Kari 

10. 9. 1973 (III/72) kotiutuvat 

- vänr Nenonen, Erkki 

HÄMEEN 
RA TSUJÄÄKÄRI
PAT ALJOONA 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona koki 
muiden Etelä-Suomen jouldto-osasto
Jen tavoin lumettoman talven, joten 
hiih tokoulutusta ei voitu antaa oHen
kaan. Yhdessä kertausharjoitushenki
löstön kanssa joukko-osasto kävi tal
visotaharjoitmsen polkupyörillä lii.lk
kuen lähes kesäolosuhteissa. 

J oukko-osastossa oli merkittävä ta
pahtuma helmikuussa -73 jolloin ta
pahtui komentajan vaihdos. Lähes vii
si vuotta joukko-osastossa komentaja
na toiminut eversti Urho P o h j o 1 a 
siirtyi Seinäjoen SotHaspiirin päälli
köksi ja luovutti joukko-osaston lip
puineen uudelle komentajalle eversti
luutnantti Sakari Ann aJ a 11 e 12. 2. 
1973. 

Koulutuksen ikannalta oli merkittä
vin tapahtuma moottoroinnin lisääani
nen. Jouk!ko-osastolle luovutettiin tal
ven kuluessa 13 uusinta mallia olevaa 
Sisu maastokuorma-autoa ja lisäksi 
traktoreiden lukumäärää lisättiin. Ny
kyisillä moottoriajoneuvoilla pystyvät 
ratsumiehet rauhanajan vahvuudessa 
liikkumaan lähes täysin moottoroitu
na erilaisissa taistelu- ja sotaharjoi
tuksissa. 

Komentaja vaihtuu. Eversti Urho Poh
jola luovuttaa joukko-osaston lipun 

everstiluutnantti Sakari Annalalle. 

Normaalista poikkeava harjoitus
maasto luovutettiin Hämeen Ratsujää
käripaitaljoonalle 2-0. 5. 73 jolloin joulk
ko-osasto esitti taistelunäytöksen Hä
meen Maanpuolustusjuhlan yhteydes
sä Lahden kaupungin ikeskustassa, 
Pikku-Vesijärven puistoalueella. Tä-
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Hämeen Maanpuolustusjuhlaan llitty. 
vässä taistelunäytöksessä kymmentu
hatpäisen yleisön pelätessä ja ihmetel• 
lessä tiedusteluvaunut sukelsivat Pik• 

ko-Vesijärven aaltoihin. 

hän koulutusnäytökseen osallistui li· 
saksi joukkoja ja kalustoa Panssari
pri.kaatista, Rannikkojäälkäripataljoo
nasta, Huoltokoulutuskeskuksesta ja 
Satakunnan Lennostosta. Rajua hyölk
käystä johon liittyi va~tavat tulival
mistelut Kariniemen puistoalueella, 
seurasi paikkakunnan yleisöä n 20000 
henkilöä. Vastaava yleisömäärä on 
Lahdessa totuttu näkemään ainoas
taan Salpausselän Kisoissa. 

Hälvälän leirialue on edelleen ollut 
joukko-osaston toisena kotipai:kkana, 
sillä onhan ko alueella ollut toimi:n
takautena viisi suurempaa leiriä sekä 
viikoittain kaikki yksiköt ovat olleet 
siellä useampia päiviä. 

Omaisten päivää vietettiin Hennalan 
kasarmialueella 5. 8. Lahden Messuihin 
liitt~n. Päivän ohjelmaan kuului II/73 
saapumiserän sotilasvala. Kahdeksalle 
sadalle varusmiehen omaiselle ja vii
delle sadalle ratsumiehelle jaettiin va
paalippu Lahden Messuille. Lisäksi 
joukko-osasto esitti 'koulutusnäytöksen 
messujen toimintaan liittyen. 
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Maakuntamarssit ovat muodostuneet 
perinteiksi joka kesäisessä toiminnas
sa. Tänä vuonna marssi suunnattiin 
Lahdesta Joutsaan, Jyväskylään ja 
Jä,msään. Sii:hen käytettiin aikaa 3 vl1k., 
matlkaa oli 350 km, mutta tä:hän on 
lisättävä marssin aikana taisteluhar
joitustilanteet, ohimarssit, koulutus
näytökset, iltamat ja muu yhteistoi
mi:nta siviiliväestön kanssa. Maakun
tamarssilta kertyi jälleen vaakunoita 
Reservialiupseeri!koulun seinälle nii:n, 
että nykyisi:n siellä on lähes kaikkien 
niiden kuntien vaakunat, joista on va
rusmiehiä joukkö-Os1:!,5tossa vuosittain. 

Joukko-osasto on esittänyt koulutus
taan useaan ,kertaan selostuksin ja 
taistelunäytöksin eri vierailujen yhtey
dessä. 

Niinpä vuoden kuluessa jo~ko-0sas
tossa vieraili Neuvostoliiton ulkomai
sia taloudeUisia suhteita hoitavan val
tion komitean päältlikön sijainen ken
raalieversti G S S i d o r o v i t s h, 
suurlähetystöjen päälliköt, muutamia 
kotimaisia vierailijoita, sotilasasiamie
het, sekä Ruotsi:n ja&aväen ja ratsu
väen tarkastaja eversti Sten L j u n g
q v i s t joka puheessaan varusmiehille 
mainitsi mm seuraavaa: ''Te osaatte 
käyttää aseita yht'aikaa nopeasti ja 
tehokkaasti, te omaatte yksinkertaisia 
menetelmiä, jotka ovat käyttökelpoisia 
täkäläisissä olosuhteissa. Te hallitset
te välineet, välineet ei hallitse teitä. 
Te olette oikei:n yhdistäneet nykyajan 
ja perinteiden vaatimukset." Lisäiksi 
Ruotsin jalkaväen ja ratsuväen tarkas
taja mainitsi, että 'hän ei ole milloin
kaan nähnyt tarkastaessaan kunnia
komppaniaa niin suoraryhtisiä ja sil
miin katsovia varusmiehiä kuin Lah
dessa oli. 

Upseerien Ampumayhdistyksen mes
taruuskilpailut pidettiin Hälvälän am-

Ratsumiehen on oltava valppaana traktorin lavallakin. Kenraali Leinonen 
tarkastaa miesten kuormauksen ja tähystyksen jaon. 

pumaradalla 12.-14. kesälkuuta Hä
meen Ratsujääkäripataljoonan toimies
sa isäntänä samalla vastaten järjeste
lyistä. HämRjP:n !komentaja eversti
luutnantti Sakari Anna 1 a ei anta
nut kilpailujen valvonta-tehtävänsä 
vaikuttaa laukaisukätensä vakavuu
teen, vaan voitti joukko-osastojen ko
mentajien välisen kuvioammunnan. Mi
käli eri puolilta maata oleviin kilpaili
joihin on uskomista, onnistuivat mes
taruuskilpailut järjestelyiltään erittäi:n 
hyvin, ja siitä saivat tyydytyksen 
myös järjestäjät. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin talvi- ja 
suunnistusmestaruuskilpai1luissa saa
vuttivat ratsumiehet II sijan yleismes
taruuskilpailussa. 

Etelä-Suomen Sotilaslääni järjesti 
kuluvana vuonna Lahdessa toistami
seen Ilves-viestin, johon osallistuivat 
kaikki läänin joukiko-osastot 8:lla 3:n 
miehen partiolla. Ratsumiehet johti
vat kilpailua alusta asti voittaen koko 
kilpailun vaikuuttavasti. Mainittakoon 
vielä että joukkueen partioille ei tul
lut yhtään satkkokierrosta ammunnas
ta. 

Kuluneena vuotena joukko-osastossa 
on kehitetty traktoreiden hyväksikäyt
töä joukon liikkumisessa. On mm ra
kennettu "Traktoreiden käyttö taiste
lussa" vakiorata, jota on esitetty eri 
joukiko-osastojen edustajille. Varus
miesten fyysisen kunnon kehittämi
seen on kiinnitetty huomiota ja siitä 
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on nä:kyvänä osoituksena mm Hälivä
Iän leirialueelle ralkennettu 2 1/2 km 
mittainen pururata kasarmialueella 
olevan pururadan lisäJksi. Tavoitteena 
on ollut perinteitä unohtamatta kou
luttaa varusmiehiä kyvy~käiksi taiste
lijoiksi ja pystymään käyttämään hy
väkseen nykyajan aseistusta j,a liikun
ta vä:linei tä. 

Jalkaväen plaketteja on jaettu seu
raaville: 

15. 10. 71 saapumiserä 

- vänr Veli Paavo K ui s m a, Lahti 
- kers Jarmo Olavi Sipi 1 ä, Lahti 

Vaasan Höyrymytly Osakeyhtiö,Vaasa 
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15. 2. 72 ,saapumiserä 

- vänr Aaro Ilmari Uoti 1 a, Vam
mala 

- kers Hannu Kalevi S a r j a, Haa
pavesi 

15. 6. 72 saapumiserä 

- vänr Rauno Helmer S i p i 1 ä, Lahti 
- kers Mauri Antero R ö n n i, Ikaa-

linen 

15. 10. 72 saapumiserä 

- vänr Hannu Sa:kari No u s i a i n e n, 
Nastola 

- kers Tapio Kauko Veikko 1 a, 
Virrat 

Pehmeät. 
hyyänmakuiset 
vellit. 
Vaasan Minuuttivellit 
ohra ja kaura. 
Vaasan Minuuttivellit ovat hyvän
makuisia, koska ne keitetään maitoon. 
Ne valmistuvat yhtä nopeasti kuin 
kupillinen kahvia, mutta sisältävät sekä 
vitamiineja, valkuaisaineita että ener
giaa. Helposti sulavina ne sopivat aralle
kin vatsalle, ja niiden hyvä viljan maku 
miellyttää sekä lapsia että aikuisia. 

Minuuttivellit ovat myös -
erittäin riittoisia. • • • 
Yhdestä pakkauksesta tulee • 
n. 10 1 velliä eli 40 annosta. 
Nopeasti! 

KYMEN 
JÄÄKÄRI PAT ALJ010NA 

Koulutus Kymen Jääkäripataljoonassa 
on kuluneena vuotena sujunut nor
maalin palveluksen merkeissä. Patal
joona on osallistunut omien, ennen 
kuniki.n saapumiserän kotiutumista toi
meenpantujen, sotaharjoitusten lisäksi 
Reserviupseerikoulun loppusotaharjoi
tuksiin ja saanut näin arvokasta lisä
koulutusta varsin runsaasti. 

Kou1utukselle on ollut ominaista pa
taljoonan traktoroinnin mukanaan tuo
mat ikoulutusvelvoitteet. Pataljoona 
osallistuikin täysin traktoroituna -
mukanaan yli 200 reserviläistä - so
tilasläänin johtamaan suureen sota
harjoitukseen tammi-helmikuun vaih
teessa mitä parhaimmalla menestyk
sellä. 

Vuoden aikana aloitettiin pataljoo
nassa uusi koulutusmuoto ko1ranoh
jaajakoulutus. Jalkaisesta saapumis
erästä koulutetaan kuusi miestä sissi
koiranohjaajiksi. He osa:llistuivat Re
serviupseerikoU!lun Sissi!komppanian 
harjoituksiin ja koulutukseen. 

Edellisen Jalkaväen vuosikirjan il
mestyttyä on pataljoonassa komentaja 
vaihtunut kahdesti. 7. 12. 1971 luovutti 
komentajana yli neljä vuotta ollut 
everstiluutnantti Veilkko S a 1 o patal
joonan everstiluutnantti Eino Sai-

Everstiluutnantti Eino Sainio komen
tajana 7. 12. 1971-25. 5. 1972. 

n i o 11 e. Everstiluutnantti Sainio siir
tyi Kymen Jääkäripataljoonaan Tais
telukouilusta. 

25. 5. 1973 pataljoonaa kohtasi surul
linen tapahtuma: everstiluutnantti Ei
no Sainio kuoli tapaturmaisesti. Inhi
millisesti katsoen liian aikainen pois
meno järkytti syvästi kaikkia. Isän
maataan rakastavana, vastuuntuntoi
sena ja alaisistaan huolehtivana saa
vutti hän alaistensa täyden luotta
muksen. 

Elokuun 8. päivänä pataljoonan ko
mentajan tehtävät otti vastaan eversti
luutnantti Aimo A i r o 1 a siirrettynä 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikun
nasta. Ev,erstiluutnantti Airola on van
hoja Kymen Jääkäreitä, sillä jo v 1950 
hän palveli KymJP:n edeltäjäjoukko
osastossa JP/JR 9:ssä Ravijoella. 
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Pataljoonan nykyinen komentaja evers
tiluutnantti Aimo Airola. 

Toukokuun 5. päivänä vieraili Ha
minan varuskunnassa valtioneuvoston 
asettama puolustuslaitoSlkomitea pu
heenjohtajansa lainsäädäntöneuvos 
Lars D u f h o I m' :in johdolla. Hami
nassa viettämänsä pa1van komitea 
käytti kasarmeihin tutustumiseen sekä 
haastattelu- ja esitelmätilaisuuksiin. 
Toimikunnan aikataulu dli kuitenkin 
kiireinen, mistä johtuen tutustuminen 
mielipiteisiin ja kokemuksiin pintaa 
syvemmältä jäi hieman sattumanva
raiseksi. 

Helatorstaina 11. 5. paljastettiin pa
taljoonan kentällä miinamiesten muis
tomerkki. Sen muodostaa kivistä muu
ratulle alustalle sijoitet tu merimiina 
mallia S/08. Patsas paljastettiin juuri 
KymJiP:n alueelle siksi, että Hami
naan vuodesta 1934 alik:aen sijoitetussa 
MHnakomppaniassa sai peruskouiutuk
sensa suurin osa sodan a*ana lai
vastossa ja ranniik:kojoukoissa miinoi
tus- ja raivaustehtävissä palvelleista 
miinamiehistä. Tämä Miina.komppania 
toimi nykyisissä Reservialiupseeriik:ou
lun tiloissa. Muist omerkin paljastuk
sen suoritti vara-amiraali J K P i r
h onen. 
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KymJP:n tukitoiminta sotainvalidien 
hyväksi on jo muodostunut pysyväksi 
perinteeksi. Paitsi sotainvalideille ai
heutuvaa taloudellista hyötyä on toi
minnalla varusmiehiä ajatellen suuri 
kasvattava merkitys. Sotainvalidien ta
paaminen ja heidän hyväkseen tapah
tuva toiminta muistuttaa nuorille va
rusmiehille, että tämän päivän vapaus 
ja hyvinvointi eivät ole tulleet ilmai
siksi. 

Metsämarsseja on suoritettu enti
seen tapaan lähinnä Virolahden ja 
Miehikkälän alueelle. Näitä marsseja 
pataljoona on suorittanut jo kymme
nen vuoden ajan. 

Saavutetuista urheilutuloksista voi
daan ennen kaikkea mainita "Kdlmo
sen Pytty". Voittaja tämän kiertopal
kinnon sääntöjen mukaan on se jouk
ko-osasto, jonka sijoitusten yhteenlas
kettu luku on pienin KSS1:n joukko
osastojen välisissä kilpailuissa: Olter
mannin hiihto, partiosuunnistus- ja va
rusmiesten ampumakilpailu. 

Ammunnassa pataljoona voitti Ky
men1laakson Kilven ja Sotilasläänin 
ampuma.mestaruuskilpailuissa saavu
tettiin useita mestaruuksia, mm maas
toammunnassa ja varusmiesten am
munnoissa. KymJP oli sotilasläänin 
jolllkko-osastoista paras. Toinen vah
va sotilasurhei'lulaji oli suunnistus. So
tilas'läänin mestaruuskilpailuissa saa
vutettiin kolme mestaruutta: kersantti 
P Puhakka voitti yleisen sarjan, 
alikersantti J U r p a 1 a i n e n varus
miesten ja partiosuunnistlllksessa pa
taljoonamme partio oli ylivoimainen. 

Kenraali Yrjö Keinosen kiertopal
kinnon yhteistuloksissa KymJP oli 
kuudes ja presidentti Kyösti Kallion 
palkintokilpailussa viides. 

Syytä on mainita myös kersantti 
Eero Sakin erinomaiset suoritukset 
soti'laskolmiottelussa; sotilasläänin 
mestaruuskilpailuissa saavutus oli toi
nen sija ja pv:n kilpailuissa neljäs. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja on pa
taljoonassa jaettu seuraaville asepal
veluksensa menestyksellisesti suoritta
neille varusmiehille: 

I/71 saapumiserä 

- vänr Tapio K u r k i 
- kers Leo I g o n i 

- korpr Mar~ku Rimminen 

II/71 saapumiserä 

- vänr Kari S a 1 o n e n 
- kers Risto L a i n e 
- korpr Jaakko H i e t s a 1 o 

III/71 saapumiserä 

- vänr Risto V i r t a n e n 
- kers Juha Sihvonen 
- korpr Pauli Kova ne n 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPAT ALJOONA 

Uudenmaan Rakuunapataljoonan ikou
lutustyötä vuosina 1972--'73 on sävyt
tänyt monet uudet asiat. Raikuunat 
ovat todenteolla paneutuneet jalika
väen moottoroinnin monimuotoisiin 
kuvioihin. Helmikuun saapumiserän 
astuessa palvelukseen aloitettiin suuri
suuntainen koulutus'.kokeilu. Tämän li-

säksi Taipalsaaren uuden ampumara
ta-alueen rakennustyön kehittyminen 
yhdessä Lappeenrannan varuskunnan 
tulevien järjestelyjen kanssa on anta
nut oman värinsä pataljoonan toimin
taan. 

Uusi koulutuskokeilu on niin tärkeä 
ja vaativa tehtävä tulevaisuutta aja
tellen, että pataljoonan koko voima 
on viritetty äärimmilleen tehtävän 
suori tt·amiseksi. 

Mistä koulutus!kokeilussa on sitten 
kysymys? Pataljoona ikäsittää esikun
nan lisäksi kolme koulutuseskadroo
naa, joista kahdessa koulutetaan va
rusmiehiä ja yhdessä reserviläisiä. 
Kumpikin varusmiehiä kouluttava es
kadroona ottaa vuorollaan koko saa
pumiserän alokkaat (330-350) vastaan 
ja antaa saapumiserälle kaiken kou
lutU!ksen poisluettuna reserviupseerien 
.sekä eräiden huoltoaliupseerien. koulu-

Ansiomitalilla palkittuja vuosijuhlassa 7. 9. 73: kapteeni J Liira; kapteeni P 
Himanen; yliluutnantti M Tuusvuori; ylivääpeli V Räikkönen; vääpeli A Muhii 

ja korjaamonjohtaja E Kinnunen. 
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tusta. Uutta kokeilussa on se, että 
ryhmänjohtajakoulutus annetaan pe
rusyksi'.köissä ja että koulutushaaroja 
on samassa yksikössä kuusi: kivääri, 
kranaatinheitin, panssarintorjunta, pio
neeri, viesti ja huolto. Koulutus ja
kautuu peruskoulutuskauteen (4 viik
koa), erikoiskoulutuSlkausi 1. ja 2:een 
(8 + 10 viikkoa) ja joukikoharjoitus
kauteen (12 viikkoa). 3.Eskadroona 
kouluttaa yksinomaan reserviläisiä. 
Kertausharjoituskoulutus annetaan nk 
j oukkoharj oituksena perusylk:silk!köko
konaisuuksina. Erilkoishenkilöstön ker
tausharj oituskoulu tus annetaan edel
leen varusmiesyksikössä. Jou'.kkohar
joituksissa käytetään kouluttajina pää
asiassa reservilläisiä. Perusyksik!köjä 
koulutetaan n 2 viilkon harjoituksissa 
5-6 yksikköä vuodessa. Tältä osin 
koulutuSkokeilu käynnistyy vuoden 
1974 kuluessa. 

Kokeiluun on lähdetty täysin voi
min ja ennaikkoluulottomasti asiaan 
paneutuen. Aikanaan tulokset näyttä
vät tämän koulutusjärjestelmän edut 
ja haittatekijät. 

Pataljoonassa on koulutettu kertaus
harjoituksissa useita erikoishenikilöstö
ryhmiä, lähinnä perusyksikön päälli
köitä ja vääpeleitä sekä pataljoonan 
esikuntia. Kevääillä 9.-19. 4. 73 järjes
tettiin panssarintorjuntapataljoonan 
kertausharjoitus, jossa erilmisesti ko
keiltiin reserviläisjohtajien taitoja 
jouk!konsa kou1uttajina. Tulokset oli
vat monessa mielessä varsin myön
teisiä. 

Pataljoonan koulutukseen ovat tu
tustuneet monet varuskunnassa vie
railleet ulkolaiset sotilashenkilöt. Vie
railijoista mainittakoon Leningradin 
sotilasalueen apulaispäällikkö kenraa
limajuri G r i b s ko v, sveitsiläinen up
seeriseurue ja ruotsalainen upseeri
seurue. 

Eräs vuoden merkkitapaus oli Rat
suvälkimuseon ,avaus 3. 6. 7~. Museo si
jaitsee Lappeenrannan ilinnoituksen 
alueella 200 vuotta vanhassa päävar
tiorakennuksessa. Museo käsittää '.kol
me osastoa, Ruotsinvallan ajan osas
ton, itsenäisyyden ajan osaston ja rat
suvarusteiden osaston. Jo ensimmäise
nä kesänä on museota kohtaan tun
nettu yllättävän suurta mielenkiintoa. 
Kävijöitä on ollut 30-40 henkeä päi
vässä. 

Pataljoonan henkilöstössä ei ole ku
luneena aikana tapahtunut suuria 
muutoksia. Majuri Olavi S a a r n i o 
luovutti pataljoonaupseerin tehtävät 
kesällä 1972 majuri Erkki H i e ta
mä e [ 1 e ja huoltopäätlikön tehtävät 
on ,juuri ottanut vastoo.n majuri Vesa 
Kankkunen. 

Urheilun tä11keällä saralla olympia
vuonna 1972 saavutti ylikersantti Es
ko S a i r a Suomen ampumahiihtovies
tij oukkueessa hopeamitalin ollen hen
kilökohtaisessa kilpailussakin 6. sijal
la. Kulunut vuosi 1973 on ollut urhei
lusaavutuksiltaan yksi rakuunoiden 
parhaita. Menestystä on ollut lähinnä 
sotilaslajeissa. KJSSl:n hiihtomesta
ruuskilpailujen joukko-osastojen väli
sen joukkuekilpailun voitto oli eräs 
arvokkaimmista, viarsinkin kun se tuli 
niukasti hävityn Oltermannin viesti
hiihdon jälkeen. Korpraali Jukka-
1 a n 3. sija Pv:n hiihtomestaruuskil
pailujen ampumahiihdossa on myös 
mittaV'a suoritus. Raikuunapartio luut
nantti A Lankinen, ylilkersantti E 
P e k a r i, alikersantti J V i s k a r i ja 
rakuuna P S a [ m i voitti KSSl:n par
tiomestaruuden ja sijoittui Pv:n mes
taruuskilpailuissa hopealle. Tämän li
säksi Pv:n mestaruuskilpailujen soti
laslajeissa ovat selviytyneet mitaleilile 
vääpelit P P y s t y n e n, P S a u k ik o
n en maastojuoksussa, ylikersantti E 
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Ylikersantti Esko Saira hopeaa v 1972 
Sapporossa. 

S a i r a soti'las 3-ottelussa ja ampuma
hiihdossa sekä kapteeni I K a r j a-
1 a i n en ja majuri E H i e t a m ä k i 
ammunnassa. 

Tänä vuonna rakuunoiille oli uskottu 
puolustusvoimien yleisurheilumesta
ruuskilpailujen järjestelyvastuu. Kil
pailuista muodostui hyvätasoiset, oli
han mukana maan eturivin urheilijoi
ta. Kilpailut muistettaneen U!k!koskuu
rojen sävyttäminä ja juuri niiden ta
kia varsin värikkäitäkin muotoja saa
neina kilpailuina. 

Läihimaakuntaan on pidetty yhteyt
tä valatilaisuuksien, metsä.marssien ja 
varusmiestoimikuntien järjestämien 
tempausten muodossa. Raikuunat ovat 
vierailleet mm IlnatraMa, Joutsenos-
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sa, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. 
Näiden käyntien y,hteydessä on pyritty 
esittämään pataljoonan ikoulutustoi
mintaa ja osoittamaan sitä kehitystä, 
mitä puolustusvoimissa on viimeisien 
vuosien aikana tapahtunut. 

Sotilaana osoitetusta taidosta ja an
siokkaasta palveluksesta on jaettu Jal· 
kaväen Säätiön plaketit seuraaville: 

I/71 saapumiserä 

- vänr M Haukka 
- ikers R P u s a 
- korpr H S u t i n e n 

Il/71 saapumiserä 

- vänr M Pesu 
- kers E K a a iki n en 
- korpr E Kun ttu 

III/71 saapumiserä 

- vänr L P a s a n en 
- kers M U i t t o 
- korpr K V ä i s ä n e n 

I/72 saapumiserä 

- vänr R K u u t t i 
- kers M H a n s k i 
- korpr A R a n n a n j ä r v i 

LI/72 saapumiserä 

- vänr M M a t i k a i n e n 
- kers J V e i j a 1 a i n e n 
- korpr P Havukainen 

III/72 saapumiserä 
- vänr H S e p p ä n e n 
- kers V K a r h u 
- korpr E T u r t i a i ne n 

KARJALAN 
JÄÄKÄ'RIPAT ALJOONA 

Toimintakausi alkoi uuden komenta
jan everstiluutnantti Raimo V i i d a n 
ottaessa komentajan tehtävät vastaan 
17.12.71 eversti Unto Huuhtasel
t a. Melko tarkalleen kahta vuotta 
myöhemmin vaihtui komentaja jälleen 
eversti Viidan luovuttaessa tehtävän
sä everstHuutnantti Pertti K i 1 k i 11 e 
20. 12. 1973. Muun hellikilökunnan suh
teen todettakoon, että se on ollut var
sin paikallaan pysyvää, joskin patal
joonasta on siirtynyt v 1972-1973 ku
luessa 5 upseeria muualle. Kadetti
koulusta on tuUut vastaavana aikana 
vain 2 upseeria. Kun otetaan huo
mioon eri ikursseilla olleet upseerit 
upseeritilanne on onut ajoittain hy
vinlkin vaikea. Tilannetta on auttanut 
se, että aliupseerien toimet ovat olleet 
lähes kokonaan täytetyt. 

V·arusmiesaines tulee pääosin Poh
jois-Savon sekä Pohjois-Karja~an alu
eelta ja on !hengeltään ja fyysiseltä 
kunnoltaan vielä hyvää ainesta. Kun 
ns koulutuksen nousujohteisuus on 
heihin luotu peruskol.lllutuskauden lop
puun mennessä, suoritusarvot ovat 
hyviä. Jos Olisi käytettävissä nykyistä 
enemmän koulutusmäärärahoja, jotka 
kuluneella kaudella ovat olleet mini
missään, vältyttäisiin ikasarmissa asu
misen vaaralta ja turhautumiselta. 

Vuoden 1973 talvisotaharjoituksen ti
lannekuva. 

Karja'lan Jää:käripataljoona sijaitsee 
edel1leen kahdetla paikkakunnalla 1. 
JK:n ollessa Ylämyllyn varus1mnnas
sa, mikä on omiaan vaikeuttamaan 
koulutus- ja huoltojärjestelyjä. Majoi
tustilat ovat ahtaanpuoleiset varsinkin 
vahvuuden ollessa suurimmillaan. 

Rakennuskohteina onkin esitetty v 
1972 uuden ikasarmirakennuksen, sau
na - uimaihaHin ja koulutushallin 
saantia varuskuntaan. Töiden aloitta
minen siirtyi kuitenkin y;llättäen tuon
nemmaksi - toivottavasti ei kuiten
kaan pitemmälle kuin vuoteen 1974? 

Lisäksi on tällä hetkellä :käsittelyn 
ailaisena autohallin, akkulataamon ja 
puhdistuslaitoksen laajennustyöt sekä 
asuntojen peruskorjaukset. 

Taisteluampumaratakysymys on ol
lut jatkuvasti vireillä useine esityksi
neen. Viimeinen esitys - Sotinpuron 
alue Rautavaaran ja Nurmeksen väli
maastossa - on "myötätuulessa" Met
sähallitUlksen käsiteltävänä. KarJP on 
suorittanut taisteluammunnat 250 kilo
metrin päässä olevalla Vuosangan am
puma-alueella. 
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Traktoriuran auraus käynnissä ns tan
demmenetelmällä eli kahden toisiinsa 
kytketyn traktorin työntömenetelmäl-

lä. 

Sotakoirat olivat sissien mukana Tais• 
telukoulun järjestämässä kevätsotahar

joituksessa 1973. 
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Koulutuksen läpivientiä ovat vai
keuttaneet pienet !koulutusmäärärahat 
ja polttoaineen ,vähyys, mitkä haitat 
on pyritty korvaamaan erilaisilla kou
lutusjärjestelyillä. Uutena 'lkoulutus
kuvioLhin" ovat tulleet sotakoirat, 
panssarivaunut, sissiradiomiehet ja 
oma autokoulu. Kun otetaan vielä 
huomioon ikertausharjoitukset ja nii
den aiheuttamat moninaiset velvoit
teet, tehtävät ovat näin ollen yhä 
enemmän lisääntyneet. 

Karjalan Jääkärit ovat perinteisen 
tavan mukaan olleet mukana sotain
valiidien tukitoiminnassa, joka on kä
sittänyt lä:hinnä sotainvaliidien raiken
nusten korjaamista ja keräystoimin
taa. Molempina vuosina on järjestetty 
koko piiriä 'käsittävät ikuntoutuspäi
vät yhdessä sotainvaliidien kanssa. 

KarJiP:n Kilta ry on toiminut var
sin tehokkaalla tavalla tukien varus
miesten viihtyvyyttä taloudellisesti. 

Yhteydet perinnejoukkoomme JR 
9:ään-Kalpa-divisioonaan ovat olleet fä. 
heiset tukitoiminnan merkeissä. Kar 
JP osallistui Kalpa-patsaan paljastus
tilaisuuteen Tohmajärvellä 10. 8. 73. Vii
purin rykmentin perinteistä mainitta
koon mm perinnelaatan paljastami
nen 20.11. 73 Haminan kasarmialueel
la. 

Suhteet maa:kuntaan ovat olleet 'kar
jalaisen tavan mukaan erinomaiset, 
sillä Karjalan jääkäreillä on ollut 
maakunnan täysi tuki koko maanpuo
lustuksen alueella. 

Edellisen kirjan ilmestymisen · jäl
keen on palkittu seuraavat varusmie
het Jv-säätiön plaketilla ja kunniakir
jalla: 

15. 10. 1971 palvelukseen astuneet 

vänr Ja n t u n en Jukka Keijo Ka
levi, Kuopio 
kers Mikkonen Erlclci Olavi, 
Nurmes 
korpr K u i r i Osmo Pietari, Juuka 

15. 2. 1972 palvelukseen astuneet 

- vänr Ta 1k a I a Martti Tuomas, Hel
sinki 

- kers Ikonen Aimo Olavi 
Ilomantsi 

- kor,pr Me r ta ne n Matti Johan
nes, Liperi 

15. 6. 1972 palvelukseen astuneet 

- vänr T u r u n en Eero Matti, Joen
suu 

- kers Le h i koi ne n Reijo Tapani, 
Tuupovaara 

- korpr H u u r r e s a 1 o Ilpo Antero, 
Kitee 

15. 10. 1972 palvelukseen astuneet 

- korpr P i p p u r i Kyösti Kalevi, 
Rääkkylä 
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T AISTELUKOULU 

Taistelukoulussa on vuoden 1972 syk
syllä alkaneilta kursseilta tutkinnon 
suorittanut yhteensä 110 upseeria. Esi
upseerin tutkinnon suoritti 35 sekä 
kapteenin tutkinnon 75 upseeria. Vuo
den 1973 elokuun 1:nä päivänä alikoi 
Jalkaväen kapteenikurssi 47, jonka op
pilasva:hvuus oli 52 upseeria. Saman 
vuoden lokakuun 15:nä :päivänä alkoi 
Esiupseerikurssi 27, jolla paraikaa 
opiskelee 41 upseeria. Lisäksi vuonna 
1973 on Taistelukoulussa koulutettu up
seerikokelaista kolmella kurssilla pa
,taljoonan tiedustelu-upseereita. Jokai
sen kurssin vahvuus on ollut 20 koke
lasta. On selvää, että näin suuri oppi
lasupseerien määrä on vaikuttanut mo
nella tavalla koulun toimintaan. Jär
jestelyt ovat merkinneet opettajille 
melkoista työmäärän lisäystä. Samoin 
.oppilasvahvuuden kasvu on vaikutta
nut mm koulun esikunnan sekä ruo
kalan henkilökunnan toimintaan !kiih
dyttävästi. Toisaalta tutkinnot on voi
tu suorittaa uusituissa ajanmukaisissa 
tiloissa. Uuden kurssira:kennulksen val
mistuminen vuonna 1971 on huomatta
vasti parantanut opiskelun mahdolli
suuksia samoin kuin vanhan kurssira
kennuksen saneeraus. Vuoden 1972 ke
sästä fähtien on oppilasupseerit voitu 
majoit taa 1-2 miehen huoneisiin. Vuo-

164 

den 1974 kuluessa opiskelumahdolli
suudet entisestään paranevat koulun 
saadessa mm kielistudiolaitteet. Viime 
vuoden huhtikuun alussa osa henikifö
kunnasta pääsi muuttamaan uuteen 
asuintaloon. Toinen asuintalo valmis
tuu vuoden 1974 kevään >kuluessa. 
Kun vielä •koulun nykyinen esikunta
ra:kennus, yksi asuintalo sekä sauna on 
peruskorjattu voidaan katsoa Taiste
lukoulun toimivan juuri sen tarvetta 
varten valmistuneissa ajanmukaisissa 
tiloissa. Tässä tilanteessa vaikuttaa 
oudolta, että Taistelukoulun siirtämis
tä suunnitellaan Joensuuhun. 

Kurssin opetusohjelmiin on tehty 
eräitä muutoksia. Esiupseeri!kurssilla 
on opetus pyritty kokonaisvaltaisesti 
jäsentämään maanpuolustuksen tehtä
v~enttään. Samalla on taktiikan ope
tuksessa sekä esiupseeri- että kaptee
niikurssilla pelattu yhdenmuikaisen ti
lanne·kuvan pohjalta. Näin on pyritty 
motivoimaan oppilasupseerit parem
min oma:ksumaan alueellisen taistelun 
suoritusperiaatteet. Painopiste esiup
seerikurssilla on ollut sodan ajan 
perusyhtymän toimintojen oppimises
sa. Taktiikassa käytetty ns koulutus-

Tilanneselvitys käynnissä Taistelukou
lun johtamassa sotapelissä. 

malli on liitetty myös muuhun esiup
seerikurssin opetukseen. Esiupseeri
kurssin hlmasotalinjalla on opetuksen 
lähtökohta ollut sama kuin yleisellä
kin linjalla. Tästä on "purettu" ilma
sotalinjalle ominaiset versiot sovellet
tuna kriisiajan kokonaiskuvaan. Jalka
väen kapteenikurssi 46:lla oli myös 
kaksi eri linjaa: yleinen sekä teknhlli
nen linja, jonka ohjelmaan sisältyi 64 
tuntia enemmän tekniikkaa kuin y1ei
sellä linjalla. 

Mittavimpia koulutustapahtumia on 
epäilemättä ollut eri sotilasopetuslai
tosten yhteinen sotapeli 8.-10. 5. 1973 
Taistelukoulussa. Pelissä oli edustet
tuina Taistelukoulun lisäksi Huolto
koulutuskeskus, Tykistökoulu, Ilma
torjuntakoulu, Pioneerikoulu ja Vies-

t~koulu. Sotapeliä kävi seuraamassa 
mm Puolustusvoimain kom,entaja ken
raali K O Leinonen. 

Kurssien käytännön harjoituksissa 
on Taistelukoulu joutunut turvautu
maan joukko-osastojen apuun. Jalka
väen kapteenikurssi 46:n ja 47:n am
pumaleirit on suoritettu Niinisalossa 
ja Pahkajärvellä. Näiden leirien jär
jestelyissä on joukko-osastojen anta
ma panos ollut ratkaiseva. Tässä yh
teydessä Taistelulkoulu haluaa kiittää 
joukko-osastoja saamastaan tuesta 
niin johtamisharjoituksissa kuin am
pumaleireillään ja samalla toivoo, et
tä auliutta näiden harjoitusten järjes
tämiseksi löytyisi vastaisuudessa:kin. 

Muista huomattavimmista koulun ta
pahtumista mainittakoon, että Taiste-

Norjan Puolustusvoimain komentaja kenraali Herman Zeiner Gundersen 
vierailemassa Taistelukoululla. 
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lukoulun 45. vuosipäivää vietettiin 10. 
10. 1972. Kutsuvieraina oli saapuvilla 
aselajitarkastajien lisäksi lähiseudun 
siviilihenkilöitä tutustumassa koulun 
uusiin tiloihin. Vuoden 1973 aikana 
oli Taistelukoulu useiden niin koti
maisten kuin ulkomaistenkin vierai
den tutustumiskohteena. Näistä huo
mattavimpina voidaan mainita Norjan 
Puolustusvoimain komentajan kenraa
li Herman Zeiner Gundersenin, Ruot
sin jalkaväen ja ratsuväen tarkasta
jan eversti Sten ,Ljunqgvistin, Ruotsin 
sotilasasiamiehen everstiluutnantti Ake 
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Ljungnerin sekä sveitsiläisupseerien 
majuri V Thoman ja ,k!aipteeni P 
Schaftfnerin vierailut. 

Esiupseerikurssi 26:Ua paJikittiin 20. 
6. 1973 eri säätiöiden myöntämien sti
pendein seuraavat upseerit: kapteenit 
JO Pukkinen, E P Auvinen ja 
V A I s o m u r s u. Jalkaväen kapteeni
kurssi 46:Ua palkittiin 20. 6. 1973 sti
pendein yliluutnanttit V I K ä mä r i, 
A O N u mm i ne n, K G W a 11 a n
d e r, R J M a n n i n en, K Y R u u t u, 
J E Oittinen, K J Ta s k i 1 a ja 
M 'N Virta. 

KADETTI KOULU 

Vuoden 1973 aikana Kadettikoulun 
opetus noudatteli pääpiirtein aikai
semmin hyväiksi havaittuja suunnitel
mia. Vuoden alkupuolella ikoulutusko
koonpanossa tehtiin tarkistuksia. Jouk
kueenjohtajina toimivat nyt jälleen 
upseerit kadettien asemasta. 

Henkilökunta upseereiden osalta on 
vaihtunut yhdessä vuodessa melkoises
ti. Poislähteneitä on ollut 11 ja uusia 
10. Koulun johtajan apulainen eversti
luutnantti S A n n a 1 a luovutti tehtä
vät v 1973 maaliskuussa everstiluut
nantti P P a r i k a 11 e. 

Maaliskuun 21. päivänä 1973 valmis
tui 57. kadettikurssi. Kurssilta valmis
tui 51 maavoimien upseeria ja 7 ilma
voimien upseeria. Syyskuun 17. päi
vänä alkaneella 60. kadettiikurssilla 
aloitti opintonsa 97 kadettia. 

Kadetit paraatissa. 

57. ,kadettikurssin jalkaväkilinjan kra
naatinheitinkoulutuksen huipentuma 
oli kranaatinheitinampuma1eiri II Pah
kajärven alueella 10. 2.-2. 3. Leirin 
opetustarkoituksena oli perehdyttää 
kadetit kranaatinheitinyksiköiden kou
lutuksen järjestelyihin, harjoittaa hei
tä näiden yksiköiden taistelunmu'kai
sissa johtajatehtävissä ja opettaa ka
deteille ampumaohjelmiston mukais
ten joukkueammuntojen suunnittelu 
ja johtaminen. Lisäksi oli tavoitteena 
harjoittaa heitä toimimaan kranaatin
heitinammuntojen, myös kranaatinhei
tinosaston ja -komppanian, toimihen
kilöstöteihtävissä. Näin kadetit saivat 
erittäin monipuolisen koulutuksen eri 
toimintoihin kranaatinheittimien käy
tössä. Leirin johtajana toimi majuri 
A S V a r t i a i n e n. 

Talvileiri v 1973 pidettiin eversti L 
G H e i n r i c h s i n j ohtaanana sissi
harjoituksena Kuhmon kunnassa Vuo
sangan alueella 1.-7. 4. II vuosikurssi 
toimi sisseinä ja I vuosikurssi ja Kai
nuun Prikaatista muodostettu harjoi-

. tuskomppania toimivat takaa-ajajina. 
Leirin aikana kokeiltiin myös uutta 
moottorirekeä ja käytiin tutustumassa 
Suomussalmen ja Rlaatteen taistelu
paikkoihin. 

Kadettikoulun 'kesäleiri järjestettiin 
21.-31. 8. Sarriojärven alueella. Kesä
leirin ohje1ma on monipuolinen sisäl
täen mm taisteluammuntoja, sinko
ammuntoj,a, linnoittami~oulutusta ja 
tutustumisretkiä Lapin Joukko-osastoi
hin. Lisäksi leirin aikana järjestettiin 
kaksi fyysistä kuntoa vaativaa kilpai
lua: Javarusmaljakilpailu ja partio
suunnistuskilpaiilu. Näissä raskaissa ja 
vaativissa kilpailuissa punnittiin ka
dettien suunnistus- ja ampumisky'ky 
Lapin karuissa olosuhteissa. 
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Muita tärkeitä tapahtumia ovat ol
leet talktilliset leirit maaliskuussa ja 
joulukuussa Räyskälän alueella majuri 
K M a u r i a n johdolla, ranndkonpuo
lustus- ja ylimenoharjoitukset Upin
niemen alueella heinä-elokuussa ja 
liikuntakasvatusleiri Vierumäellä syys
kuussa. Liikuntakasvatusleirillä II vuo
sikurssin !kadetit saavat monipuoliset 
ja hyvät perusteet liikunnan harjoit
tamiselle ja johtamiselle. Näin he ai
kanaan pystyvät varsin pätevästi to
teuttamaan liikuntakoulutuksen aiheet 
varusmiehille ja pystyvät paremmin 
ylläpitämään omaa kuntoa. Leirin ai
kana käsitellään mm 'fysiologiaa, lii
kunnan teknologiaa ja lii!kuntakasva
tuksen yleisteoriaa. Lisäksi on ohjel-
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massa alustuksia j,a keskusteluja lii
kuntakasvatuksesta eri ympäristöissä. 

Pohjoismaiset kadettipäivät pidet
tiin 31. 5.-3. 6. Kadettikoulul1a. Näi
den päivien aikana on luotu uusia 
suhteita pohjoismaisiin ,kadetteihin ja 
suoritettu reiluja kilpailuja uinnissa, 
yleisurheilussa, ammunnassa, ja1kapal
Iossa ja suunnistuksessa. Nämä päivät 
ovat tuoneet erittäin mieluisaa vaih
telua tavanomaisemman tiiviin ohjel
man välipalana. 

Vierailut Kadettikoululle entiseen ta
paan ovat olleet lulkuisia ja osanotta
jat ovat edustaneet monia eri piirejä 
ja ammattialoja. Llsäksi on Kadetti
koulun tiloissa järjestetty useita ker
ta,usharjoituksia ja opetustilaisuuksia. 

ALIUPSEERI KOULU 

AliupseerHooulu ,täytti 26. 1. 1973 55-
vuotta. Näiden vuosien aikana on Ali
upseerikoulussa ja sitä edeltäneissä 
sotakouluissa annettu peruskoulutusta 
13800:lle aliupseerille. Lisäiksi on toi
meenpantu erilaisia jatko- ja täyden
nyskursseja. Tä:rikeimpiä niistä ovat 
olleet •jallmväen mestarikurssit, joilta 
on valmistunut 161 aliupseeria koulut
taji'ksi jalkaväen eri joulklko-0sastoi
hin. 

Aliupseeri.koulussa on kuluneena 
vuotena jatkettu tiivistä opetustyötä 
jo vakiintuneiden ohjelmien mukaan. 
Sotakouluilie ominaiseen .tapaan on 
koululla tapahtunut myös eräitä hen-

Koulun johtaja, eversti Jukka Pajula 
pitämässä tervehdyspuhetta koulun 55. 
vuotispäivänä vierellään koulun pe
rinnehenkilöt vääpeli Roth ja korp-

raali Spoof. 

55-vuotispäivänä koulu sai uuden Ii· 
pun. KSSl:n komentaja, kenraalima
juri Erkki Setälä naulaamassa lippua. 

kilövaihdoksia mm 1koulun johtajan 
apulainen everstiluutnantti Aimo M e t
s o on siirtynyt ;porin Prikaatiin II pa
taljoonan komentajaiksi. Hänen tilal
leen tuli kouluun majuri Eero Ä ä
r y ne n. Aivan lkatsauskauden loppu
wiheessa vai!htui myöskin koulun joh
taja eversti Jukka Paju 1 a n tultua 
nimitetyksi jalkaväen tarkastajaksi ja 
luovutettua ,tehtävänsä eversti Raimo 
V i i d a 11 e. Edellisen vuosikirjan il
mestymisen jä~keen Aliupseerikoulus
sa päättyneiden peruskurssien ja jal
kaväen mestarilkurssi S:n parhaiksi 
ovat selviytyneet seuraavat ailiupsee
rit: 

III/31 1. 8.-22. 12. 1972 

- kiväärilinja: rajakers Jarmo Juha
ni S a v e 1 a, LR 

- krhlinja: kers Lauri Johannes 
Milklk on en, KarJP 

I/32 4. 9.~22. 12. 1972 

- kers Veli Juhani V i 1 k ,k U ä, 
PSPionP 
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Sissikomppanian päällikkö, yilluut
nantti Teemu Okko antamassa käskyä 
sissijoukkueiden johtajina toimiville 
oppilaille koulun sissiharjoituksessa. 

II 32 8. 1.-29. 6. 1973 

- kers Veli Juhani V i 1 k k i 1 ä. 
KSPionP 

Jvmes!Jkurssi 5 9. 4.-24. 8. 1973 

- ylilk Raimo Johannes Nissinen, 
PsK. 

Peruskurssin kiväärilinjan ja jalika
väen mestarikurssin parhaat ovat saa
neet Jalkaväen Säätiön myöntämän 
stipendin. Jallkaväen Säätiön plaiketil
la on hyvistä sotilaallisista suorituk
sista pailkittu koulun Jääkär.iikomppa
nian varusmiehet jääkäri Keijo T u
r u n e n, kers,antti Jarmo Puu s t i
n e n, korpraali Reino O k s m a n, iker
santti Jorma L a u k k a n e n, (korpraali 
Miimko iP a r v i a i n e n, kersantti Rei
no K o j o, korpraali Juhani Hi n t i !k
ka, vänrikki Antti La i h o s o 1 a, korp-
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raali Ahti Kinnunen ja kersantti 
Eino P e h k o n e n. 

Vuosien 1973-74 vaihteessa koko 
aliupseeriston asemassa ja myös kou
lutuksessa tapahtuvat suurimmat 
muutokset itsenäisen Suomen puolus
tuSilaitoksen olemassaolon aikana. 
Suunniteimien mukaan tämän vuosi
kirjan ilmestyessä on jo siirrytty yh
tenäispäällystöjärjestelmään. Sen nä
kyvimpänä muutoksena lakkautetaan 
nykyiset aliupseerien toimet, jotka 
muutetaan eriluokkaisiksi toimiupsee
rien toim.iiksi. Tässä yhteydessä Ali
upseerikoulusta tulee Päällystöopisto, 
jonka tehtävänä on antaa toimiup
seerien peruskoulutus ja toimeenpan
na erilaisia jatkokursseja. Opiston en
simmäinen jakso vastaa aliupseerien 
nykyistä peruskoulutusta. Se antaa 
kelpoisuuden ylikersantin ja vääpeli
kurssien kanssa vääpelin ja ylivääpe
lin sotilasarvosanoja vastaaviin toi
miupseerien toimiin. Päällystöopiston 
toinen jakso antaa kelpoisuuden soti
lasmestarin ja luutnanttikurssin !kans
sa luutnantin ja yliluutnantin sotilas
arvoja vastaaviin toimiupseerien toi
miin. Päällystöopiston kohdalla tämä 
mel1kitsee huomattavaa koulutusvas
tuun laajenemista, jonlka edellytykse
nä on lisähenkilöstön saaminen ja 
uusien majoitus- ja opiskelutilojen ra
kentaminen. Toivottavasti nämä edel
lytykset toteutetaan ensitilassa, jotta 
toimiupseerikoulutus alusta alkaen 
saataisiin tas·oltaan päteväiksi ja te
hokkaaksi. Koulutuksen alettua voita
neen sitä käsitellä tarkemmin myö
hemmin ilmestyvissä vuosikirjoissa. 

RESERVIUPSEERI KOULU 

Reserviupseerikoululle on kulunut vuo
si ollut lk.iivasrytmisen koulutuksen Ii
säiksi henkilövaihdosten ja opetussuun
nitelmien tarkistamisen aikaa. Henki
lövaihdoksista merkittävin on ollut 
koulun johtajan apulaisen vaihtumi
nen. Everstiluutnantti Aimo Piispa
n e n siirtyi 1. 4. 1973 eläkkeelle. Ervers
tiluutnantti Piispasen panos RUlK:n 
ja nimenomaan koulutuksen kehittä
misessä on vertaansa vailla. Hän pal
veli RUK:ssa yli 20 vuotta toimien 
opetusupseerina, yksikön varapäälli:k
könä, yksikön päälli,kkönä, ja1kaväki
linjan johtajana sekä ,viimeksi ikoulun 
johtajan apulaisena. Hänen voidaan 

RUK:ssa pitkän päivätyön tehnyttä 
everstiluutnantti A Piispasta muistet
tiin monin eri tavoin kurssin 141. 

päättäjäistilaisuudessa. 

sanoa vaikuttaneen suoranaisesti n 
51 000 upseerioppilaan koulutukseen. 
141. kurssin päättäjäistilaisuudessa 
everstiluutnantti Piispasta muistettiin 
monin eri tavoin. Koulutuspäällikkö, 
kenraaliluutnantti P H a 1 t t u ojensi 
hänelle Puolustusvoimain komentajan 
myöntämän puolustusvoimien hopei
sen ansiomitalin. Koulun johtajan apu
laisen tehtävät on ottanut vastaan ai
emmin jv-linjan johtajana toiminut 
everstiluutnantti V Mä k e 1 ä. JrvJlin
jan johtajuuden puolestaan otti PE:sta 
siirtynyt everstiluutnantti R H a s t i o. 

Muu vaihto kuluneen vuoden aikana 
on ollut yhteensä 30 upseeria. 

Opetussuunnitelmien tal'lkistus on 
kohdistunut aselajioppiin. Opetuksen 
tavoite Ja päämäärä on entinen. Muu
tos on tapahtunut eräiden perushar
joitusten toteuttamistavassa. Tarkiste
tun ohjelman mukaan opetetaan up
seerioppilaille uudet asiat ns maasto
harjoituksissa (= suunnittelua ja käs
leynanrt;oharjoittelua) ja näiden jälkeen 
käytetään normaalin taistelukoulutus
harjoituksen keinoja sekä toimivaa 
joukkoa. 

Kulunut vuosi on ollut myös lukuis
ten vierailujen aikaa. Koulutuspäälli
kön, PE:n huoltopäällikön, it- ja pio
neeritaiikastajan lisäiksi ovat RUK:ssa 
vierailleet Norjan jalkaväen tal'lkasta
ja sekä ryhmä sveitsiläisiä upseereita. 
Pohjoismaiden merikadetit tutustuivat 
myös ikoulun tiloihin lkadettipäiviensä 
yhteydessä elokuussa 1973. Lisäksi pe
rinteelliseksi muodostunutta tapaa 
noudattaen ovat lukuisat vanhat kurs
sit verestäneet muistojaan RUlK:ssa 
ja tuoneet tervehdyksensä kummi
kursseilleen päättäjäistilaisuuksissa. 

Oppilaskunnan toimintaa on sävyt
tänyt aktiivisuus. Normaalien "trans
port"-kuljetuksien, kurssijuhlien ja 
kurssijulkaisujen järjestelyjen lisälksi 
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Käskynanto. 

ovat upseerioppilaat suorittaneet eri
laisia tutkimuksia lähinnä varusmies
ten arkiseen elämään liittyen. Oppi
laskunnan asema on kiteytynyt. Se 
toimii kahden kuraattorin ja koulun 
johtajan valvonnan alaisuudessa Op
pilaskunnan Kannatusyhdistys ry:n 
hoitaessa raha-asiat. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on ku
luneena vuonna palkittu seuraavat jal
kaväikilinjan oppilaat: 
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Kurssi 140 

- Hannu U t t i KarPr 

Kurssi 141 

- Aimo S i i 1 i n 3.ErAutoK 

Kurssi 142 

- Markku Ta n t t u KaiPr 

PANSSARI KOULU 

Lisääntyneet ja monipuolistuneet kou
lutustehtävät sekä koulun 25-vuotis
juhlallisuudet ovat värittäneet Panssa
ri/koulun elämää kuluneen vuoden ai
kana. 

Panssariprikaatin kalustollinen täy
dentäminen, sen koulutusjärjestelmäs
sä tapahtuneet muutokset ja näihin 
liittyen panssarijalkaväen - panssari
jääkäreiden - koulutuksen tehostumi
nen ovat heijastuneet myös Panssari
kouluun. Koulun opetustehtävään on 
lisätty uutena kurssina Reserviupsee
rikoulun panssarilinja ja lisälinjana 
reservialiupseerikurssille panssar1Jaa
kärikoulutus selkä palautettu väli/kau
tena Ps\nP:n vastuulla olleet kiadetti
kurssin panssarivaunuopistosuunta ja 
aliupseerien peruskurssin ILI jaikson 
panssarivaunulinja. RUK:n panssari
linjalla saavat opetuksensa PsvP:n ja 
HämJP:n panssarivaunu- tai panssari
jää.Jkärijouk!kueen johtajiksi koulutet
tavat reserviupseerioppilaiat. RAuK:n 

Reservialiupseerikurssin panssarijää
kärit jalkautuvat -

panssarijääkärilinjan oppilaat ovat sa
moista jouk:ko·osastoista. 

Tehtävien lisäänt:rruinen on aiheut
tanut opetussuunnitelmatyön lisäksi 
menetelmien voimakasta kehittämistä. 
Moottoroidun ja panssarijääkäriyksi
kön taistelutekniikkaa on tutJkittu se
kä muita koulutushaaroja varten on 
valmistettu koulutusratoja koulun va
kiohar j oitusmaastoihin. Opetustyössä 
saavutetut tulokset todettiin v:n 1973 
tammikuussa koulutuspäällilkön ken
raaliluutnantti P H a 1 t u n ja jalka
väen tarkastajan kenraalimajuri P 
M u 1 tase n pitämässä lkoulutustar
kastuksessa. Tarkastusta seurasi myös 
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti K H ra 1 me vaara. 
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ja hyökkäävät. Joukkueen johtaja 
antaa käskyään. 

Panssari:koulun 25-vuotisjuhlallisuu
det vietettiin 30. 3. 1973 reservialiup
seerikurssi 3/72:n päättymispäivänä. 
Juhlallisuuksiin kuuluivat Etelä-Suo
men Sotilasläänin komentajan vas
taanottaman kalustoparaatin ja moot
toroidun ohimarssin Hsäksi kiinnos
tusta herättänyt historiikkinäyttely se
kä päiväjuhla, jossa juhlaesitelmän pi
ti koulun entinen johtaja eversti evp 
M F r i c k. Päivän päätti iltajUhla. 
Juhlatilaisuuksiin osallistui runsaslu
kuisesti ,kutsuvieraita ja entisiä pans
sarikoululaisia, jotka muistivat kou
lua monin tervehd~ksin ja lahjaesi
nein. Keskeisin huomionosoitus oli 
Panssarilkilta ry:n lahjoittamien, tai
teilija O Eric ks s on i n suunnitte
lemien perusyksikköviirien luovutus. 

Juhlavuoden tilaisuuksiin kuului 
myös 30. 6. vietetty entisten oppilai
den päivä. Tällöin iPanssarikoululle 
kerääntyi satalukuisesti ai!kaisemmin 
koulussa palvelleita verestämään men
neitä ja tutustumaan nykyisyyteen. 
Päivän ohjelma käsitti mm kalusto-

174 

esittelyn, koulutusnäytöksen, päiväjuh
lan ja taistelunäytöksen. Kapteeni E 
Vei j a 1 a i se n johtama taistelunäy
tös muodostui sateisesta päivästä huo
limatta merkittävä:ksi maanpuolustus
tilaisuudeksi, jota seurasi panssari
koululaisten lisäksi samaan aikaan toi
meenpantujen pohjoismaisten lkiltapäi
vien osanottajat Ja maatalousnäyttely 
Häme-73:n juhlaväkeä. 

Panssariprikaatiin tapahtuneiden vie
railujen yhteydessä Panssariikoulu on 
olilut yhtenä näytösten järjestäjänä tai 
tutustumiskohteena. Koulua on esi
telty mm Unkarin !kansanarmeijan 
y~eisesikunnan päällliikölle, kenraali
luutnantti K C se m i 11 e sekä kOlti
maisista vieraista Tampereen hiippa
kunnan piispalle E K a n s a n aho 1-
1 e. Panssariikoulu on pitänyt myös 
eri piireihin yhteyttä, joista on eri
tyisesti mainittava Kultatähkän Kii
pulasäätiön ammatJtilkoululaisten vie
ratlu talossa. 

Katsauskautena Panssarilkoulussa on 
koulutettu: 

- neljä reserviailiupseerikurssia, Joi
den priimulksiksi selviytyivät kurs
silla 1/72 opp Pentti M Lepistö 
(HämJP), 2/72 opp Erkki A M ö 1-
s ä (UudJP), 3/72 opp Urho J 
Hi,rvikosiki (HämJP) ja 1/73 
opp Veikko O Petäjistö (Häm 
JP); 

- RUK:n kurssien 139---142 panssari
linjat, joiden parhaat kurssijärjes
tyksessä olivat ups-opp:rt Pertti S 
von H e r z e n (HämJP), Markku L 
,Lapinleimu (HämJP), Raino A 
N i k !k a n en (HämJP) ja Heilklki I 
Lyytinen (HämJP); 

- aliupseerien peruskurssi 31:n III 
jakson panssarivaunu- ja panssarin
torjuntalinjat, joiden priimuksina 
olivat ylik Osmo J Okker (RUK) 
ja ylik Jorma O Niemi (AuK); 
sekä 

- 57. kadettikurssin jalkaväikilinjan 
panssarivaunu:kurssi, jonka suorit
ti viisi kadettia 

Tunnustukseksi menestyiksel!l.isistä 
opinnoista ojennettiin Jalkaväikisää
tiön stipendit peruskurssi 31:n III 
jakson psv- ja pstlinjojen päättyessä 
kers Toivo A I ko se 11 e (H"åmJP) ja 
~ik Jorma O Niemelle (AuK). 

Ja11kaväkisäätiön pienoislevykkeet on 
luovutettu seuraaville koulp.n esikun
tajoulcltueen ryhmänjohtajille: alik 
Jorma J Lie s m ä k i (Kuortane) ja 
alik Matti J V a 1 ko ne n (Hämeen
linna). 

Puolustusvoimain esimiesjärjestcl
män muuttuminen ja panssarijoukon 
koulutulksen eriytymisvaatimu:kset tu
levat v 1974 muovaamaan Panssari
koulun kantahenkilökuntaa ja reservi
upseerioppilaita ikoU!luttavaksi panssa
rialan "aselajikouluksi". Reservialiup
seerikurssi 2/73 päättää näin ollen 
Panssarikoulun 25-vuotisen ryhmän
johtajalkoulutusperinteen. 
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LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOULU 

Merkittävin tapahtuma !kuluneella kau
della oli koulun johtajan vaihtuminen. 
Majuri Olavi J o 1k e 1,a otti tehtävät 
vastaan Laskuvarjojääkär.ikou1un pe
rustajalta everstiluutnantti Kaj H a
g e 11 b e r g i 1 t ä 28. 2. 1973 tämän siir
tyessä eläkkeelle. Luovutuspuheessaan 
everstiluutnantti Kaj Hagelberg ni
mesi Laskuvarjojää!kärikoulun tunnus
lauseeksi: exce1sior - korkeammalle. 

Laslkuvarjojääkärikouiu on osallis
tunut moniin harjoituksiin Kaaklkois
Suomen soti!lasläänin sekä muiden so
tHasläänien jo~ko-0sastojen kanssa. 
Omista harjoituksista tärkein oli tie
dusteluharjoitus Oulun alueella 7.-
16. 3. 73. 

Lokakuussa 1972 pidettiin kaksi viik
koa kestänyt kokeiluharjoitus. Kokei
lupartiolla oli 12 Vl"k:n taistelumuona 
ja käsky varautua pitempiaikaiseen 
toimintaan ilman jälkihuoltoa. Harjoi
tuksen ailkana partio hankki osan 
muonasta luonnosta. Harjoituksen pää
tyttyä partio oli hyväkuntoinen, teh
tävät oli suoritettu ja taistelumuonas
ta oli vielä puolet jäljellä. Matkaa 
partiolle kertyi noin 200 km. 

Hyppytoiminta on kulkenut jo va
kiintuneita uomiaan myöten, tosin 
heikot sääolosuhteet väihensivät hyp
pymäärää. Normaalien harjoitushyp-
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Luovuttaja ja vastaanottaja 28. 2. 1973. 

pyjen lisäksi henkilökunta ja varus
miehet ovat suorittaneet näytöshyp
pyjä maatalousnäyttelyissä, messuilla 
ym tilaisuuksissa. Kersantit T soi n i 
ja O Kilpinen edustivat Suomea 
laskuvarjohypyn Maailmanmestaruus
kilpailuissa USA:ssa kesällä 1972. Kou
lun edustusjoukkue osallistui CISM:n 
laskuvarjohyppykilpailuun Belgiassa 
16.-28. 5. 73. 

Kesäkuun alussa Laskuvarjojäälkäri
koulu järjesti vuorostaan Pohjoismai
set laskuvarjojääkäripäivät, joille tuli 
edustajia Ruotsista, Tanskasta ja Nor
jasta. 

Koulul•le on hankittu uusia ranska
laisia EFA ohjattavia. joulclrnjenpudo
tusvarjoja. Tällä varjoma:llilla pystyy 
hyppääjä paremmin valitsemaan maa
hantulopaikkansa kuin amerikkalaisel
la T-10 joukkojenpudotusvarjolla. 

Uusi lakkimerkki kiinnitettiin baret
tiin huhtikuussa 1973. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 
1972 - vänr J V Hakala 

- kers E L u o 1 a m o 
1973 - vänr J T Mäke 1lä 

- kers H Tarvainen 

KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen rajavartioston toi
mintaa on enenevässä määrin joudut
tu kohdistamaan ylikulkupaikoille ja 
varsinkin kesäisin turistien suuntautu
misurille rajan läiheisyydessä. 

Rajavartioston alueella sijaitsee 
kolme neljästä itärajan ylittävästä 
tullitiestä, nimittäin Vaalimaa, Vain.ik
kala ja Nuijamaa. Viimeksi mainitus
ta kulkee Saimaan kanavan vesitielii
kenne rajan yli. Edellämainittujen li
säksi on vartioston alueella kaksi ra
janylityspaikkaa. Nuijamaalta suun
tautuu tieyhteys kanavan vuokra
alueelle ja Imatran kaupungin alueel-

Osoituksena hyvästä, rakentavasta yh
teistyöstä lahjoitti Kaakkois-Suomen 
Rajamieskilta ry vartlostolle uudet 
päivystäjän kilvet rajavartiolaitoksen 
vuosipäivänä 1973. 

la sijaitseva1Sta Pelkolasta sekä rauta
tie- että rnaantiey;hteys Svetogorskiin. 
Vuoden 1972 aikana ,tapahvui edellä
mainituilla paikoilla yhteensä lähes 
330 000 luvallista henlkilöiden rajanyli
tystä. Pelkolan ylikulkupaikka ja ra
javartioasema ovat tulleet tunnetuik
si ns Svetogors:k,projektin yhteydessä. 
Suomalainen Finn-Stroi Oy rakentaa 
n 3 kilometriä rajasta sijaitsevaan 
teollisuus:kaupunkiin Neuvostoliitolll.e 
suurta tehdaskompleksia. Yli tuhan
nen henkilön suuruisen rakentaja
joukon kaksi kertaa päivässä tapah
tuvat rajan ylity;kset, materiaalikulje
tusten lisäksi, työllistävät vartioase
man tehokkaasti ympäri vuorokauden. 

Matkailuliilkenteen yhä kasvavasta 
paineesta raja-alueita kohtaan antaa 
kuvan se, että vuoden 1972 aikana 
kääntyi tai käännytettiin rajavyöhyk
keen takarajalta K..sR:n alueella 47900 
uteliasta matkailijaa. 

Lisääntyvä automatkailu sekä tihen
tynyt tieverkosto rajanpinnassa vaati
vat vartiostolta yhä runsaampaa ja 
parempaa moottorointia sekä viest1-
yhtey;ksien tehostamista. 

Sissikoulutuksessa on kiinnitetty 
huomiota asekä.sittely- ja ampumatai
don kehittämiseen. Tuloksia on näky
nyt jo kilpailuissakin. Vartiostossa 
palvelevien mestariampujien vanave
dessä ovat varusmiehetkin saavutta
neet sekä henkilökohtaisia että jouk
kuemestaruuksia niin rajavartiolaitok
sen kuin puolustusvoirnainkin mesta
ruuskilpailuissa. 

Erikoisuutena voidaan mainita Nui
ja.maan rajavartioaseman henkilökun
nan saavuttama jo kolmas perättäi
nen voitto puolustusvoimain soutu
mestaruuskilpail uissa. 

Viime aikoina on muodostunut pe
rinteeksi viettää vartioston leirialueel
la ns sissipäiviä, joiden toimeenpani-

177 



Perinteelliset Sissipäivät Jukajärven 
leirialueella. Jääkärikomppaniassa pal
velleet ovat tulleet tapaamaan toi
siaan. 

joina ovat Kaak,kois•Suomen rajamies
kilta ja vartioston jääkärikomppania. 
Edeltiilkäsin sovittuna elokuun viikon
loppuna kokoontuu leirialueelle run
saasti jäiilkärilmmppaniassa palveluk
sensa suorittaneita keskustelemaan, 
tapaamaan ruotu.kavereita ja nautti
maan kesäisestä luonnosta ja leirisau
nan löylyistä. Tilaisuus on omiaan lä
hentämään kiltapolvia ,keskenään. 
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Jalkaväen säätiön plaketilla on pal
kittu: 

15. 2. saapumiserä 
Kers Risto Aleksander S a J. ko 
Korpr Risto Kalevi R a i 1 o 

15. 6. 71 saapumiserä 
Vänr Pekka Mikael K a i v o 1 a 
Kers Martti Tapio A s i k a i n e n 
Korpr Martti Olavi Honkanen 

15. 10. 71 saapumiserä 
Vänr Heikki Toivo Kalervo No k e . 
lainen 
Kers Jarmo Juha Tapio M i e t t i n en 
Korpr Vesa Antero Pii r a 

15. 2. 72 saapumiserä 
Vänr Kari Martti M a r t ,t i ne n 
Kers Antti Väinö Juhani V i s k a r i 
Korpr Raino Erkki Samuli M ä n t t ä
r i 

15. 6. 72 saapumiserä 
Vänr Veikko Tapani Hu ,s u 
Kers Jarmo Armas Se m i 
Korpr Jorma Markku F r i a r i 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartioston toi
minta jatkuu totuttuun tapaan. Sään
neltyyn työaikaan ja 40-tuntiseen työ
viikkoon on mukauduttu eikä raja
varti:oinrnin teho ole siitä \kärsinyt. 
Vi'lkas, pääosin työllisyystöinä tapah
tunut rakennustoiminta Itä-Suomessa 
paransi huomattavasti rajavartioston 
henkilökunnan asunto-oloja viime 
vuonna. Rakennustoiminta on nyt hil
jaisempaa, mutta muutamia uusia ta
loja on vielä raikenteilla. 

Rajavartiointia ja valvontaa on hel
pottanut viestivälineiden kehitys ja 
määrän kasvu. Turistiliikenteen li
sääntyminen jatkuvasti rajan lähei
syydessä on ollut omiaan yhä ponte
vammin kehittämään valvontamenetel
m1a. Matkailij~liikenteen valvonnan 
suorittamisessa on rajaijoukkueiden 
kuljetusvälineiden määrä todettu riit
tämättömäksi. 

Rajavartioston koirien ja rajavar
tiolaitoksen helikopterien avulla suo
ritettavaa pelastuspalvelutoimintaa ja 
rajan fäheisyydessä liikuttaessa huo
mioon otettavia seikkoja on esitelty 
eri rajapitäjien järjestämillä ohjel
maviikoilla ja Pohjois-Karjalan mes
suilla. Koiratoiminnan alaLla on me
nestytty hyvin; ·Rajavartioston ikoiris-

Rajavartiostolla taisteluampumarata
alue Koitereen luoteisrannalla Hiien
vaarassa. Kuvassa kertausharjoituksis
sa olevat tutustumassa rynnäkköki
väärin ampumaominaisuuksiin. 

ta 2/3 on suorittanut rajavartiolai
toksen valioluokan vaatimuksen. 

KansainväJlisissä sotilasurheilukilpai
luissa on P-KR:n edustajia ollut mu
kana hyvällä menestyksellä. Luutnant
ti Arvo K i n n a r i n partio uusi 
CI:SM:n mestaruutensa par.tiohiih
dossa 1973. Rajakersantti Jorma 
K i n n nu n e n menestyi näissä ikilpai
luissa myös hyvin. 

CISM:n kesämestaruuskilpailluissa 
saavutti rajajää:käri Pekka P ui 1k ko. 
ne n rnaratonjuoksussa 4. sijan. Ra
jaylilkersantti Olavi Svanberg voit-

Sissikoulutukseen liittyy oleellisena 
osana pioneeritoiminta. Kuvassa sissi
ryhmä murrostetta panostamassa. 
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ti mestaruuden hiihtosuunnistuksen 
MM-kilpailuissa. Ammwmassa ovat ol
leet kä.Iikisijoilla pistoolimiehet, luut
nantti Hannu Paavo 1 a ja rajajää
käri Olavi H e i ik k i n e n . 

Varusmieskoulutus on ollut tiivistä 
sissi:koulutusta. Koulutettavat ovat 
omasta maakunnasta. Vaihtelua ja 
elävyyttä varusmieskouluttllkseen an
tavat yhteisharjoitukset Pohjois-Kar
jailan patteriston ja Karjala.n Jääkä
ripataljoonan kanssa. 

Jalkaväen säätiön plaketilla on 
palkittu: 
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15. 2. 1971 saapumiserä 
- kers Risto Sakari P e 1 k o n e n , 
Jyväskylä 

15. 6. 1971 saapumiserä 
- kers Jouko Tapio Hakulinen, 
Kitee 

15. 2. 1972 saapumiserä 
- kers Jaaklko Kari J e s k a n e n , 
Ilomantsi 

15. 6. 1972 saapumiserä 
- ikers Penbti Henrilk P ö 1 ö ne n , 
Kontiolahti 

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Kulunut kausi on Kainuun rajavar
tioston 407 kilometriä pitkällä raja
osuudella o1lut rajatapahtumien suh
teen rauhallinen. Kainuussa ja !Koillis
maa:lla voima'kkaasti kasvanut mat
kailu on kuitenkin jossain määrin li
sänny.t rajavyöhykerfkkomusten mää
rää aikaisemmista vuosista. 

Varsinaiseen rajanvartiointi tehtä-
vään liittyen on Kainuun rajavartios-

Kainuun rajavartiosto osallistui kesä
heinäkuun vaihteessa Kajaanin kaup
pa-, teollisuus- ja maatalousnäyttelyyn 
esitellen osastollaan mm huumausai
nekoiran toimintaa. Kuvassa spu Saro 
etsii ohjaajansa rajajääkäri Raimo 
Kontion avustamana auton moottori
tilaan piiloitettuja huumausaineita. 

tolla lukuisia tehtäviä, joista viime 
aikoina ehkä näkyvimmin on noussut 
esille luvallisen rajanyJi:kulun valvon
ta. Vuonna 1972 aloitettiin Neuvosto
liitossa ,Pääjärven metsätyökeskuksen 
rakentaminen suomalaisin voimin. Lii
kenne Pääjärvelle kulkee Kuusamon 
rajajää:kärikomppanian Kortesalmen 
vartiolta. Pääjärven suurprojektin li
säksi on KR:n alueelle tuotu jo vuo
sien ajan puutavaraa NeuvostoJiitosta 
Kuusamon Kortesalmen, Suomussal
men Karttimon ja Kuhmon Rajakan
kaan kautta. Kainuussa on monin ,ta
voin valmistauduttu töiden aloittami
seen Kostamuksessa Neuvostoliiton 
alueella ja Kainuun rajavartiosto on 
osaltaan valmis uuden rajanylikulku
paikan avaamiseen. 

Kainuun ja Koillismaan .työllistäjä
nä on Kainuun rajavartiostoJla huo
mattava merkitys, sillä 500:n vakinai
sen työntekijän lisäiksi rajavartioston 
voimakkaana jatkunut rakennustoi
minta on tarjonnut vuosittain useita 
kymmeniä työpaikkoja kainuu- ja 
koillismaalaisille. 

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
sai rajavartiosto helmikuussa 1972 
jälleen oman helikopterin, joka ra
janva11tiointitehtäivien lisäksi on osoit
tanut tarpeellisuutensa useissa etsin
tä- ja sairaankuljetustapauksissa Kai
nuussa ja koko Pohjois.,Suomessa. 

Tasavallan presidentti Urho K e k -
ko n e n vieraili KuusRJK:n Korte
salmen vartiolla 18.-19. 11. 1972 käy
dessään Pääijärven metsätyökeskuksen 
rakennustyömaan alueella. Llsä:ksi 
ovat KR:n toimintaan tutustuneet mm 
Norjan jalkaväen tal"kastaja Leif 
S c h a n c k e 16. 9. 1972, eduskun
nan ulkoasiainvaliokunta maaliskuus
sa 1973 ja eduskunnan puolutusasiain
valiokunta elokuussa 1973. 
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Urheilun alalla Kainuun rajavartios
to on menestynyt varsinkin hiihtola
jeissa, mistä selvimpinä osoituksina 
ovat olleet ylivoimaiset yleismestaruu
det puolutusvoimain talvimestaruus
kilpailuissa vuosina 1972 ja 1973. Maan 
edustustehtävissä ovat KR:sta olleet 
maastohiihdossa mm rajaylikersantit 
Kalevi O i kara i ne n ja Manne Li i -
m a tai ne n sekä rajajääkärit Raimo 
Le hitin en ja Martti I Määttä ja 
ampumahiihdossa rajaylikersantti 
Heikki F 1 ö j t, rajakersantit Mauno 
Peltonen ja Aame Peltonen 
sekä rajajääkäri Reimo S e p p ä ne n . 

Jalkaväen säätiön plaketilla on pal
kittu: 
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15. 2. 1971 saapumiserä 

- kers Hannu O j a, otanmäki 

15. 6. 1971 saapumiserä 

- kers Kalevi S a 1 m i v a a r a, Kuu
samo 

16. 10. 1971 saapumiserä 

- kers Teuvo J u n ,t u n en, Suomus
salmi 

15. 2. 1972 saapumiserä 

- kers Veikko Tuohi rn a a, Oulu 

15. 6. 1972 saapumiserä 

- kers Pentti Mä ä t t ä, Kuhmo 

LAPIN 
RAJA VARTIOSTO 

Lapin rajavartiostolle vuosi 1972 mer
kitsi vilkasta toiminnan ja voima:kas
ta kehityksen aikaa. Runsaan matkai
lun vaikutus ilmeni paitsi rajan:ylittä
jien lukumäärän huomattavana kas
vuna myös lisääntyneenä paineena ra
joja kohtaan erämaa-alueilla. Lento
koneiden ja moottorikelkkojen voi
mallinen tunkeutuminen alueille, joi.1-
le aikaisemmin ovat uskaltautuneet 
vain kokeneimmat eränkävijät, ovat 
asettaneet Lapin Rajavartioston yhä 
uusien haasteiden eteen. 

Päätehtävään, rajojen koskematto
muuden turvaamiseen, on paneuduttu 
määrätietoisesti. Työajan sääntelyn 
mukanaan tuoma käytettävissä olevan 
työpanoksen vähentyminen on pyrit
ty korvaamaan mm lisäämällä mah
dollisuuksien mukaan teknisen väli
neistön hyväksikäyttöä sekä yhteistoi
mintaa tulli- ja poliisiviranomaisten 
kanssa. Ruotsinvastaisen rajan uudis
tetut yli!tysrnääräykset eivät ole oleel
lisesti vaikuttaneet rajanvartioinnin 
suoritukseen. 

Rajatapahtumia ja muita rikko
muksia tuli vuoden 1972 aikana ilmi 
enemmän kuin keskimäärin viimeis-

ten viiden vuoden aikana on tapahtu
nut . .Rajatapahtumia kirjat!iin yhteen
sä 47. Suuri osa näistä oli porojen ja 
luonnonilmiöiden aiheuttamia. Kiin
niottojen ja pidätysten lukumäärässä 
on tapahtunut noin 25 % :n lisäys 
edellisiin vuosiin verrattuna. Virka
apua annettiin yhteensä 192 kertaa, 
eniten tulli- ja poliisiviranomaisille. 

Vartioston partiotoiminta on pysy
tellyt määrällisesti aikaisempien vuo
sien suuruusluokassa. Partioita lähe
tettiin noin 10 000 ja ne kulkivat lähes 
650000 km. 

Vilkas rakennustoiminta on jatku
nut. Yhteensä 50 uutta perheasuntoa 
on valmistunut !k:omentoparkoille ja 
vartioille. Lisäksi 10 vartioasemaa pe
ruskorjattu ja KemijRjK:n IvalRjK:n 
sekä MuoRjK:n komentopaikoilla on 
aloitettu kasairmira,kennusten raken
nustyöt. 

Ruotsin maavouruen komentaja C 
E A J m g r en on käynyt tutustumas
sa esikuntaan ja jääkärikomppanian 
toimintaan ja unkarilainen seurue 
Kansanarmeijan yleisesikunta päälli
kön kenraaliluutnantti C se m 'i n jOlh
dolla on vieraillurt KemijRjK:ssa ja 
IvalRjK:ssa. 

Kilpailutoiminnasta •talvella -72 voi
daan Lapin rajavartioston saavutuksi
na kirjata partiohiihdon mestaruus 
Puolustusvoimain hiihtomestaruuskhl
pailuissa sekä yleismestaruudessa 3. 
sija. 

Jääkärikomppaniassa on koulutettu 
vaikeissa :Lapin olosuhteissa sissitehtä
vistä .selviytyviä oma-aloitteisia sotilai
ta. Merkittävää lisäväriä tähän koulu
tukseen ovat tuoneet yhteistoiminta 
muiden Lapin joukko-osastojen kans
sa sekä ilma-alusten (leko ja heko) 
käyttö sissiharjoituksissa. 
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Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

15. 2. 71 saapumiserä 
- kers Esa Tapani K u j a I a, Jurva 
15. 6. 71 saapumiserä 
- kers Olavi M o i I a n en, ,Bosio 
15. 10. 71 saapumiserä 

- ikers Tarmo Eerik P ä t s i, Bosio 

Partio tähystää 

RAJA KOULU 
Vuosina 1972-73 on Rajakoulun koulu
tuksen painopiste ollut edelleen Taja
jääkäri- sekä sissiryhmänjohtajakoulu
tuksessa. Vuoden aikana on 150 raja
jää:käriä saanut koulutuksen rajajää
kärien peruskursseilla. Samaan aikaan 
on 253:lle varusmiehelle annettu sissi
ryhmäjohtajakoulutus. 

Henkilökunnan jatkokoulutus on 
yhä enemmän keskittynyt Rajakou
luun. 

HuoltoaliupseeriJkurssilla perehtyi 33 
aliupseeria eri huoltolajien toimintaan 
sekä varastoj en hoito- ja varastokir
janpit otehtäviin. 

VaTtiopäällikkökurssilla sai 36 ali
upseeria perustiedot vartiopäällikön 
tehtäviin. 

Vuoden -73 alussa järjestettiin nuo
rempien upseerien rajapalvelukurssi 
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ja rajavartiomestarikurssi samanaikai
sesti. Näillä kursseilla annettiin nuo
remmiUe upseereille ja vanhemmille 
aliupseereille perusteet rajajowkkueen 
Johtajan tehtäviin. 

Syksyllä järjestettiin puolustuslaitok
sen joukko-osastojen sissikouluttajiUe 
opetustilaisuus, jolloin viikon aikana 
25 upseeria ja aliupseeria tutustui Ra
jakoulun sissikoulutukseen. 

Koulutusmenetelmien ja -välineiden 
kehittämistä on jatkettu Rajakoulus
sa. Tästä työstä tunnustuksena raja
vartiolaitoksen päälliikkö nimitti raja
vartiomestari Veijo Pimiä n vuoden 
rajamieheksi 1972. 

Urheilutoiminnasta mainittakoon 
rajaylikersantti Juhani S u u ta r i s en 
hopeamitali Sapporon Olympiakisojen 
ampumahiihdon viestissä, sekä ,luut
nantti Martti R u o ko s en kuulumi
nen v -73 ampumasuunnistuksen P.M
kilpafl uj en voittaj aj oukkueeseen. 

Vuosina 1972-73 eri kurssien par
haiksi ovat selvinneet: 
Huol toaliupseerikurssi 
- rajaylik A Haut ,a mäki RvE 
Vartiopäällikkökurssi 
- rajakers M Heikkilä LR 

Rj-kurssi 1/72 
- rj M Kytö K-SR 
Rj-kurssi 2/72 
- rj K T o i v a n e n KiR 

Res-aukurssi 3/71 
- alik M 'Muinonen K-SR 
Res-aukurssi 1/72 
- alik H H a v e r i n e n P-KR 
Res-aukurssi 2/72 
- alik V Hus u K"SR 
Nuorempien upseerien rajapalvelu
kurssi 
- ltn K Hovi K-SR 
Rajavartiomestarikurssi 
- rajayliv T Kärnä KR 

KOKKO OY 
Alajärvi - Kyyjärvi 

* PUKINETALO-MUOTITALO 
Alajärven Kotitekstiili 

62900 Alajärvi, puh. 966-2137 

* OKACOLOR OY 
Kuvavalmistamo - Volokuvaamo 

62900 Ala,järvi 

* ALAJÄRVEN 
HERKKUKESKUS OY 

Puh. 966-2456 

* V. KETOSEN SÄHKö JA 
RADIOLIIKE 

62900 Alajärvi, puh. 966-2191 

* K-MAAT ALOUSKESKUS 
Alajärvi, puh. 2200 

* RINTALAN URHEILUAITTA 
Alajärvi, puh. 2122 

* KENKÄKAUPPA T. HARJU 
Afojärvi, puh. 966-2192 

* VAATETUSLIIKE 
N. PEL TOKANGAS 

Alajärvi, puh. 966-2175 

* VIISKUNTA KY 
KI RJAPAI NO-LEHTITALO 

63300 Alavus kk. 

* SEINÄJOEN LASI OY 
Yrittäjäntie 5, puh. 24 550 

SEINÄJOEN LEVY JA VIILU OY 
Seinäjoki 

* METSÄ-KETELÄ OY 
Ilmajoki 

* HUONEKALUTEHDAS 
Lahti-Röyskö 

Koskenkorva, puh. 964-59 057 

* LAHTIHARJU OY 
61850 Kauhajoki, os. 

puh. 963-11 777 

* KELLOLIIKE 
K. E. PALOMÄKI 

Ka,uha,joki, puh. 327 

* VAKIO-SÄHKÖ 
Kalevi Mattila Ky 

Kauhajoki 

* RISKUN GRILLI 
Kauhajoki kk 

puh. 963-11 220 

* MAAN LIHA OY 
Kauhajoki 

puh. 963/ 11 355 

* SEINÄJOEN KENKÄTEHDAS OY 
Seinäjoki 

* VALURAKENNE OY 

* KYMENLAAKSON 
RESERVILÄISJÄRJESTöT 
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KAINUUN SANOMAT 
Kainuun ykköslehti 

VALITSE KY 
Helsingintie 9, Salo 

* FINNVAATE OY 
Ylämylly 

JALKAVÄKI
M'IEHET 

Jalkaväen SäiiitJiö ,tarv1tsee työssään jatkuvasti varoja. Ostamalla ja välirttä
mällä tuttavillesikin j,alkaväen vuosikirjoja tuet tehokkaasti toimintaamme 
jalkaväen hyväksi. 

Jalkaväen vuosikirjoja myyväit kirjakaupat. Kirjoja voit Ulata myös sääitiön 
yhdysmiehiltä tai suoraan sihteeriltä osoititeella Et Makasiinikatu 8 C, 00130 
HELSINKI 13. 

Aikaisemmin ilmestyneitä vuosi-kirjoja on vielä rasjoitetusti saatavissa var
sin kohtuulliseen hintaan oheisen luettelon mukaisesti. Koska kirjat toimi
tetJaan tilausjärjestyksessä, on edullista toimia mahdollisimman nopeasti niiden 
saannin varmentamiseksi. 

Leikkaa täistä 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 
Et Makasiinilkatu 8 C 
00130 HELSINKI 13 
Tilaan 

.................. kpl Jalkaväen vuosikirjaa 

·················· ,, 

················· ,, 

.................. '' 

.................. '' 

N:o III (1963-64 a 3 mk mk 

N:o IV (1964-65 a 3 mk) 

N:o VI (1966--67 a 3 mk) mk 

N:o VII (1967-68 a 3 mk) mk 

N:o VIII (1968-69 a 5 mk) mk 

N:o IX (1969-70 a 5 mk) mk 

N:o X (1971-72 a 10 Ink) mk 

Maksun suoritan oheisena /postiennakolla/ lähetettävällä tilillepanoko:ritilla. 

Nimi 

Osoite 
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